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OGŁOSZENIA O UDZIELONYCH PRAWACH
Cyfrowe kody identyfikujące (według normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje o udzielonych patentach
oraz prawach ochronnych oznaczają:

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

–
–
–
–

(30) –
(41)
(51)
(54)
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(62)
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(73)
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–
–
–
–
–
–
–

(76) –
(86) –
(87) –
(93) –
(94) –
(95) –
(97) –

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

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

Patent			
Patent dodatkowy do patentu
Prawo ochronne
Tłumaczenie na język polski patentu europejskiego
Poprawione tłumaczenie patentu europejskiego
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zgodnie z art. 105a Konwencji o patencie europejskim
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–
–
–
–
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(B3)
(Y1)
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B1 (11) 233291
(41) 2018 07 16
(51) A01C 1/08 (2006.01)
A01C 1/06 (2006.01)
(21) 420171
(22) 2017 01 12
(72) LUBIŃSKI ALEKSANDER, Redło (PL); LUBIŃSKI JACEK,
Połczyn Zdrój (PL)
(73) AGRALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Redło (PL)
(54) Komora zaprawiania, automatycznej porcjowej zaprawiarki
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(41) 2018 08 13
(51) A01D 17/10 (2006.01)
A01D 17/00 (2006.01)
(21) 420215
(22) 2017 02 02
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(72) WIŚNIEWSKI MARCIN, Stare Gumino (PL); WIŚNIEWSKI
SŁAWOMIR, Stare Gumino (PL); GOŁĘBIEWSKI MARCIN, Warszawa (PL)
(73) USARYA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki (PL)
(54) Urządzenie do zbierania i segregowania kamieni
B1 (11) 233334
(41) 2019 05 06
(51) A01G 7/04 (2006.01)
A01C 1/00 (2006.01)
(21) 428464
(22) 2018 12 31
(72) PAWŁAT JOANNA, Zemborzyce Podleśne (PL); KOPACKI
MAREK, Lublin (PL); KWIATKOWSKI MICHAŁ, Lublin (PL); TEREBUN
PIOTR, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); UNIWERSYTET
PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Sposób stymulacji roślin zdrewniałych
B1 (11) 233335
(41) 2019 05 06
(51) A01G 7/04 (2006.01)
A01C 1/00 (2006.01)
(21) 428466
(22) 2018 12 31
(72) PAWŁAT JOANNA, Zemborzyce Podleśne (PL); KOPACKI
MAREK, Lublin (PL); TEREBUN PIOTR, Lublin (PL); KWIATKOWSKI
MICHAŁ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); UNIWERSYTET
PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Sposób stymulacji roślin zdrewniałych
B1 (11) 233253
(41) 2018 11 19
(51) A01H 4/00 (2006.01)
(21) 421579
(22) 2017 05 12
(72) LEMA-RUMIŃSKA JUSTYNA, Bydgoszcz (PL); PIETRZYKOWSKI
KRZYSZTOF, Przygodzice (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób otrzymywania pędów przybyszowych kaktusa Astrophytum myriostigma ‚Fukuryu Hakuyo’ pochodzących z kultur in vitro

B1 (11) 233319
(41) 2018 06 18
(51) A01K 13/00 (2006.01)
A01K 29/00 (2006.01)
(21) 419767
(22) 2016 12 12
(72) RUDNICKA AGNIESZKA, Charbielin (PL); ZIELAK-STECIWKO
ANNA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Czochradło dla zwierząt, zwłaszcza dla bydła
B1 (11) 233260
(41) 2019 01 28
(51) A01N 25/08 (2006.01)
A01N 31/08 (2006.01)
A01N 31/14 (2006.01)
A01P 7/04 (2006.01)
(21) 422293
(22) 2017 07 21
(72) BAJER KRZYSZTOF, Toruń (PL); RASZKOWSKA-KACZOR
ANETA, Toruń (PL); SZCZEPANIK MARYLA, Głogowo (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT INŻYNIERII
MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW, Toruń (PL);
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, Toruń (PL)
(54) Sposób wytwarzania biodegradowalnego nośnika o właściwościach insektycydalnych w stosunku do Alphitobius diaperinus
Panzer
B1 (11) 233296
(41) 2019 03 25
(51) A01N 33/12 (2006.01)
A01N 39/04 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
(21) 422886
(22) 2017 09 18
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); NIEMCZAK MICHAŁ,
Inowrocław (PL); BIEDZIAK AGNIESZKA, Wronki (PL); HOFFA
KAROLINA, Śrem (PL); MARCINKOWSKA KATARZYNA, Mosina (PL);
PRACZYK TADEUSZ, Luboń (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Fenoksykarboksylany z kationem 1-dodecylo-3-karbamoilopirydyniowym, sposoby ich otrzymywania oraz zastosowanie jako
herbicydy
B1 (11) 233324
(41) 2018 12 17
(51) A01N 63/00 (2006.01)
A01P 7/04 (2006.01)
C12R 1/07 (2006.01)
(21) 421891
(22) 2017 06 13
(72) KONECKA EDYTA, Ostrowiec Świętokrzyski (PL); KAZNOWSKI
ADAM, Kostrzyn (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
Poznań (PL)
(54) Kryształy białkowe Bacillus thuringiensis MPU B54 o właściwościach owadobójczych
B1 (11) 233325
(51) A01N 63/00 (2006.01)
A01N 31/08 (2006.01)

(41) 2018 12 17
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A01P 7/04 (2006.01)
C12R 1/07 (2006.01)
(21) 421892
(22) 2017 06 13
(72) KONECKA EDYTA, Ostrowiec Świętokrzyski (PL); KAZNOWSKI
ADAM, Kostrzyn (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
Poznań (PL)
(54) Kompozycja owadobójcza bakteryjnych kryształów białkowych
Bacillus thuringiensis i karwakrolu

B1 (11) 233097
(41) 2017 12 18
(51) A24C 5/34 (2006.01)
A24C 5/343 (2006.01)
(21) 417511
(22) 2016 06 10
(72) CIEŚLIKOWSKI BARTOSZ, Przysucha (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Urządzenie do określania położenia wkładki w artykułach prętopodobnych przemysłu tytoniowego

B1 (11) 233213
(41) 2017 01 02
(51) A21D 2/36 (2006.01)
A21D 13/80 (2017.01)
A21D 8/04 (2006.01)
A23L 33/10 (2016.01)
A23L 33/105 (2016.01)
A23F 3/16 (2006.01)
(21) 412854
(22) 2015 06 24
(72) GRAMZA-MICHAŁOWSKA ANNA, Poznań (PL); KORCZAK
JÓZEF, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Paluchy zbożowe typu grissini i sposób wytwarzania paluchów
zbożowych z dodatkiem składników z herbaty żółtej

B1 (11) 233095
(41) 2017 01 30
(51) A24C 5/47 (2006.01)
A24C 5/32 (2006.01)
A24C 5/35 (2006.01)
(21) 413137
(22) 2015 07 16
(72) OSTRZYŻEK ARTUR, Radom (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Sposób przesuwania artykułów prętopodobnych, oraz urządzenie do przesuwania artykułów prętopodobnych

B1 (11) 233310
(41) 2018 09 10
(51) A23K 10/12 (2016.01)
A23K 10/38 (2016.01)
A23K 20/142 (2016.01)
C12G 3/00 (2006.01)
C12G 3/02 (2006.01)
C12P 7/06 (2006.01)
C02F 11/04 (2006.01)
C12P 5/02 (2006.01)
(21) 420700
(22) 2017 03 01
(72) KAPELA TOMASZ, Łódź (PL)
(73) KAPELA TOMASZ, Łódź (PL)
(54) Sposób produkcji suszu gorzelniczego oraz aminokwasów paszowych w ramach procesu produkcji bioetanolu
B1 (11) 233114
(41) 2017 05 08
(51) A23L 7/117 (2016.01)
A23L 7/143 (2016.01)
A23L 33/10 (2016.01)
A23L 33/21 (2016.01)
A23L 5/10 (2016.01)
A23P 30/20 (2016.01)
A23P 10/20 (2016.01)
(21) 414617
(22) 2015 10 29
(72) KORBAS EUGENIUSZ, Luboń (PL); MIETLICKA VIOLETTA, Kalisz (PL);
REMISZEWSKI MARIAN, Poznań (PL); JÓŹWIAK IRENA, Poznań (PL)
(73) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNOSPOŻYWCZEGO IM. PROF. WACŁAWA DĄBROWSKIEGO, Warszawa
(PL); MIETLICKA VIOLETTA MŁYN NIEDŹWIADY, Kalisz (PL)
(54) Wysokobłonnikowe produkty granulowane instant i sposób
ich wytwarzania
B1 (11) 233110
(41) 2016 04 25
(51) A24C 5/34 (2006.01)
A24C 5/33 (2006.01)
G01N 9/24 (2006.01)
(21) 409753
(22) 2014 10 14
(72) MAMERSKI MARCIN, Radom (PL); GRUSZKA PAWEŁ, Bielicha (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Człon osłaniający elementy prętopodobne, w szczególności
sztabki i/lub bezkońcowy wałek, dla głowicy pomiarowej stosowanej w urządzeniach przemysłu tytoniowego i odpowiednia głowica
pomiarowa

B1 (11) 233264
(41) 2019 03 25
(51) A47B 47/04 (2006.01)
F16B 12/24 (2006.01)
(21) 422896
(22) 2017 09 18
(72) WOJNAR WALDEMAR, Jedlicze (PL); DYBAŚ DANIEL, Krosno (PL)
(73) GLOBAL-KROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Krosno (PL)
(54) System łączenia płyt meblowych
B1 (11) 233150
(41) 2018 07 02
(51) A47F 3/00 (2006.01)
A47F 3/11 (2006.01)
(21) 419967
(22) 2016 12 23
(72) GAJEWSKI WŁODZIMIERZ, Wrocław (PL)
(73) PPH MEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołowice (PL)
(54) Gablota muzealna z układem podnoszenia klosza
B1 (11) 233094
(41) 2018 03 12
(51) A61B 5/16 (2006.01)
A61B 5/0205 (2006.01)
(21) 418621
(22) 2016 09 08
(72) KORCHUT MIECZYSŁAW WOJCIECH, Tychy (PL); MARCISZ
CZESŁAW, Tychy (PL)
(73) ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH,
Katowice (PL); MARCISZ CZESŁAW, Tychy (PL); KORCHUT
MIECZYSŁAW WOJCIECH GPE PSYCHOTRONICS, Tychy (PL)
(54) Urządzenie do diagnostyki psychofizjologicznej
B1 (11) 233202
(41) 2017 10 23
(51) A61B 5/0402 (2006.01)
A61B 5/0408 (2006.01)
(21) 416950
(22) 2016 04 22
(72) DANIEC KRZYSZTOF MICHAŁ, Zabrze (PL); BERESKA
DAMIAN STEFAN, Gliwice (PL); KOTERAS ROMAN, Mysłowice (PL);
JĘDRASIAK KAROL, Mikołów (PL); NAWRAT ALEKSANDER MICHAŁ,
Zabrze (PL)
(73) SILSENSE TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA, Gliwice (PL)
(54) System konfiguracji liczby elektrod pomiarowych w urządzeniu
do akwizycji sygnału EKG
B1 (11) 233187
(51) A61B 17/80 (2006.01)
A61B 17/86 (2006.01)
F16B 35/06 (2006.01)
(21) 421474

(41) 2018 11 05

(22) 2017 04 28
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(72) SUJETA MICHAŁ GRZEGORZ, Białystok (PL)
(73) LUBAK MARTA IWET, Białystok (PL)
(54) Wielofunkcyjny wkręt kostny do płytek standardowych i blokowanych
B1 (11) 233196
(41) 2018 11 19
(51) A61B 42/40 (2016.01)
A61B 42/00 (2016.01)
(21) 421567
(22) 2017 05 11
(72) RESSEL DOROTA, Kraków (PL)
(73) RESSEL DOROTA, Kraków (PL)
(54) Sposób, pojemnik i system dozowania rękawic ochronnych
B1 (11) 233251
(41) 2018 11 19
(51) A61B 90/30 (2016.01)
(21) 421527
(22) 2017 05 08
(72) ŁUKASIK ZBIGNIEW, Radom (PL); KUŚMIŃSKA-FIJAŁKOWSKA
ALDONA, Kotarwice (PL); KOZYRA JACEK, Radom (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY
IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU, Radom (PL)
(54) Lampa medyczna ze źródłem światła
B1 (11) 233137
(41) 2019 03 11
(51) A61G 5/00 (2006.01)
A61G 5/14 (2006.01)
(21) 423248
(22) 2017 09 05
(72) BORKOWSKI PIOTR, Białystok (PL); CZERWIŃSKI PAWEŁ,
Sielachowskie (PL); BURDZIAK KATARZYNA, Białystok (PL)
(73) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok (PL)
(54) Wózek inwalidzki z funkcją pionizacji
B1 (11) 233326
(41) 2019 03 25
(51) A61H 1/00 (2006.01)
(21) 422817
(22) 2017 09 12
(72) ŻYŁKA MARTA, Rzeszów (PL); KUCABA-PIĘTAL ANNA,
Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Urządzenie do rehabilitacji kończyn dolnych
B1 (11) 233327
(41) 2019 03 25
(51) A61H 1/00 (2006.01)
(21) 422818
(22) 2017 09 12
(72) ŻYŁKA MARTA, Rzeszów (PL); ŻYŁKA WOJCIECH, Rzeszów (PL);
SZCZERBA ZYGMUNT, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Urządzenie do rehabilitacji kończyn dolnych
B1 (11) 233320
(41) 2018 09 10
(51) A61K 6/033 (2006.01)
A61L 27/12 (2006.01)
A61L 27/46 (2006.01)
A61L 31/14 (2006.01)
A61C 19/06 (2006.01)
A61C 5/00 (2017.01)
(21) 420747
(22) 2017 03 06
(72) KULA ZOFIA, Wieluń (PL); SOBCZYK-GUZENDA ANNA, Łódź (PL);
SZYMANOWSKI HIERONIM, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Światłoutwardzalny materiał kompozytowy na wypełnienia
stomatologiczne
B1 (11) 233112
(51) A61K 9/00 (2006.01)
A61K 47/30 (2006.01)
A61K 47/38 (2006.01)
(21) 412558

(41) 2016 12 05

(22) 2015 06 01
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(72) MUSIAŁ WITOLD, Wrocław (PL); GASZTYCH MONIKA,
Wrocław (PL); MALAMIS ALEKSANDRA, Lubań (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE
WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Kserożelowa kompozycja farmaceutyczna do stosowania
na skórę i błony śluzowe oraz sposób jej otrzymywania
B1 (11) 233175
(41) 2017 01 02
(51) A61K 9/48 (2006.01)
A61K 31/192 (2006.01)
A61K 47/02 (2006.01)
A61K 47/10 (2017.01)
(21) 412924
(22) 2015 06 27
(72) PADUSZYŃSKI PIOTR, Skomlin (PL); POTACZEK PIOTR,
Wrocław (PL); HAN TOMASZ, Wrocław (PL); HAN STANISŁAW,
Wrocław (PL); SOBAS DANUTA, Żary (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ
HASCO-LEK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL); CENTRUM
BADAWCZO-ROZWOJOWE NOVASOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Kompozycja w postaci żelatynowej kapsułki miękkiej zawierającej ketoprofen
B1 (11) 233287
(41) 2018 02 12
(51) A61K 31/19 (2006.01)
A61K 9/16 (2006.01)
A61K 47/14 (2017.01)
A61P 1/04 (2006.01)
(21) 418295
(22) 2016 08 11
(72) ŁUCZYŃSKI MICHAŁ, Olsztyn (PL)
(73) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA SPÓŁKA
AKCYJNA, Starogard Gdański (PL)
(54) Granulat zawierający związek maślanu, sposób jego otrzymywania oraz jego zastosowanie
B1 (11) 233306
(41) 2016 11 07
(51) A61K 36/28 (2006.01)
A61K 36/73 (2006.01)
A61P 39/00 (2006.01)
A61P 43/00 (2006.01)
(21) 412248
(22) 2015 05 06
(72) ŻBIKOWSKA HALINA, Łódź (PL); SALUK JOANNA,
Łódź (PL); PAWLACZYK-GRAJA IZABELA, Dobrzykowice (PL); SZEJK
MAGDALENA, Bratoszewice (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL); POLITECHNIKA
WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Zastosowanie roślinnego środka przeciwutleniającego w ochronie przed promieniowaniem jonizującym
B1 (11) 233159
(41) 2017 06 19
(51) A61K 36/185 (2006.01)
A61K 36/28 (2006.01)
A61K 36/53 (2006.01)
A61K 36/73 (2006.01)
A61K 31/4415 (2006.01)
A61K 31/19 (2006.01)
A61P 13/04 (2006.01)
A23L 33/105 (2016.01)
(21) 415332
(22) 2015 12 15
(72) MAJKA ZBIGNIEW, Brzezówka (PL); BERDZIK-KALARUS
SYLWIA, Katowice (PL)
(73) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(54) Kompozycja, postać dawkowania oraz zastosowanie kompozycji i postaci dawkowania do rozpuszczania i/lub zapobiegania
tworzenia kamieni nerkowych
B1 (11) 233162
(51) A61L 27/30 (2006.01)

(41) 2017 01 02

Nr 9/2019
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A61L 27/32 (2006.01)
A61L 27/40 (2006.01)
A61L 27/58 (2006.01)
(21) 412887
(22) 2015 06 26
(72) DUDEK AGATA, Częstochowa (PL); MOREL SŁAWOMIR,
Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Sposób nanoszenia powłoki hydroksyapatytowej na implanty
rozpuszczalne w ludzkich płynach ustrojowych
B1 (11) 233294
(41) 2019 03 11
(51) A61N 7/00 (2006.01)
A61N 7/02 (2006.01)
(21) 422789
(22) 2017 09 08
(72) KUJAWSKA TAMARA, Warszawa (PL); DERA WOJCIECH,
Wydrzyn (PL); DZIEKOŃSKI CEZARY, Biała Piska (PL)
(73) INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Bimodalne urządzenie ultradźwiękowe do nieinwazyjnego
niszczenia litych guzów nowotworowych u małych zwierząt
B1 (11) 233168
(41) 2018 12 17
(51) B01D 25/00 (2006.01)
B01D 29/00 (2006.01)
(21) 421865
(22) 2017 06 12
(72) SZYMAŃSKI MARIUSZ, Białoskóry (PL); SZCZEPAŃSKI
ARKADIUSZ, Rogieniczki (PL)
(73) MAREX TECHNOLOGY M. SZYMAŃSKI A. SZCZEPAŃSKI
-SPÓŁKA JAWNA, Drobin (PL)
(54) Prasa śrubowo-talerzowa i sposób odwadniania osadów
B1 (11) 233246
(41) 2015 07 06
(51) B01D 47/08 (2006.01)
B01D 53/78 (2006.01)
B01D 53/48 (2006.01)
(21) 406750
(22) 2013 12 30
(72) CHLEBNY PAULIN, Kielce (PL); POBOCHA MARTA, Koszalin (PL);
POBOCHA FILIP, Koszalin (PL)
(73) CHLEBNY PAULIN, Kielce (PL); POBOCHA MARTA, Koszalin (PL);
POBOCHA FILIP, Koszalin (PL)
(54) Sposób oczyszczania gazów, zwłaszcza powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych oraz urządzenie do oczyszczania gazów,
zwłaszcza powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych
B1 (11) 233280
(41) 2016 02 15
(51) B01D 53/04 (2006.01)
B01D 53/96 (2006.01)
(21) 409140
(22) 2014 08 08
(72) ALAKSANDRZAK TOMASZ, Chociwel (PL); NASTAJ JÓZEF,
Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób selektywnego odzyskiwania lotnych związków organicznych i kolumna do selektywnego odzyskiwania lotnych związków organicznych
B1 (11) 233104
(41) 2015 03 02
(51) B01D 53/86 (2006.01)
B01D 53/44 (2006.01)
(21) 405094
(22) 2013 08 19
(72) COLMENARES QUINTERO JUAN CARLOS, Warszawa (PL);
LISOWSKI PAWEŁ, Skarżysko-Kamienna (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Układ do fotokatalitycznej degradacji lotnych związków organicznych
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B1 (11) 233282
(41) 2014 10 27
(51) B01J 13/02 (2006.01)
B01L 3/00 (2006.01)
(21) 403548
(22) 2013 04 15
(72) GUZOWSKI JAN, Warszawa (PL); GARSTECKI PIOTR,
Warszawa (PL); JAKIEŁA SŁAWOMIR, Kawęczyn Sędziszowski (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Układ do wytwarzania kropli wielokrotnie złożonych i sposób
wytwarzania takich kropli
B1 (11) 233206
(41) 2019 04 08
(51) B01J 20/02 (2006.01)
B01J 20/20 (2006.01)
B01J 20/22 (2006.01)
C02F 1/28 (2006.01)
C09K 3/32 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
C08L 97/02 (2006.01)
(21) 423094
(22) 2017 10 06
(72) ŁUKAWSKI DAMIAN, Konin (PL); DUDKOWIAK ALINA,
Poznań (PL); ŁĘKAWA-RAUS AGNIESZKA, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sączek hydrofobowy selektywnie pochłaniający oleje i związki
organiczne przeznaczony do oczyszczania wód oraz sposób wytworzenia sączka
B1 (11) 233279
(41) 2016 07 04
(51) B01J 20/20 (2006.01)
B01D 53/14 (2006.01)
C01B 32/318 (2017.01)
(21) 410685
(22) 2014 12 30
(72) MORAWSKI ANTONI WALDEMAR, Szczecin (PL); PRZEPIÓRSKI
JACEK, Bezrzecze (PL); ROSIŃSKI STEFAN, Łobez (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób otrzymania impregnowanego węgla aktywnego
B1 (11) 233341
(41) 2018 02 12
(51) B01J 20/24 (2006.01)
C02F 1/28 (2006.01)
(21) 418230
(22) 2016 08 05
(72) ZAGUŁA GRZEGORZ, Pogwizdów Nowy (PL); SALETNIK
BOGDAN, Glinik Średni (PL); BAJCAR MARCIN, Rzeszów (PL);
PUCHALSKI CZESŁAW, Rzeszów (PL); CZERNICKA MARIA,
Sieklówka (PL); GRABEK-LEJKO DOROTA, Rzeszów (PL); KASPRZYK
IDALIA, Krasne (PL)
(73) UNIWERSYTET RZESZOWSKI, Rzeszów (PL)
(54) Sposób sorpcji metali ciężkich z roztworów wodnych
B1 (11) 233230
(41) 2017 09 11
(51) B01J 29/90 (2006.01)
B01J 29/89 (2006.01)
C07D 301/12 (2006.01)
(21) 416352
(22) 2016 03 02
(72) MILCHERT EUGENIUSZ, Szczecin (PL); KŁOS MARLENA,
Szczecin (PL); MALARCZYK KORNELIA, Białuń (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób zwiększenia aktywności katalizatora tytanowo-silikalitowego Ti-MCM-41
B1 (11) 233343
(51) B01J 37/03 (2006.01)
B01J 35/02 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
B01J 23/00 (2006.01)

(41) 2019 05 06
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(21) 423293
(22) 2017 10 28
(72) ZIELIŃSKA-JUREK ANNA, Otomin (PL); BIELAN ZUZANNA,
Tczew (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób otrzymywania warstwowego fotokatalizatora magnetycznego
B1 (11) 233344
(41) 2019 05 06
(51) B01J 37/03 (2006.01)
B01J 35/02 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
B01J 23/00 (2006.01)
(21) 423294
(22) 2017 10 28
(72) ZIELIŃSKA-JUREK ANNA, Otomin (PL); BIELAN ZUZANNA,
Tczew (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób otrzymywania warstwowego fotokatalizatora magnetycznego
B1 (11) 233345
(41) 2019 05 06
(51) B01J 37/03 (2006.01)
B01J 35/02 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
B01J 23/00 (2006.01)
(21) 423295
(22) 2017 10 28
(72) ZIELIŃSKA-JUREK ANNA, Otomin (PL); BIELAN ZUZANNA,
Tczew (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób otrzymywania warstwowego fotokatalizatora magnetycznego
B1 (11) 233313
(41) 2016 02 01
(51) B02C 18/14 (2006.01)
B02C 18/24 (2006.01)
(21) 408930
(22) 2014 07 21
(72) LIGAJ BOGDAN, Bydgoszcz (PL); SZCZUTKOWSKI MAREK,
Bydgoszcz (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. J. I J.
ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Dezintegrator z orbitalnie poruszającymi się elementami roboczymi, oraz sposób działania dezintegratora
B1 (11) 233318
(41) 2018 05 21
(51) B02C 21/00 (2006.01)
B03B 4/00 (2006.01)
B03B 7/00 (2006.01)
B02C 23/08 (2006.01)
B02C 2/00 (2006.01)
(21) 419430
(22) 2016 11 10
(72) GAWENDA TOMASZ, Kraków (PL); SARAMAK DANIEL,
Kraków (PL); NAZIEMIEC ZDZISŁAW, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Układ urządzeń do produkcji kruszyw oraz sposób produkcji
kruszyw

Nr 9/2019

B05D 3/06 (2006.01)
C08J 7/00 (2006.01)
(21) 422760
(22) 2017 09 06
(72) NAWROCKI JAN FRANCISZEK, Osielsko (PL); METZLER
MAGDALENA, Toruń (PL); SZYMKOWIAK MARIUSZ, Bydgoszcz (PL)
(73) POLITECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Osielsko (PL)
(54) Sposób zdobienia elementów opakowań kosmetycznych z tworzyw sztucznych
B1 (11) 233274
(41) 2019 02 25
(51) B07B 1/42 (2006.01)
H02P 25/022 (2016.01)
H02P 21/00 (2016.01)
(21) 426169
(22) 2018 07 02
(72) PACIOREK KRZYSZTOF, Ruda Śląska (PL); ROSSA ROBERT,
Katowice (PL); GLINKA TADEUSZ, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH
KOMEL, Katowice (PL); DEMETRIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Piekary Śląskie (PL)
(54) Układ napędowy maszyny elektrowibracyjnej
B1 (11) 233275
(41) 2019 02 25
(51) B07B 1/42 (2006.01)
H02P 25/022 (2016.01)
H02P 21/00 (2016.01)
(21) 426170
(22) 2018 07 02
(72) PACIOREK KRZYSZTOF, Ruda Śląska (PL); BISKUP TOMASZ,
Bytom (PL); ROSSA ROBERT, Katowice (PL); GLINKA TADEUSZ,
Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH
KOMEL, Katowice (PL); DEMETRIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Piekary Śląskie (PL); ENEL-PC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przyszowice (PL)
(54) Układ napędowy dwusilnikowy maszyn elektrowibracyjnych
oraz sposób jego rozruchu i sterowania w czasie pracy
B1 (11) 233105
(41) 2015 03 30
(51) B07B 13/02 (2006.01)
(21) 405364
(22) 2013 09 16
(72) PISZCZEK KAZIMIERZ, Bydgoszcz (PL); TOMASZEWSKA
JOLANTA, Bydgoszcz (PL); ŻUK TOMASZ, Toruń (PL); KRÓLIKOWSKI
KRZYSZTOF, Bytoń (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób i urządzenie do separacji mieszanin tworzyw polimerowych

B1 (11) 233172
(41) 2019 01 14
(51) B05B 7/04 (2006.01)
B05B 7/26 (2006.01)
(21) 422171
(22) 2017 07 10
(72) KOZŁOWSKI ZBIGNIEW, Janów (PL)
(73) CLEAN COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Janów (PL)
(54) Dysza zraszająca

B1 (11) 233255
(41) 2019 01 02
(51) B09B 3/00 (2006.01)
C08J 11/06 (2006.01)
B29B 17/02 (2006.01)
D21C 5/00 (2006.01)
C22B 21/00 (2006.01)
B32B 1/02 (2006.01)
(21) 421945
(22) 2017 06 19
(72) CHMIEL JAROSŁAW, Szczecin (PL); KONICKI WOJCIECH,
Szczecin (PL); DANCZEWSKI KONRAD, Police (PL)
(73) AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób separacji składników kompozytów opakowaniowych
zawierających celulozę, aluminium i polietylen lub inne składniki
nieorganiczne

B1 (11) 233241
(51) B05D 1/36 (2006.01)

B1 (11) 233139
(51) B21B 1/08 (2006.01)

(41) 2019 03 11

(41) 2019 05 06
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B21B 27/02 (2006.01)
B21H 8/02 (2006.01)
(21) 423347
(22) 2017 11 02
(72) TOMCZAK JANUSZ, Kalinówka (PL); PATER ZBIGNIEW, Turka (PL);
BULZAK TOMASZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób walcowania kuźniczego
B1 (11) 233207
(41) 2019 05 06
(51) B21C 25/02 (2006.01)
B21C 25/04 (2006.01)
B21D 13/02 (2006.01)
(21) 426210
(22) 2018 07 04
(72) BIAŁCZAK GRZEGORZ, Dzierżoniów (PL)
(73) BIAŁCZAK ZDZISŁAW NARZĘDZIOWNIA BIAŁCZAK
SPÓŁKA CYWILNA ZDZISŁAW BIAŁCZAK I URSZULA BIAŁCZAK,
Dzierżoniów (PL); BIAŁCZAK URSZULA NARZĘDZIOWNIA
BIAŁCZAK SPÓŁKA CYWILNA ZDZISŁAW BIAŁCZAK I URSZULA
BIAŁCZAK, Dzierżoniów (PL)
(54) System matrycy wieloelementowej, matryca do wytłaczania
dużego i skomplikowanego elementu i sposób wytwarzania matrycy
B1 (11) 233330
(41) 2019 06 03
(51) B21H 1/14 (2006.01)
B21B 13/02 (2006.01)
(21) 423656
(22) 2017 11 30
(72) PATER ZBIGNIEW, Turka (PL); TOMCZAK JANUSZ, Świdnik (PL);
BULZAK TOMASZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Narzędzie do walcowania poprzecznego odkuwek kul
B1 (11) 233273
(41) 2019 06 03
(51) B21H 1/14 (2006.01)
B21K 1/02 (2006.01)
B21J 5/02 (2006.01)
(21) 423661
(22) 2017 11 30
(72) PATER ZBIGNIEW, Turka (PL); TOMCZAK JANUSZ, Świdnik (PL);
BULZAK TOMASZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób kucia kul z główki szyny kolejowej
B1 (11) 233126
(41) 2018 11 19
(51) B22F 1/00 (2006.01)
B22F 9/08 (2006.01)
(21) 421536
(22) 2017 05 08
(72) DOMAGAŁA JANUSZ, Konin (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEROBU METALI DOMET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drążeń (PL)
(54) Instalacja do produkcji granulek aluminiowych metodą odlewania
B1 (11) 233117
(41) 2017 08 28
(51) B23B 5/22 (2006.01)
B23B 29/034 (2006.01)
B24B 39/04 (2006.01)
(21) 416267
(22) 2016 02 25
(72) DZIONK STEFAN, Grzybno (PL); PRZYBYLSKI WŁODZIMIERZ,
Sopot (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób i urządzenie do jednooperacyjnego toczenia lub nagniatania wałów o dużej smukłości na obrabiarce sterowanej numerycznie
B1 (11) 233152
(41) 2018 11 05
(51) B23F 23/06 (2006.01)
(21) 421493
(22) 2017 05 04
(72) ZATOŃ JANUSZ, Częstochowa (PL); KONIECZNY ROMAN,
Częstochowa (PL)
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(73) FENIX MACHINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa (PL)
(54) Zespół mocujący do szlifowania odlewu pierścienia
B1 (11) 233096
(41) 2017 01 30
(51) B23K 11/26 (2006.01)
B22F 3/00 (2006.01)
B22F 3/14 (2006.01)
C04B 35/645 (2006.01)
(21) 414119
(22) 2014 03 28
(30) PL403344
2013 03 28
PL
(86) 2014 03 28
PCT/IB14/60261
(87) 2014 10 02
WO14/155352
(72) ROSIŃSKI MARCIN, Warszawa (PL)
(73) GENICORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Sposób i urządzenie do konsolidacji materiałów proszkowych
B1 (11) 233188
(41) 2018 12 03
(51) B24B 23/06 (2006.01)
C08G 18/02 (2006.01)
C08G 18/18 (2006.01)
C08G 18/24 (2006.01)
C08L 97/02 (2006.01)
C08K 3/04 (2006.01)
(21) 421755
(22) 2017 05 30
(72) PRZESTRZELSKI MARCIN, Józefów (PL)
(73) YEST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Mieszanka cierna pasa polerskiego oraz sposób jej wytwarzania
B1 (11) 233129
(41) 2019 02 25
(51) B24B 39/00 (2006.01)
B24B 39/06 (2006.01)
(21) 422585
(22) 2017 08 18
(72) BRZESKI PIOTR, Pabianice (PL)
(73) BRZESKI MICHAŁ CUTLERY SOLUTIONS, Dyszów (PL)
(54) Urządzenie do dynamicznego nagniatania elementów cienkościennych
B1 (11) 233272
(41) 2019 06 03
(51) B24B 39/02 (2006.01)
B23P 9/02 (2006.01)
B21D 53/10 (2006.01)
(21) 423628
(22) 2017 11 28
(72) SZWEDA STANISŁAW, Gliwice (PL); MIKUŁA STANISŁAW,
Gliwice (PL); MIKUŁA JAROSŁAW, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Urządzenie do nagniatania powierzchni wewnętrznych cylindrów siłowników hydraulicznych, zwłaszcza w górniczej obudowie
zmechanizowanej
B1 (11) 233093
(41) 2016 08 29
(51) B27K 5/00 (2006.01)
B27K 5/02 (2006.01)
F26B 3/04 (2006.01)
(21) 411423
(22) 2015 02 27
(72) WOLANIN MATEUSZ, Wrocław (PL)
(73) WOLANIN MATEUSZ, Wrocław (PL)
(54) Sposób usuwania resztkowego amoniaku z drewna
B1 (11) 233252
(41) 2018 11 19
(51) B27M 1/08 (2006.01)
B27M 1/06 (2006.01)
B27M 1/00 (2006.01)
(21) 421566
(22) 2017 05 11
(72) PIWOŃSKI MAREK, Katowice (PL)
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(73) PIWOŃSKA BEATA, Katowice (PL); PIWOŃSKI MAREK,
Katowice (PL)
(54) Sposób wytwarzania trójwymiarowych drewnianych produktów
B1 (11) 233228
(41) 2017 07 17
(51) B29C 35/08 (2006.01)
C08J 5/18 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08K 5/07 (2006.01)
(21) 415628
(22) 2016 01 07
(72) CZECH ZBIGNIEW, Dobra Szczecińska (PL); KOWALSKA
JAGODA, Szczecin (PL); ANTOSIK ADRIAN KRZYSZTOF, Tanowo (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób zwiększania wytrzymałości na zrywanie folii polietylenowej i folia polietylenowa o zwiększonej wytrzymałości na zrywanie
B1 (11) 233190
(41) 2019 05 20
(51) B29C 64/40 (2017.01)
(21) 423442
(22) 2017 11 13
(72) WYSOCKI BARTŁOMIEJ, Warszawa (PL); ŻRODOWSKI ŁUKASZ,
Gdańsk (PL); CHMIELEWSKA AGNIESZKA,
Chojnów (PL); ŚWIĘSZKOWSKI WOJCIECH, Warszawa (PL); SUPEŁ
AGATA, Piotrków Trybunalski (PL); KURZYDŁOWSKI KRZYSZTOF
JAN, Łapy (PL); CZARNECKA KATARZYNA, Kajakowo Ostróda (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania addytywnego trójwymiarowych obiektów
B1 (11) 233305
(41) 2019 05 20
(51) B32B 15/20 (2006.01)
B32B 15/02 (2006.01)
(21) 428053
(22) 2018 12 04
(72) SPISAK WOJCIECH, Opole (PL)
(73) CENTRUM BADAWCZO-PRODUKCYJNE ALCOR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(54) Sposób wytwarzania materiału, zwłaszcza na urządzenia klimatyzacyjne
B1 (11) 233197
(41) 2015 05 11
(51) B32B 27/32 (2006.01)
B65D 65/40 (2006.01)
C08K 9/04 (2006.01)
(21) 405865
(22) 2013 10 31
(72) SZELIGA SŁAWOMIR, Rzeszów (PL); SZELIGA ANETA,
Rzeszów (PL); HENECZKOWSKI MACIEJ, Rzeszów (PL); OLEKSY
MARIUSZ, Rzeszów (PL); BUDZIK GRZEGORZ, Rzeszów (PL)
(73) ZAKŁAD PRODUKCJI FOLII EFEKT PLUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Wielowarstwowa folia typu stretch
B1 (11) 233226
(41) 2018 10 08
(51) B32B 29/00 (2006.01)
B32B 33/00 (2006.01)
B32B 37/12 (2006.01)
C09J 11/04 (2006.01)
C09J 129/04 (2006.01)
(21) 421150
(22) 2017 04 03
(72) BRZEZIŃSKI ANDRZEJ, Ryczówek (PL); BRZEZIŃSKI MARCIN,
Olkusz (PL)
(73) OLMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ryczówek (PL)
(54) Sposób wytwarzania bakteriostatycznych wyrobów higienicznych
B1 (11) 233091
(51) B32B 29/08 (2006.01)

(41) 2016 02 01

Nr 9/2019

B32B 3/28 (2006.01)
B65D 65/38 (2006.01)
B31F 5/00 (2006.01)
(21) 408942
(22) 2014 07 21
(72) WĘGRZYN PAWEŁ, Zalesie (PL); GIL JERZY, Chełmża (PL)
(73) WĘGRZYN PAWEŁ FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA SEPPA
SPÓŁKA CYWILNA, Zalesie (PL); GIL JERZY FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA SEPPA SPÓŁKA CYWILNA, Chełmża (PL)
(54) Lekki wspornik konstrukcyjny
B1 (11) 233098
(41) 2018 12 03
(51) B41F 5/24 (2006.01)
G09F 3/10 (2006.01)
(21) 421693
(22) 2017 05 24
(72) SUŁKOWSKI PRZEMYSŁAW, Białystok (PL)
(73) MASTERPRESS SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok (PL)
(54) Sposób produkcji wielowarstwowej etykiety samoprzylepnej
B1 (11) 233173
(41) 2019 01 28
(51) B60L 11/18 (2006.01)
H02B 7/08 (2006.01)
H02J 15/00 (2006.01)
(21) 422285
(22) 2017 07 20
(72) KOSIŃSKI WOJCIECH, Warszawa (PL); NIERADKO ŁUKASZ,
Brzezina (PL); KOZIŃSKI ARTUR, Klemencice (PL); ŻMUDA ROBERT,
Warszawa (PL)
(73) ZPUE SPÓŁKA AKCYJNA, Włoszczowa (PL)
(54) Stacja transformatorowa z magazynem energii
B1 (11) 233290
(41) 2018 05 21
(51) B60N 3/06 (2006.01)
B61C 17/04 (2006.01)
(21) 419415
(22) 2016 11 10
(72) LASIEWICZ BARTOSZ, Kraków (PL); BOGACKI DOMINIK, Psary (PL)
(73) EC ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Regulowany podnóżek do pojazdów szynowych
B1 (11) 233144
(41) 2017 06 19
(51) B60P 3/14 (2006.01)
B60P 3/035 (2006.01)
B62D 63/06 (2006.01)
(21) 415303
(22) 2015 12 14
(72) SZKOPEK ZBIGNIEW, Wodzisław Śląski (PL); SZYMANEK
KAROL, Stanowiska (PL)
(73) ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA, Wodzisław Śląski (PL)
(54) Pojazd serwisowy
B1 (11) 233161
(41) 2019 05 06
(51) B60R 11/04 (2006.01)
F16M 11/24 (2006.01)
(21) 428535
(22) 2019 01 09
(72) GITA ARKADIUSZ, Lublin (PL); LONGWIC RAFAŁ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Stelaż do pomiaru przyspieszeń telefonem komórkowym
B1 (11) 233348
(41) 2019 06 03
(51) B60W 10/02 (2006.01)
B60W 30/19 (2012.01)
B60W 30/20 (2006.01)
F16D 48/02 (2006.01)
(21) 423568
(22) 2017 11 24
(72) BERA PIOTR, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Motocyklowa przekładnia zębata o bezpośrednim przełączaniu
biegów
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B1 (11) 233122
(41) 2018 03 26
(51) B61D 5/06 (2006.01)
B61F 1/08 (2006.01)
(21) 418761
(22) 2016 09 19
(72) CYCHOWSKI HENRYK, Świdnica (PL); DOMAGAŁA MARCIN,
Świdnica (PL); KOWALSKI TOMASZ, Świdnica (PL); KAKOWCZYK
WIESŁAW, Świdnica (PL); RAFINSKI JAN, Grodzisk Mazowiecki (PL);
STUDZIŃSKI DIONIZY, Świdnica (PL); SZMIDT TOMASZ, Świdnica (PL)
(73) WAGONY ŚWIDNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica (PL)
(54) Ostoja wagonu kolejowego, zwłaszcza wagonu cysterny
B1 (11) 233121
(41) 2018 02 26
(51) B61D 45/00 (2006.01)
B60P 7/12 (2006.01)
B65D 85/04 (2006.01)
(21) 418435
(22) 2016 08 23
(72) WITCZAK MARCIN, Toruń (PL)
(73) LAUDE SMART INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(54) Podłoga do przewozu zwojów
B1 (11) 233142
(41) 2014 07 07
(51) B61K 9/12 (2006.01)
G01B 5/00 (2006.01)
G01M 17/10 (2006.01)
(21) 402296
(22) 2012 12 30
(72) ANISZEWICZ ANDRZEJ, Czarny Las (PL)
(73) INSTYTUT KOLEJNICTWA, Warszawa (PL)
(54) Przyrząd pomiarowy
B1 (11) 233102
(41) 2014 07 07
(51) B61K 9/12 (2006.01)
G01B 5/00 (2006.01)
G01M 17/10 (2006.01)
(21) 402297
(22) 2012 12 30
(72) ANISZEWICZ ANDRZEJ, Czarny Las (PL)
(73) INSTYTUT KOLEJNICTWA, Warszawa (PL)
(54) Przyrząd pomiarowy
B1 (11) 233350
(41) 2019 06 03
(51) B62D 25/18 (2006.01)
(21) 423665
(22) 2017 11 30
(72) SEKHAR SWAIN CHANDRA, Kostrzyn nad Odrą (PL); KOPEĆ
BOGDAN, Gorzów Wielkopolski (PL)
(73) NOVO TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kostrzyn nad Odrą (PL)
(54) Chlapacz samochodowy
B1 (11) 233145
(41) 2018 01 03
(51) B62D 63/02 (2006.01)
B60K 7/00 (2006.01)
B60P 1/16 (2006.01)
B60R 16/08 (2006.01)
(21) 417757
(22) 2016 06 29
(72) FIEBICH BERNARD, Nowa Wieś Prudnicka (PL)
(73) FIEBICH BERNARD, Nowa Wieś Prudnicka (PL)
(54) Taczka spalinowa z kierownicą
B1 (11) 233198
(41) 2018 09 10
(51) B63C 11/00 (2006.01)
B63C 11/18 (2006.01)
B63C 11/24 (2006.01)
B63C 11/36 (2006.01)
(21) 420705
(22) 2017 03 02
(72) CZARNECKI RYSZARD STANISŁAW, Warszawa (PL)
(73) CZARNECKI RYSZARD STANISŁAW, Warszawa (PL)
(54) Sposób podwyższenia bezpieczeństwa w obiegach zamkniętych nurkowych CCR, przy szybkich zmianach głębokości
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B1 (11) 233281
(41) 2018 04 23
(51) B63H 1/36 (2006.01)
(21) 419176
(22) 2016 10 20
(72) TORA GRZEGORZ, Kraków (PL); MALEC MARCIN, Mogilany (PL);
MORAWSKI MARCIN, Skała (PL); ZAJĄC JERZY, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Bioniczny mechanizm napędowy
B1 (11) 233225
(41) 2018 10 08
(51) B64C 27/12 (2006.01)
B64D 17/78 (2006.01)
(21) 420831
(22) 2017 03 13
(72) FARAJ RAMI, Warszawa (PL); WOŁEJSZA ZBIGNIEW, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL); ADAPTRONICA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki (PL)
(54) Konstrukcja mechanizmu do pre-rotacji wirnika nośnego oraz
sposób wprawiania wirnika nośnego w stan wstępnej rotacji z zastosowaniem mechanizmu z kołem zamachowym, zwłaszcza do kapsuł
zrzutowych
B1 (11) 233163
(41) 2017 12 18
(51) B64D 47/00 (2006.01)
G06K 9/18 (2006.01)
H04N 5/225 (2006.01)
(21) 417501
(22) 2016 06 09
(72) ROGALSKI TOMASZ, Tarnów (PL); PLUTA SŁAWOMIR,
Jarosław (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) System elektroniczny przekazywania informacji do statku powietrznego znajdującego się na płycie lotniskowej
B1 (11) 233244
(41) 2019 05 06
(51) B64F 1/00 (2006.01)
B64C 39/02 (2006.01)
(21) 423238
(22) 2017 10 23
(72) TYMIŃSKI DARIUSZ RYSZARD, Czeczotki (PL); BURYŁO MAREK,
Warszawa (PL); WIDOTA JACEK, Nowa Wieś (PL); ZYCH MATEUSZ,
Karczew (PL)
(73) OPTIMUM-TYMIŃSKI I S-KA SPÓŁKA JAWNA, Koprki (PL)
(54) Urządzenie do przechowywania, transportu i startowania bezzałogowego statku latającego
B1 (11) 233329
(41) 2019 04 08
(51) B64F 1/06 (2006.01)
(21) 422977
(22) 2017 09 26
(72) KONDRATIUK MIROSŁAW, Ciełuszki (PL); AMBROZIAK LESZEK,
Szumowo (PL); GOSIEWSKI ZDZISŁAW, Opacz Kolonia (PL)
(73) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok (PL)
(54) Kinetyczna wyrzutnia dla bezzałogowych statków powietrznych
B1 (11) 233151
(41) 2018 11 05
(51) B65B 13/00 (2006.01)
(21) 421411
(22) 2017 04 25
(72) PAŁGAN TOMASZ, Warszawa (PL)
(73) CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Linowy mechanizm przechwytujący śmieci kosmiczne oraz sposób przechwytywania satelitów za pomocą linowego mechanizmu
B1 (11) 233146
(51) B65D 5/00 (2006.01)
B65D 5/36 (2006.01)
(21) 418481

(41) 2018 03 12
(22) 2016 08 26
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(72) AMBROŻY JAKUB, Krzycko Małe (PL)
(73) WERNER KENKEL BOCHNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia (PL)
(54) Opakowanie zbiorcze

(73) PODŁOGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łańcut (PL)
(54) Sposób sztaplowania lameli drewnianych, zwłaszcza przy suszeniu drewna do wytwarzania desek podłogowych

B1 (11) 233165
(41) 2018 03 12
(51) B65D 5/00 (2006.01)
B65D 5/36 (2006.01)
(21) 418482
(22) 2016 08 26
(72) AMBROŻY JAKUB, Krzycko Małe (PL)
(73) WERNER KENKEL BOCHNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia (PL)
(54) Opakowanie zbiorcze

B1 (11) 233116
(41) 2017 08 16
(51) B66C 1/44 (2006.01)
B66C 1/42 (2006.01)
(21) 415978
(22) 2016 02 01
(72) CIEŚLA MARIA, Katowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Chwytak samosterujący do ładunków stałych

B1 (11) 233147
(41) 2018 03 12
(51) B65D 5/00 (2006.01)
B65D 5/36 (2006.01)
(21) 418483
(22) 2016 08 26
(72) AMBROŻY JAKUB, Krzycko Małe (PL)
(73) WERNER KENKEL BOCHNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia (PL)
(54) Opakowanie zbiorcze
B1 (11) 233224
(41) 2017 11 20
(51) B65D 30/02 (2006.01)
B65D 33/00 (2006.01)
(21) 417134
(22) 2016 05 09
(72) CHUPTYŚ PIOTR, Dębica (PL)
(73) CHUPTYŚ JANUSZ CONTISSI, Dębica (PL)
(54) Torba foliowa odblaskowa
B1 (11) 233180
(41) 2015 03 30
(51) B65D 33/04 (2006.01)
B65D 85/34 (2006.01)
(21) 405448
(22) 2013 09 26
(72) ŚPIEWOK MARCIN, Jastrzębie Zdrój (PL)
(73) SILBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Żory (PL)
(54) Materiał na opakowanie zwłaszcza owoców i warzyw i sposób
wykonania materiału na opakowanie zwłaszcza owoców i warzyw
B1 (11) 233128
(41) 2019 01 28
(51) B65D 35/28 (2006.01)
B65B 69/00 (2006.01)
B65D 47/10 (2006.01)
(21) 422246
(22) 2017 07 17
(72) WYCIŚLIK JAN, Katowice (PL)
(73) WYCIŚLIK JAN, Katowice (PL)
(54) Wielofunkcyjna nakrętka do wyciskania zawartości tub
B1 (11) 233235
(41) 2018 03 12
(51) B65D 83/00 (2006.01)
B65D 83/76 (2006.01)
B65D 81/32 (2006.01)
B65D 25/08 (2006.01)
B65D 51/28 (2006.01)
B65D 41/00 (2006.01)
(21) 418489
(22) 2016 08 29
(72) WĘGLORZ KAMIL WOJCIECH, Katowice (PL)
(73) WĘGLORZ KAMIL WOJCIECH, Katowice (PL)
(54) Pojemnik dozujący do substancji spożywczych i farmaceutycznych
B1 (11) 233212
(41) 2019 02 11
(51) B65G 57/26 (2006.01)
B27K 5/04 (2006.01)
(21) 422385
(22) 2017 07 31
(72) GRABIEC MAREK, Łańcut (PL)

B1 (11) 233205
(41) 2018 07 16
(51) B82Y 40/00 (2011.01)
B22F 9/24 (2006.01)
(21) 420115
(22) 2017 01 09
(72) GRZECHULSKA-DAMSZEL JOANNA, Szczecin (PL); REJEK MAJA,
Szczecin (PL); MORAWSKI WALDEMAR ANTONI, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania cząstek nanosrebra z wykorzystaniem
naturalnych ekstraktów roślinnych
B1 (11) 233113
(41) 2017 01 02
(51) C01B 21/06 (2006.01)
B22F 9/00 (2006.01)
C23C 4/04 (2006.01)
(21) 412975
(22) 2015 07 01
(72) KULA PIOTR, Łódź (PL); PIETRASIK ROBERT, Brzeziny (PL);
PAWĘTA SYLWESTER, Krokocice-Kolonia (PL)
(73) HART-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(54) Powłoka niskotarciowa z nanokompozytowego tworzywa gradientowego oraz sposób jej wytwarzania
B1 (11) 233232
(41) 2017 12 04
(51) C01B 25/26 (2006.01)
C01G 51/00 (2006.01)
C01G 25/00 (2006.01)
(21) 417293
(22) 2016 05 24
(72) BOSACKA MONIKA, Szczecin (PL); BŁOŃSKA-TABERO ANNA,
Szczecin (PL); FILIPEK ELŻBIETA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Nowa oksysól w trójskładnikowym układzie tlenków kobaltu,
fosforu i chromu oraz sposób wytwarzania nowej oksysoli w trójskładnikowym układzie tlenków kobaltu, fosforu i chromu
B1 (11) 233346
(41) 2019 05 06
(51) C01B 32/182 (2017.01)
C08K 3/04 (2006.01)
C08K 3/22 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
(21) 423318
(22) 2017 11 02
(72) JĘDRZEJEWSKA ANNA, Szczecin (PL); SIBERA DANIEL,
Szczecin (PL); JĘDRZEJEWSKI ROMAN, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania nanokompozytu grafen/NiFe2O4
B1 (11) 233201
(41) 2015 08 31
(51) C02F 1/48 (2006.01)
B01D 35/06 (2006.01)
(21) 407252
(22) 2014 02 19
(72) CHRUŚCIEL ROMUALD, Gliwice (PL); ŚWIERZY ANDRZEJ,
Siemianowice Śląskie (PL); STĘPIEŃ RYSZARD, Gdańsk (PL)
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(73) CHRUŚCIEL ROMUALD, Gliwice (PL); ŚWIERZY ANDRZEJ,
Siemianowice Śląskie (PL); STĘPIEŃ RYSZARD, Gdańsk (PL)
(54) Magnetyczny odmulacz sieciowy
B1 (11) 233182
(41) 2016 06 20
(51) C02F 1/62 (2006.01)
B01D 39/20 (2006.01)
C04B 38/02 (2006.01)
(21) 410544
(22) 2014 12 15
(72) SUPONIK TOMASZ, Rybnik (PL); PAŁKA DARIUSZ, Knurów (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL); ENKO SPÓŁKA
AKCYJNA, Gliwice (PL)
(54) Filtr do usuwania jonów metali i siarczanów z wód
B1 (11) 233236
(41) 2017 01 02
(51) C02F 3/28 (2006.01)
(21) 412972
(22) 2015 06 30
(72) DACH JACEK, Jędrzejów (PL); LEWICKI ANDRZEJ, Poznań (PL);
JANCZAK DAMIAN, Koło (PL); CZEKAŁA WOJCIECH, Poznań (PL);
MICHALAK MIROSŁAW, Lusowo (PL)
(73) DYNAMIC BIOGAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(54) Sposób zwiększenia sprawności energetycznej biogazowni
oraz układ do zwiększenia sprawności energetycznej biogazowni
B1 (11) 233111
(41) 2016 07 18
(51) C02F 9/00 (2006.01)
B01D 53/50 (2006.01)
(21) 410940
(22) 2015 01 16
(72) GRYGIERCZYK JACEK, Czechowice-Dziedzice (PL); ŻELAZNY
JACEK, Czechowice-Dziedzice (PL); GARBACZEWSKI LEON,
Oświęcim (PL)
(73) TALMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jaworzno (PL)
(54) Układ urządzeń do obróbki zanieczyszczonej wody obiegowej
z procesu odsiarczania spalin metodą wapienno-gipsową na mokro
B1 (11) 233349
(41) 2017 07 31
(51) C04B 7/02 (2006.01)
C04B 18/06 (2006.01)
C04B 18/14 (2006.01)
(21) 415930
(22) 2016 01 27
(72) ROSZCZYNIALSKI WOJCIECH ADAM, Kraków (PL);
MAJCHERCZYK ANTONI, Babice (PL); JANECZKO ANNA,
Świnna Poręba (PL); SZCZEPANEK KATARZYNA, Przeciszów (PL);
STĘPIEŃ PIOTR, Kwaszyn (PL); ROSZCZYNIALSKI WOJCIECH
KRZYSZTOF, Kraków (PL); ROSZCZYNIALSKI TOMASZ, Kraków (PL);
WOLSKI GRZEGORZ, Jedlina Zdrój (PL)
(73) EUROCEMENT CONSULTING GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Zestaw surowcowy przeznaczony do wytwarzania klinkieru
portlandzkiego
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(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania granulowanego kruszywa aktywowanego
alkalicznie
B1 (11) 233293
(41) 2018 07 30
(51) C04B 28/04 (2006.01)
C04B 14/28 (2006.01)
C04B 24/06 (2006.01)
C04B 14/06 (2006.01)
(21) 420217
(22) 2017 01 16
(72) SOKÓŁ KATARZYNA, Miękinia (PL); SOKÓŁ PAWEŁ, Nowa Góra (PL)
(73) SOKÓŁ KATARZYNA F.P.H.U. PROFIX, Miękinia (PL)
(54) Zaprawa tynkarska
B1 (11) 233257
(41) 2019 01 02
(51) C04B 28/08 (2006.01)
C04B 18/14 (2006.01)
(21) 422049
(22) 2017 06 28
(72) GOŁEK ŁUKASZ, Kraków (PL); KOTWICA ŁUKASZ, Kraków (PL);
RÓŻYCKA AGNIESZKA, Kraków (PL); DEJA JAN, Kraków (PL); STĘPIEŃ
PIOTR, Kwaszyn (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Alkalicznie aktywowane spoiwo żużlowe
B1 (11) 233204
(41) 2016 10 24
(51) C04B 33/13 (2006.01)
C04B 14/30 (2006.01)
C04B 111/00 (2006.01)
(21) 411984
(22) 2015 04 16
(72) JANUS MAGDALENA, Kurów (PL); ZATORSKA JUSTYNA,
Warzymice (PL); ZAJĄC KAMILA, Szczecin (PL); KUSIAK-NEJMAN
EWELINA, Szczecin (PL); CZYŻEWSKI ADAM, Szczecin (PL);
MORAWSKI ANTONI WALDEMAR, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania cegieł o właściwościach samooczyszczających
B1 (11) 233234
(41) 2019 01 02
(51) C07C 5/22 (2006.01)
C07C 5/25 (2006.01)
C07C 5/29 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
(21) 421984
(22) 2017 06 22
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL); MAKUCH EDYTA,
Czaplinek (PL); RETAJCZYK MONIKA, Ostrowice (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób izomeryzacji limonenu

B1 (11) 233107
(41) 2015 08 03
(51) C04B 14/18 (2006.01)
C04B 38/02 (2006.01)
(21) 406981
(22) 2014 01 29
(72) PICHÓR WALDEMAR, Balice (PL); RÓŻYCKA AGNIESZKA,
Kraków (PL); FRĄC MAKSYMILIAN, Radłów (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Mieszanka do wytwarzania betonu komórkowego

B1 (11) 233208
(41) 2019 03 25
(51) C07C 251/02 (2006.01)
C07C 249/02 (2006.01)
(21) 427076
(22) 2018 09 17
(72) GIURG MIROSŁAW, Wrocław (PL); MANIAK HALINA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Iminowe pochodne aldehydów salicylowych i hydrazydu kwasu
4-hydroksybenzoesowego oraz sposób ich wytwarzania

B1 (11) 233256
(41) 2019 01 02
(51) C04B 18/14 (2006.01)
(21) 422048
(22) 2017 06 28
(72) GOŁEK ŁUKASZ, Kraków (PL); KOTWICA ŁUKASZ, Kraków (PL);
RÓŻYCKA AGNIESZKA, Kraków (PL); DEJA JAN, Kraków (PL); FRĄC
MAKSYMILIAN, Radłów (PL)

B1 (11) 233177
(41) 2013 05 27
(51) C07D 235/06 (2006.01)
A61K 31/4184 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 17/06 (2006.01)
(62) 377628
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(21) 401635
(22) 2003 03 13
(30) 60/364,007
2002 03 13
US
(86) 2003 03 13
PCT/US03/07864
(87) 2003 09 25
WO03/077914
(72) WALLACE ELI M., Lyons (US); LYSSIKATOS JOSEPH P.,
Piedmont (US); HURLEY T. BRIAN, Boulder (US); MARLOW ALLISON
L., Boulder (US)
(73) ARRAY BIOPHARMA INC., Boulder (US); AstraZeneca AB,
Södertälje (SE)
(54) (2-hydroksyetoksy)amid kwasu 6-(4-bromo-2-chlorofenyloamino)-7-fluoro-3-metylo-3H-benzimidazolo-5-karboksylowego,
zawierająca ten związek kompozycja farmaceutyczna oraz ich zastosowanie
B1 (11) 233297
(41) 2019 04 08
(51) C07D 249/08 (2006.01)
A01N 43/653 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
(21) 422979
(22) 2017 09 26
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); NIEMCZAK MICHAŁ,
Inowrocław (PL); KOTERAS KACPER, Janikowo (PL); KOT MARIUSZ,
Poznań (PL); KUBIAK KRZYSZTOF, Poznań (PL); GWIAZDOWSKI
ROMUALD, Suchy Las (PL)
(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Poznań (PL)
(54) Sole N-benzylotritikonazolu, sposób ich otrzymywania oraz
zastosowanie jako fungicydy
B1 (11) 233289
(41) 2017 02 27
(51) C07D 265/38 (2006.01)
(21) 418626
(22) 2016 09 09
(72) GIURG MIROSŁAW, Suszkowice (PL); SUSKA EWA, Siedliska (PL);
TOMCZAK-WĘGLARZ EWELINA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Mono-acylowane pochodne kwestiomycyny A i sposób ich wytwarzania
B1 (11) 233143
(41) 2016 08 16
(51) C07D 295/16 (2006.01)
A61K 31/495 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 411139
(22) 2015 02 02
(72) CZACZYK ELŻBIETA MAGDALENA, Pruszcz Gdański (PL);
NIEDZIAŁKOWSKI PAWEŁ LUCJAN, Człuchów (PL); OSSOWSKI
TADEUSZ, Gdańsk (PL); WIETRZYK JOANNA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk (PL)
(54) Pochodna 1-(piperazyn-1-ylo)-9,10-antrachinonu funkcjonalizowana aminokwasem
B1 (11) 233199
(41) 2016 08 16
(51) C07D 295/16 (2006.01)
C07D 403/06 (2006.01)
A61K 31/4025 (2006.01)
A61K 31/495 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 411140
(22) 2015 02 02
(72) CZACZYK ELŻBIETA MAGDALENA, Pruszcz Gdański (PL);
NIEDZIAŁKOWSKI PAWEŁ LUCJAN, Człuchów (PL); OSSOWSKI
TADEUSZ, Gdańsk (PL); WIETRZYK JOANNA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk (PL)
(54) Pochodne 1-(piperazyn-1-ylo)-9,10-antrachinonu funkcjonalizowane wybranymi aminokwasami
B1 (11) 233200
(41) 2016 08 16
(51) C07D 295/16 (2006.01)
C07D 403/02 (2006.01)
A61K 31/495 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
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(21) 411141
(22) 2015 02 02
(72) CZACZYK ELŻBIETA MAGDALENA, Pruszcz Gdański (PL);
NIEDZIAŁKOWSKI PAWEŁ LUCJAN, Człuchów (PL); OSSOWSKI
TADEUSZ, Gdańsk (PL); WIETRZYK JOANNA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk (PL)
(54) Pochodne 1-(piperazyn-1-ylo)-9,10-antrachinonu funkcjonalizowane zasadowymi aminokwasami
B1 (11) 233233
(41) 2018 05 07
(51) C07D 301/12 (2006.01)
C07D 303/04 (2006.01)
B01J 23/30 (2006.01)
(21) 419289
(22) 2016 10 31
(72) LEWANDOWSKI GRZEGORZ, Dobra (PL); MILCHERT
EUGENIUSZ, Szczecin (PL); SAŁACIŃSKI ŁUKASZ, Świebodzin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób otrzymywania 1,2-epoksy-5,9-cyklododekadienu
B1 (11) 233277
(41) 2019 03 25
(51) C07D 311/32 (2006.01)
(21) 422924
(22) 2017 09 21
(72) KOZŁOWSKA JOANNA, Rawicz (PL); ANIOŁ MIROSŁAW,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 7-Propoksynaringenina, 7,4’-dipropoksynaringenina i sposób
jednoczesnego otrzymywania 7-propoksynaringeniny oraz 7,4’-dipropoksynaringeniny
B1 (11) 233278
(41) 2019 03 25
(51) C07D 311/32 (2006.01)
(21) 422925
(22) 2017 09 21
(72) KOZŁOWSKA JOANNA, Rawicz (PL); ANIOŁ MIROSŁAW,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 5,7,4’-Tripropoksynaringenina i sposób otrzymywania 5,7,4’-tripropoksynaringeniny
B1 (11) 233209
(41) 2019 05 20
(51) C07D 401/06 (2006.01)
C07D 241/38 (2006.01)
(21) 427827
(22) 2018 11 21
(72) OLSZEWSKI TOMASZ, Wrocław (PL); WOJACZYŃSKA
ELŻBIETA, Wrocław (PL); IWANEJKO JAKUB, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Bicykliczne iminy i enaminy oraz sposób ich wytwarzania
B1 (11) 233191
(41) 2019 05 20
(51) C07D 403/06 (2006.01)
(21) 423449
(22) 2017 11 14
(72) KOSZYTKOWSKA-STAWIŃSKA MARIOLA, Dziechciniec (PL);
MIRONIUK-PUCHALSKA EWA, Dębe Wielkie (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania 1,2,3-triazolowych pochodnych uracylu
B1 (11) 233192
(41) 2019 05 20
(51) C07D 403/06 (2006.01)
(21) 423451
(22) 2017 11 14
(72) KOSZYTKOWSKA-STAWIŃSKA MARIOLA, Dziechciniec (PL);
MIRONIUK-PUCHALSKA EWA, Dębe Wielkie (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania pochodnej kwasu 1H-1,2,3-triazolo-4,5-dikarboksylowego
B1 (11) 233193
(41) 2019 05 20
(51) C07D 403/06 (2006.01)
(21) 423452
(22) 2017 11 14
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(72) KOSZYTKOWSKA-STAWIŃSKA MARIOLA, Dziechciniec (PL);
MIRONIUK-PUCHALSKA EWA, Dębe Wielkie (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania nowych pochodnych (S)-willardyny
B1 (11) 233288
(41) 2018 03 12
(51) C07D 405/04 (2006.01)
(21) 418600
(22) 2016 09 07
(72) ROKICKI TOMASZ, Warszawa (PL); MALINOWSKI MACIEJ,
Suwałki (PL); SAS WOJCIECH, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Nowe C-glikozydy i sposób otrzymywania nowych C-glikozydów
B1 (11) 233259
(41) 2019 01 14
(51) C07D 453/04 (2006.01)
C07D 209/18 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
(21) 422179
(22) 2017 07 10
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); RZEMIENIECKI TOMASZ,
Szczecinek (PL); CHRZANOWSKI ŁUKASZ, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Indolilooctany 1-alkilochininy, sposób ich otrzymywania oraz
zastosowanie jako środki bakteriostatyczne i bakteriobójcze
B1 (11) 233314
(41) 2017 01 02
(51) C07F 9/30 (2006.01)
(21) 416807
(22) 2016 04 11
(72) SOROKA MIROSŁAW, Wrocław (PL); BROL ANNA,
Boronów (PL); KOBIAŁKA BARTŁOMIEJ, Mierzęcie (PL); GRABKA
ALEKSANDER, Wschowa (PL); STALA ŁUKASZ, Bełchatów (PL);
KLACAR-CIEPACZ MAGDALENA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Kwas 1,3-cykloheksanodiylobis[metylenonitrylobis(metyleno)]
tetrakisfosfinowy oraz sposób jego wytwarzania
B1 (11) 233315
(41) 2017 01 02
(51) C07F 9/38 (2006.01)
(21) 416811
(22) 2016 04 11
(72) SOROKA MIROSŁAW, Wrocław (PL); BROL ANNA, Boronów (PL);
STATKIEWICZ GRZEGORZ, Wrocław (PL); SŁUGOCKA KAROLINA,
Jelenia Góra (PL); DOMAŃSKI MICHAŁ, Wrocław (PL); FALEWICZ
PIOTR, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Kwas metylenobis(4,1-cykloheksanodiylonitrylodimetyleno)
tetrakisfosfonowy i jego pochodna
B1 (11) 233176
(41) 2014 02 17
(51) C07H 23/00 (2006.01)
C07F 15/06 (2006.01)
(21) 400265
(22) 2012 08 06
(72) CHROMIŃSKI MIKOŁAJ, Małkinia Górna (PL); GRYKO DOROTA,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Nowe związki będące pochodnymi witaminy B12 i sposób
ich otrzymywania
B1 (11) 233100
(41) 2013 09 16
(51) C07K 5/10 (2006.01)
A61K 38/07 (2006.01)
A23J 1/00 (2006.01)
A61P 9/12 (2006.01)
(21) 400989
(22) 2012 10 01
(72) POKORA MARTA, Łazy (PL); ECKERT EWELINA, Huta (PL);
ZAMBROWICZ ALEKSANDRA, Mirków (PL); DĄBROWSKA ANNA,
Wrocław (PL); SZOŁTYSIK MAREK, Pruszowice (PL); CHRZANOWSKA
JÓZEFA, Wrocław (PL); POLANOWSKI ANTONI, Wrocław (PL);
TRZISZKA TADEUSZ, Trzebnica (PL)
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(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Peptyd, zastosowanie tego peptydu oraz kompozycja zawierająca ten peptyd
B1 (11) 233101
(41) 2018 11 05
(51) C07K 5/10 (2006.01)
A61K 38/07 (2006.01)
A23J 1/00 (2006.01)
A61P 9/12 (2006.01)
(62) 400989
(21) 426821
(22) 2012 10 01
(72) POKORA MARTA, Łazy (PL); ECKERT EWELINA, Huta (PL);
ZAMBROWICZ ALEKSANDRA, Mirków (PL); DĄBROWSKA ANNA,
Wrocław (PL); SZOŁTYSIK MAREK, Pruszowice (PL); CHRZANOWSKA
JÓZEFA, Wrocław (PL); POLANOWSKI ANTONI, Wrocław (PL);
TRZISZKA TADEUSZ, Trzebnica (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Peptyd, zastosowanie tego peptydu oraz kompozycja zawierająca ten peptyd
B1 (11) 233276
(41) 2019 04 23
(51) C07K 5/10 (2006.01)
C07K 14/47 (2006.01)
C07F 9/50 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 427190
(22) 2018 09 27
(72) SIEŃCZYK MARCIN, Wrocław (PL); ŁUPICKA-SŁOWIK
AGNIESZKA, Milicz (PL); GRZYWA RENATA, Wrocław (PL);
OLEKSYSZYN JÓZEF, Siechnice (PL); DAWIDCZYK MARTYNA,
Ostrów Mazowiecka (PL); PSURSKI MATEUSZ, Kutno (PL);
GOLDEMAN WALDEMAR, Wrocław (PL); OLSZEWSKI TOMASZ,
Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Fosforoorganiczne pochodne peptydowe będące analogami
N-końcowej sekwencji białka Smac, sposób ich wytwarzania oraz
ich zastosowanie
B1 (11) 233125
(41) 2018 09 24
(51) C08B 15/08 (2006.01)
C08J 11/14 (2006.01)
C08J 11/16 (2006.01)
C08J 3/28 (2006.01)
C08J 3/075 (2006.01)
(21) 420890
(22) 2017 03 17
(72) SZYMAŃSKA-CHARGOT MONIKA, Lublin (PL); CHYLIŃSKA
MONIKA, Kębłów (PL); FAROOQ MUHAMMAD, Kolonia Shahid (PK)
(73) INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Lublin (PL)
(54) Sposób otrzymywania nanocelulozy z odpadu owocowego,
membrany nanocelulozowej oraz sposób otrzymywania membran
nanocelulozowych
B1 (11) 233181
(41) 2015 02 02
(51) C08F 2/46 (2006.01)
C07D 311/02 (2006.01)
C07F 5/02 (2006.01)
(21) 404924
(22) 2013 07 30
(72) ORTYL JOANNA, Złotniki (PL)
(73) PHOTO HITECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Nowe borany jodoniowe, sposoby wytwarzania nowych boranów jodoniowych, zastosowanie nowych boranów jodoniowych
oraz nowe tosylany jodoniowe
B1 (11) 233153
(51) C08G 14/10 (2006.01)
B01J 19/10 (2006.01)

(41) 2018 12 17
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(21) 421791
(22) 2017 06 05
(72) SZABLOWSKA MONIKA, Kraków (PL)
(73) KRONOSPAN HPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec (PL)
(54) Sposób oraz układ do wytwarzania żywicy fenolowo-formaldehydowej modyfikowanej melaminą
B1 (11) 233222
(41) 2019 03 25
(51) C08G 18/08 (2006.01)
C08G 18/48 (2006.01)
C08J 9/00 (2006.01)
(21) 422947
(22) 2017 09 22
(72) LISZKOWSKA JOANNA, Bydgoszcz (PL); CZUPRYŃSKI
BOGUSŁAW, Trzemiętowo (PL); PACIOREK-SADOWSKA JOANNA,
Bydgoszcz (PL); BOROWICZ MARCIN, Szczepanowo (PL)
(73) UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY,
Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób wytwarzania sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych
B1 (11) 233221
(41) 2019 03 25
(51) C08G 18/36 (2006.01)
C08G 18/38 (2006.01)
C08G 18/50 (2006.01)
C08G 18/52 (2006.01)
(21) 422888
(22) 2017 09 18
(72) PACIOREK-SADOWSKA JOANNA, Bydgoszcz (PL); BOROWICZ
MARCIN, Szczepanowo (PL); CZUPRYŃSKI BOGUSŁAW,
Trzemiętowo (PL); LISZKOWSKA JOANNA, Bydgoszcz (PL)
(73) UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY,
Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób otrzymywania surowca poliolowego do syntezy sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych oraz sposób syntezy sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych
B1 (11) 233298
(41) 2019 05 20
(51) C08G 63/66 (2006.01)
C08G 63/78 (2006.01)
C08L 67/02 (2006.01)
C08J 11/04 (2006.01)
(21) 423486
(22) 2017 11 17
(72) BOCHNIA BARTŁOMIEJ, Biecz (PL)
(73) GÓR-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gorlice (PL)
(54) Ekologiczny niskohydroksylowy poliol i sposób wytwarzania
poliolu
B1 (11) 233308
(41) 2018 04 09
(51) C08J 3/24 (2006.01)
C08L 9/06 (2006.01)
C08L 11/00 (2006.01)
C08K 3/22 (2006.01)
(21) 418921
(22) 2016 09 29
(72) SMEJDA-KRZEWICKA ALEKSANDRA, Łódź (PL); DMOWSKAJASEK PAULINA, Łódź (PL); RZYMSKI WŁADYSŁAW M., Łódź (PL);
OLEJNIK ANNA, Sudół (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób sieciowania mieszaniny kauczuku chloroprenowego
z kauczukiem butadienowo-styrenowym
B1 (11) 233229
(51) C08J 5/18 (2006.01)
C08L 3/02 (2006.01)
C08L 101/16 (2006.01)
C08K 5/053 (2006.01)
C08K 5/13 (2006.01)
(21) 416209
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(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL); DREWNOWSKA
EWA, Szczecin (PL); CZECH ZBIGNIEW, Dobra (PL); ANTOSIK
ADRIAN KRZYSZTOF, Tanowo (PL); WILPISZEWSKA KATARZYNA,
Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Biodegradowalna folia na bazie skrobi ziemniaczanej i sposób
otrzymywania biodegradowalnej folii na bazie skrobi ziemniaczanej
B1 (11) 233231
(41) 2017 09 25
(51) C08J 5/18 (2006.01)
C08L 3/02 (2006.01)
C08K 5/01 (2006.01)
C08K 5/053 (2006.01)
(21) 416460
(22) 2016 03 14
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL); DREWNOWSKA
EWA, Szczecin (PL); CZECH ZBIGNIEW, Dobra (PL); ANTOSIK
ADRIAN KRZYSZTOF, Tanowo (PL); WILPISZEWSKA KATARZYNA,
Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Zapachowa folia na bazie skrobi ziemniaczanej i sposób otrzymywania zapachowej folii na bazie skrobi ziemniaczanej
B1 (11) 233127
(41) 2019 01 02
(51) C08L 75/04 (2006.01)
C08G 18/00 (2006.01)
C08L 89/04 (2006.01)
(21) 422014
(22) 2017 06 24
(72) CZŁONKA SYLWIA, Bełchatów (PL); STRĄKOWSKA ANNA,
Łódź (PL); MASŁOWSKI MARCIN, Łódź (PL); STRZELEC KRZYSZTOF,
Brzeziny (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Kompozycja na piankę poliuretanową o zmniejszonej chłonności wody
B1 (11) 233179
(41) 2018 05 07
(51) C09B 23/04 (2006.01)
C07D 215/12 (2006.01)
C07D 215/14 (2006.01)
A61K 31/47 (2006.01)
G01N 33/52 (2006.01)
(21) 419317
(22) 2016 10 31
(72) CZAPLIŃSKA BARBARA, Grybów (PL); MALARZ KATARZYNA,
Bielsko-Biała (PL); MROZEK-WILCZKIEWICZ ANNA, Katowice (PL);
MUSIOŁ ROBERT, Będzin (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Nowe zastosowanie pochodnych para-iminostyrylochinoliny

(41) 2017 08 28

B1 (11) 233227
(41) 2017 07 17
(51) C09J 133/08 (2006.01)
C09J 7/38 (2018.01)
C09J 11/04 (2006.01)
(21) 415621
(22) 2016 01 07
(72) CZECH ZBIGNIEW, Dobra Szczecińska (PL); ANTOSIK ADRIAN
KRZYSZTOF, Tanowo (PL); BEDNARCZYK PAULINA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Samoprzylepna transferowa taśma na bazie poliakrylanów
o obniżonej palności i sposób wytwarzania transferowej taśmy
samoprzylepnej na bazie poliakrylanów o obniżonej palności

(22) 2016 02 22

B1 (11) 233156
(51) C09K 11/00 (2006.01)
F21S 2/00 (2016.01)
F21V 9/00 (2018.01)
(21) 423243

(41) 2019 05 06

(22) 2017 10 23
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(72) TOMALA ROBERT, Wrocław (PL); ŁUKASZEWICZ MIKOŁAJ,
Głogów (PL); STRĘK WIESŁAW, Bielany Wrocławskie (PL)
(73) INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Wrocław (PL)
(54) Źródło szerokopasmowego światła białego generowane
na włóknach wolframowych, wzbudzane promieniowaniem laserowym
B1 (11) 233311
(41) 2014 11 24
(51) C09K 11/59 (2006.01)
C09K 11/77 (2006.01)
C09K 11/79 (2006.01)
(21) 403964
(22) 2013 05 20
(72) CHRUŚCIŃSKA ALICJA, Toruń (PL); PRZEGIĘTKA KRZYSZTOF
ROBERT, Toruń (PL); SZCZODROWSKI KAROL, Gdańsk (PL);
BARZOWSKA JUSTYNA, Gdynia (PL); GRINBERG MAREK, Gdańsk (PL)
(73) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk (PL)
(54) Termoluminescencyjny materiał dozymetryczny wysokoczuły
dla promieniowania beta
B1 (11) 233317
(41) 2018 03 26
(51) C09K 11/88 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
C09K 11/54 (2006.01)
C09K 11/57 (2006.01)
(21) 418660
(22) 2016 09 12
(72) MATRAS-POSTOŁEK KATARZYNA, Kraków (PL); SOVINSKA
SVITLANA, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania luminescencyjnych nanocząstek selenku
cynku domieszkowanych atomami manganu, o dodatnim ładunku
powierzchniowym
B1 (11) 233285
(41) 2017 05 08
(51) C10G 1/06 (2006.01)
(21) 417246
(22) 2016 05 19
(72) JANCZAREK MARIAN, Tychy (PL); KAPUSTA KRZYSZTOF,
Katowice (PL); STAŃCZYK KRZYSZTOF, Gliwice (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Sposób bezpośredniego upłynniania węgla przy użyciu olefin
i wodoru gazowego
B1 (11) 233307
(41) 2017 03 13
(51) C10G 3/00 (2006.01)
C07C 1/00 (2006.01)
B01J 23/00 (2006.01)
(21) 413718
(22) 2015 08 28
(72) OSAWARU OSAZUWA, Warszawa (PL); KIJEŃSKI JACEK,
Warszawa (PL); ŚMIGIERA EWA, Warszawa (PL); ZGUDKA ANNA,
Sulejówek (PL); KĘDZIORA ANDRZEJ, Żyrzyn (PL); TOMOŃ
KRZYSZTOF, Wrocław (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO
MOŚCICKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania biowęglowodorów ciekłych z olejów
pochodzenia naturalnego
B1 (11) 233340
(41) 2017 12 04
(51) C10G 21/16 (2006.01)
(21) 417314
(22) 2016 05 25
(72) SIUDYGA TOMASZ, Bytom (PL); MIANOWSKI ANDRZEJ,
Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób selektywnej rafinacji produktów z termicznego rozkładu tworzyw sztucznych zawierających poliolefiny
B1 (11) 233286
(51) C10J 3/20 (2006.01)

(41) 2017 12 04
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(21) 417275
(22) 2016 05 20
(72) WELMAN ARTUR, Wałbrzych (PL)
(73) WELMAN ARTUR, Wałbrzych (PL)
(54) Sposób i instalacja do strumieniowego zgazowania energetycznego paliwa stałego zwłaszcza węgla kamiennego, brunatnego oraz
biomasy
B1 (11) 233120
(41) 2017 11 06
(51) C10M 125/12 (2006.01)
(21) 416960
(22) 2016 04 25
(72) NOWIŃSKI EMIL, Radom (PL)
(73) INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, Warszawa (PL)
(54) Mieszanina magnetoreologiczna o polepszonych właściwościach smarnych
B1 (11) 233261
(41) 2019 02 25
(51) C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/225 (2006.01)
(21) 422589
(22) 2017 08 21
(72) ŚLIŻEWSKA KATARZYNA, Łódź (PL); CHLEBICZ AGNIESZKA,
Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Szczep bakterii mlekowych Lactobacillus pentosus
B1 (11) 233263
(41) 2019 02 25
(51) C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/225 (2006.01)
A61K 35/747 (2015.01)
(21) 422593
(22) 2017 08 21
(72) ŚLIŻEWSKA KATARZYNA, Łódź (PL); CHLEBICZ AGNIESZKA,
Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Szczep bakterii mlekowych Lactobacillus reuteri
B1 (11) 233262
(41) 2019 02 25
(51) C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/225 (2006.01)
A61K 35/747 (2015.01)
(21) 422603
(22) 2017 08 21
(72) ŚLIŻEWSKA KATARZYNA, Łódź (PL); CHLEBICZ AGNIESZKA,
Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Szczep bakterii mlekowych Lactobacillus paracasei
B1 (11) 233178
(41) 2018 07 30
(51) C12N 5/09 (2010.01)
C12R 1/91 (2006.01)
C12Q 1/68 (2018.01)
(21) 420318
(22) 2017 01 26
(72) SZENAJCH JOLANTA, Warszawa (PL); GÓRALSKI MICHAŁ,
Poznań (PL); HANDSCHUH LUIZA, Jerzykowo (PL); SIATKOWSKI
IDZI, Poznań (PL); SZABELSKA-BERĘSEWICZ ALICJA, Poznań (PL);
ŚWIERCZ ALEKSANDRA, Rokietnica (PL); ZYPRYCH-WALCZAK
JOANNA, Promnice (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY, Warszawa (PL); INSTYTUT
CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Poznań (PL);
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Model komórkowy ludzkiego raka jajnika w hodowli o zaindukowanej paklitakselem odwrotnej oporności na paklitaksel i cisplatynę oraz zastosowanie tego modelu
B1 (11) 233115
(41) 2017 07 03
(51) C12N 15/70 (2006.01)
C12R 1/19 (2006.01)
A61L 101/52 (2006.01)
(21) 415436
(22) 2015 12 29
(72) SKOWRON PIOTR, Gdańsk (PL); JEŻEWSKA-FRĄCKOWIAK
JOANNA, Gdańsk (PL); SEROCZYŃSKA KRYSTYNA, Wrocław (PL);
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BANASZCZYK JUSTYNA, Strzelin (PL); WOZNIAK DANIEL, Borów (PL);
MAZUR PATRYCJA, Kartuzy (PL); KREFFT DARIA, Reda (PL); OSSOWSKI
TADEUSZ, Gdańsk (PL)
(73) GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Transformowana komórka Escherichia coli oraz sposób oceny
skuteczności preparatów lub technik myjących w zmywaniu powierzchni
B1 (11) 233283
(41) 2015 07 20
(51) C12P 7/02 (2006.01)
C07F 9/40 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
(21) 410414
(22) 2014 12 08
(72) GÓRAK MONIKA, Polanica-Zdrój (PL); ŻYMAŃCZYK-DUDA
EWA, Smolec (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób biokalitycznego otrzymywania (S)-2-hydroksy-2-fenyloetanofosfonianu dietylu
B1 (11) 233148
(41) 2018 05 07
(51) C12Q 1/10 (2006.01)
C12Q 1/04 (2006.01)
G01N 33/02 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
(21) 419341
(22) 2016 11 02
(72) BARTODZIEJSKA BEATA, Łódź (PL); KRÓLASIK JOANNA, Łódź (PL);
PAZIAK-DOMAŃSKA BEATA, Łódź (PL); SZOSLAND-FAŁTYN ANNA,
Łódź (PL)
(73) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNOSPOŻYWCZEGO IM. PROF. WACŁAWA DĄBROWSKIEGO, Warszawa
(PL)
(54) Podłoże mikrobiologiczne VRBG agarowe z fioletem, czerwienią, solami żółci i glukozą do identyfikacji Enterobacteriaceae w formie tabletek i sposób jego wytwarzania
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Chotomów (PL); FORMIŃSKA KAMILA, Zduńska Wola (PL); MAKÓWKA
AGATA, Warszawa (PL); KOŁAKOWSKA AGNIESZKA, Warszawa (PL)
(73) NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO-PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY, Warszawa (PL)
(54) Sposób identyfikacji wirusa w obrębie Filowirusów umożliwiający różnicowanie różnych gatunków z rodzaju Ebola
B1 (11) 233266
(41) 2019 04 23
(51) C14B 1/02 (2006.01)
C14B 7/00 (2006.01)
C14C 13/00 (2006.01)
(21) 423107
(22) 2017 10 09
(72) OLSZEWSKI PIOTR, Kraków (PL); OPALSKA ANNA, Skała (PL)
(73) BARTEK SPÓŁKA AKCYJNA, Mińsk Mazowiecki (PL)
(54) Sposób hydrotermicznej obróbki skóry
B1 (11) 233215
(41) 2018 01 15
(51) C21D 1/09 (2006.01)
B23K 26/067 (2006.01)
(21) 417906
(22) 2016 07 11
(72) KUT STANISŁAW, Rzeszów (PL); KOGUT KRZYSZTOF, Przemyśl (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO
ŁUKASIEWICZA, Rzeszów (PL); PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
MASZYN I URZĄDZEŃ PLASMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemyśl (PL)
(54) Sposób hartowania laserowego zewnętrznych naroży narzędzi
gnących, z rozdziałem wiązki światła
B1 (11) 233184
(41) 2016 05 09
(51) C21D 9/52 (2006.01)
C22C 38/42 (2006.01)
(21) 414666
(22) 2015 11 03
(30) A50795/2014
2014 11 03
(72) SCHUSTER ROLAND, Berndorf (AT)
(73) Berndorf Band GmbH, Berndorf (AT)
(54) Taśmy metalowe i sposób ich wytwarzania

AT

B1 (11) 233338
(41) 2017 10 09
(51) C12Q 1/68 (2006.01)
(21) 416689
(22) 2016 03 30
(72) JANIAK AGNIESZKA, Katowice (PL); KWAŚNIEWSKI MIROSŁAW,
Rudziniec (PL); GUZY-WRÓBELSKA JUSTYNA, Katowice (PL); SOWA
MARTA, Podwarpie (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sekwencje starterów i sposób analizy poziomu ekspresji genów HvDHN4, HvDHN7, HvPRX6 i HvPRX10 jęczmienia oraz sposób
identyfikacji odmian jęczmienia tolerancyjnych na suszę

B1 (11) 233166
(41) 2018 03 26
(51) C22C 1/10 (2006.01)
C22C 47/08 (2006.01)
C22C 49/06 (2006.01)
(21) 418740
(22) 2016 09 19
(72) SAWICKI JACEK, Łódź (PL); STEGLIŃSKI MARIUSZ, Rąbień (PL);
STASZCZYK ANNA, Łódź (PL); DYBOWSKI KONRAD, Skotniki (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania materiału kompozytowego w postaci
piany metalicznej z aluminium lub jego stopu z wypełnieniem mineralnym

B1 (11) 233339
(41) 2017 10 09
(51) C12Q 1/68 (2006.01)
(21) 416690
(22) 2016 03 30
(72) JANIAK AGNIESZKA, Katowice (PL); KWAŚNIEWSKI MIROSŁAW,
Rudziniec (PL); GUZY-WRÓBELSKA JUSTYNA, Katowice (PL); SOWA
MARTA, Podwarpie (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sekwencje starterów dla sekwencji genomowych genów
HvDHN4, HvDHN7, HvPRX6 i HvPRX10 i sposób amplifikacji ich fragmentów genomowych oraz sposób genotypowania odmian jęczmienia na podstawie identyfikacji alleli tych genów

B1 (11) 233312
(41) 2015 11 23
(51) C25D 11/02 (2006.01)
C25D 11/34 (2006.01)
C23C 22/60 (2006.01)
(21) 408190
(22) 2014 05 12
(72) MACIEJ ARTUR, Chorzów (PL); SIMKA WOJCIECH, Katowice (PL);
NAWRAT GINTER, Katowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób modyfikacji warstwy wierzchniej galwanicznych stopów Zn-Ni metodą utleniania anodowego

B1 (11) 233092
(41) 2016 05 23
(51) C12Q 1/70 (2006.01)
C12Q 1/686 (2018.01)
(21) 410060
(22) 2014 11 09
(72) WOŁKOWICZ TOMASZ, Opypy (PL); PANCER KATARZYNA,
Warszawa (PL); ZASADA ALEKSANDRA, Warszawa (PL); ZACHARCZUK
KATARZYNA, Warszawa (PL); ABRAMCZUK EDYTA, Warszawa (PL);
GUT WŁODZIMIERZ, Mińsk Mazowiecki (PL); GIERCZYŃSKI RAFAŁ,

B1 (11) 233108
(41) 2015 10 26
(51) C25D 11/04 (2006.01)
C23C 22/05 (2006.01)
(21) 407928
(22) 2014 04 17
(72) KORZEKWA JOANNA, Góra Siewierska (PL); SKONECZNY
WŁADYSŁAW, Katowice (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób wytwarzania warstw kompozytowych na aluminium
lub jego stopach
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B1 (11) 233337
(41) 2015 10 26
(51) C25D 11/04 (2006.01)
C23C 22/05 (2006.01)
(21) 407930
(22) 2014 04 17
(72) KORZEKWA JOANNA, Góra Siewierska (PL); SKONECZNY
WŁADYSŁAW, Katowice (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób wytwarzania podwójnej warstwy wierzchniej na elemencie wykonanym z aluminium lub jego stopu
B1 (11) 233342
(41) 2018 06 18
(51) C25D 11/36 (2006.01)
C25D 9/12 (2006.01)
C25D 9/08 (2006.01)
C25D 5/40 (2006.01)
C25D 5/34 (2006.01)
C25D 5/30 (2006.01)
C23C 22/03 (2006.01)
C01B 25/32 (2006.01)
A61L 27/32 (2006.01)
(21) 419710
(22) 2016 12 07
(72) OSAK PATRYCJA, Sosnowiec (PL); ŁOSIEWICZ BOŻENA,
Katowice (PL); GORYCZKA TOMASZ, Katowice (PL); GIERLOTKA
DARIUSZ, Katowice (PL); KUBISZTAL JULIAN, Ruda Śląska (PL);
STRÓŻ DANUTA, Katowice (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób osadzania bioaktywnej powłoki fosforanu wapnia
na elemencie wykonanym ze stopu nikiel-tytan
B1 (11) 233220
(41) 2019 02 11
(51) D06M 16/00 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
(21) 422380
(22) 2017 07 28
(72) STRUSZCZYK MARCIN H., Ruda Bugaj (PL); OLEJNIK
MAGDALENA, Łódź (PL); MIKLAS MICHAŁ, Łódź (PL); MARCHUTMIKOŁAJCZYK OLGA, Łódź (PL); ANTCZAK TADEUSZ, Łódź (PL);
SZCZĘSNA-ANTCZAK MIROSŁAWA, Łódź (PL); STRUSZCZYK-ŚWITA
KATARZYNA, Rosanów (PL); DROŻDŻYŃSKI PIOTR, Łódź (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX,
Łódź (PL); POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób usuwania żywic akrylowych z powierzchni powlekanych wyrobów włókienniczych metodą biotechnologiczną
B1 (11) 233258
(41) 2019 01 14
(51) D21H 27/00 (2006.01)
B31F 1/07 (2006.01)
(21) 422167
(22) 2017 07 10
(72) OLEJNIK KONRAD, Łódź (PL); FILIPCZAK KAMIL, Mniszków (PL);
ŚWIEKATOWSKI WOJCIECH, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Papier o podwyższonej przepuszczalności powietrza i jednocześnie dobrych właściwościach wytrzymałościowych oraz sposób
wytwarzania tego papieru
B1 (11) 233189
(41) 2019 03 25
(51) E03B 9/02 (2006.01)
E03B 9/12 (2006.01)
F16K 31/44 (2006.01)
(21) 422905
(22) 2017 09 19
(72) OWSIAK SŁAWOMIR, Jasło (PL)
(73) ARMATURA WODA KANALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasło (PL)
(54) Obudowa do zasuw ze zintegrowanym wskaźnikiem otwarcia
B1 (11) 233174
(51) E04B 1/48 (2006.01)
E04B 5/12 (2006.01)

(41) 2015 07 20

(21)
(72)
(73)
(54)
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F16B 25/00 (2006.01)
F16B 35/00 (2006.01)
406834
(22) 2014 01 13
POLUS ŁUKASZ, Poznań (PL); SZUMIGAŁA MACIEJ, Poznań (PL)
POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
Łącznik do konstrukcji zespolonych drewniano-betonowych

B1 (11) 233158
(41) 2017 05 22
(51) E04B 1/90 (2006.01)
B32B 27/40 (2006.01)
B32B 3/12 (2006.01)
B32B 27/12 (2006.01)
(21) 414769
(22) 2015 11 10
(72) CZYŻ MICHAŁ, Libertów (PL)
(73) WIDO-PROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Myślenice (PL)
(54) Warstwowa płyta izolacyjna
B1 (11) 233299
(41) 2018 07 16
(51) E04B 1/343 (2006.01)
E04C 3/38 (2006.01)
E04H 15/48 (2006.01)
E04B 1/00 (2006.01)
E04H 12/18 (2006.01)
B66F 3/22 (2006.01)
B60L 5/24 (2006.01)
(21) 423938
(22) 2017 12 18
(72) FILIPEK PRZEMYSŁAW, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Stelaż składany
B1 (11) 233300
(41) 2018 07 16
(51) E04B 1/343 (2006.01)
E04C 3/38 (2006.01)
E04H 15/48 (2006.01)
E04B 1/00 (2006.01)
E04H 12/18 (2006.01)
B66F 3/22 (2006.01)
B60L 5/24 (2006.01)
(21) 423939
(22) 2017 12 18
(72) FILIPEK PRZEMYSŁAW, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Stelaż stopniowany, składany
B1 (11) 233301
(41) 2018 07 16
(51) E04B 1/343 (2006.01)
E04C 3/38 (2006.01)
E04H 15/48 (2006.01)
E04B 1/00 (2006.01)
E04H 12/18 (2006.01)
B66F 3/22 (2006.01)
B60L 5/24 (2006.01)
(21) 423940
(22) 2017 12 18
(72) FILIPEK PRZEMYSŁAW, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Stelaż złożony, składany
B1 (11) 233302
(41) 2018 07 16
(51) E04B 1/343 (2006.01)
E04C 3/38 (2006.01)
E04H 15/48 (2006.01)
E04B 1/00 (2006.01)
E04H 12/18 (2006.01)
B66F 3/22 (2006.01)
B60L 5/24 (2006.01)
(21) 423941
(22) 2017 12 18
(72) FILIPEK PRZEMYSŁAW, Lublin (PL)
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(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Stelaż naprzemienny, składany

(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób łączenia profilu tworzywowego z siatką

B1 (11) 233303
(41) 2018 07 16
(51) E04B 1/343 (2006.01)
E04C 3/38 (2006.01)
E04H 15/48 (2006.01)
E04B 1/00 (2006.01)
E04H 12/18 (2006.01)
B66F 3/22 (2006.01)
B60L 5/24 (2006.01)
(21) 423942
(22) 2017 12 18
(72) FILIPEK PRZEMYSŁAW, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Stelaż wielobelkowy, składany

B1 (11) 233238
(41) 2018 01 03
(51) E04F 13/14 (2006.01)
(21) 417740
(22) 2016 06 27
(72) FREJOWSKI FRYDERYK JERZY, Düsseldorf (DE)
(73) FREJOWSKI FRYDERYK JERZY, Düsseldorf (DE)
(54) Panel z osłoną i sposób montażu panelu

B1 (11) 233304
(41) 2018 07 16
(51) E04B 1/343 (2006.01)
E04C 3/38 (2006.01)
E04H 15/48 (2006.01)
E04B 1/00 (2006.01)
E04H 12/18 (2006.01)
B66F 3/22 (2006.01)
B60L 5/24 (2006.01)
(21) 423943
(22) 2017 12 18
(72) FILIPEK PRZEMYSŁAW, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Siedzisko stelażowe, składane
B1 (11) 233218
(41) 2018 10 08
(51) E04B 1/344 (2006.01)
E04B 1/02 (2006.01)
E04H 3/00 (2006.01)
(21) 421102
(22) 2017 03 30
(72) WŁOGA TOMASZ, Warszawa (PL); WESTRYCH STEFAN,
Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Przenośna kontenerowa jednostka architektoniczna
B1 (11) 233195
(41) 2017 01 02
(51) E04B 7/16 (2006.01)
E04B 1/34 (2006.01)
E04B 7/14 (2006.01)
E04H 3/10 (2006.01)
(21) 415560
(22) 2015 12 28
(30) 2015/0163
2015 06 19
BE
(72) JASTRZEBSKI ANDRZEJ, Kraków (PL)
(73) JASTRZEBSKI ANDRZEJ, Kraków (PL)
(54) Dach o rozpościeralnym przekryciu z membrany
B1 (11) 233106
(41) 2014 09 01
(51) E04C 3/20 (2006.01)
E04C 3/293 (2006.01)
E04B 5/04 (2006.01)
(21) 406029
(22) 2013 11 14
(72) SZYCHOWSKI ANDRZEJ, Kielce (PL); ŚLUSARCZYK JACEK,
Kielce (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Zbrojenie żelbetowego elementu zginanego
B1 (11) 233321
(41) 2018 10 08
(51) E04F 13/06 (2006.01)
E04F 13/073 (2006.01)
B26F 1/38 (2006.01)
B31F 5/02 (2006.01)
(21) 421188
(22) 2017 04 05
(72) KLEPKA TOMASZ, Lublin (PL); BIAŁASZ SEBASTIAN, Chełm (PL)

B1 (11) 233265
(41) 2019 04 08
(51) E04F 13/24 (2006.01)
E04B 1/94 (2006.01)
C09K 21/00 (2006.01)
(21) 423019
(22) 2017 09 29
(72) GIEREJ WŁADYSŁAW, Gdańsk (PL); GIEREJ MARCIN,
Gdańsk (PL); IZAK PIOTR, Kraków (PL); STEMPKOWSKA AGATA,
Modlnica (PL)
(73) CARBOLINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL); IZAK PIOTR, Kraków (PL);
STEMPKOWSKA AGATA, Modlnica (PL)
(54) Niepalna termoaktywna osłona ognioochronna
B1 (11) 233164
(41) 2018 01 03
(51) E04H 1/02 (2006.01)
B63B 35/44 (2006.01)
E02B 17/02 (2006.01)
(21) 417805
(22) 2016 07 01
(72) ROWIŃSKI LECH, Stanisławowo (PL); ZAGÓRSKI MARCIN,
Gdańsk (PL)
(73) DEEP OCEAN DISCOVERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(54) Urządzenie do transportu pionowego osób między pomieszczeniem nadwodnym i pomieszczeniem podwodnym
B1 (11) 233240
(41) 2019 03 11
(51) E06B 3/70 (2006.01)
E06B 1/08 (2006.01)
E06B 1/52 (2006.01)
(21) 422680
(22) 2017 08 29
(72) KOWAL JAN, Zawierzbie (PL)
(73) SĘKPOL JAN KOWAL SPÓŁKA JAWNA, Gręboszów (PL)
(54) Drzwi z ościeżnicą dla zmiennego kierunku ich otwierania
B1 (11) 233242
(41) 2019 04 23
(51) E06B 5/16 (2006.01)
A62C 2/10 (2006.01)
(21) 423096
(22) 2017 10 08
(72) MAŁKOWSKI ZENON, Wiry (PL)
(73) MAŁKOWSKI ZENON BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA BIURO EKSPERTYZ, DORADZTWA
I NADZORU FIMARC, Wiry (PL)
(54) Przegroda ognioodporna
B1 (11) 233210
(41) 2010 10 11
(51) E06C 1/54 (2006.01)
E06C 1/383 (2006.01)
E04F 11/06 (2006.01)
(21) 387616
(22) 2009 03 27
(72) KASIŃSKI BOGDAN, Młynne (PL); MUSIAŁ HENRYK, Wieliczka (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Strychowe schody nożycowe
B1 (11) 233149
(51) E21B 37/08 (2006.01)
E21B 37/00 (2006.01)
E03B 3/15 (2006.01)

(41) 2017 06 19

Nr 9/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(21) 419928
(22) 2016 12 22
(72) MACUDA JAN, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób hydrodynamicznego oczyszczania filtra studni wierconej
B1 (11) 233118
(41) 2017 08 28
(51) E21B 43/12 (2006.01)
E21B 34/10 (2006.01)
(21) 416279
(22) 2016 02 26
(72) NIEZGODA TADEUSZ, Warszawa (PL); MIEDZIŃSKA DANUTA,
Ożarów Mazowiecki (PL); GIELETA ROMAN, Warszawa (PL);
KWIETNIEWSKI MICHAŁ, Romanówka (PL)
(73) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA
DĄBROWSKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Zawór regulujący przepływ czynnika szczelinującego
B1 (11) 233119
(41) 2017 09 11
(51) E21D 15/48 (2006.01)
(21) 416307
(22) 2016 02 29
(72) SKRZYPKOWSKI KRZYSZTOF, Trzebinia (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Kaszt górniczy
B1 (11) 233214
(41) 2017 05 22
(51) E21F 5/00 (2006.01)
E21F 17/18 (2006.01)
(21) 414725
(22) 2015 11 09
(72) TUTAK MAGDALENA, Zabrze (PL); BRODNY JAROSŁAW,
Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Instalacja do identyfikacji zagrożenia wystąpienia pożaru endogenicznego w zrobach ściany zawałowej
B1 (11) 233167
(41) 2018 11 05
(51) F04D 25/08 (2006.01)
F04D 29/28 (2006.01)
(21) 421456
(22) 2017 04 28
(72) CHOJKA JACEK, Jelenia Góra (PL); CHMIELARZ WIESŁAW,
Ozimek (PL); PIEKARSKI JERZY, Strzelce Opolskie (PL); PECZKIS
GRZEGORZ, Kędzierzyn-Koźle (PL); KAMIŃSKI STANISŁAW,
Połaniec (PL); LASKOWSKI ROMUALD, Łódź (PL); WRÓBLEWSKI
ANDRZEJ, Katowice (PL); WRÓBLEWSKI JACEK, Katowice (PL);
ZAJĄCZKOWSKI JANUSZ, Opole (PL)
(73) WRÓBLEWSKI ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNOHANDLOWE ENERGOWENT, Katowice (PL)
(54) Wentylator promieniowy
B1 (11) 233347
(41) 2019 05 20
(51) F04D 29/08 (2006.01)
F16J 9/00 (2006.01)
(21) 423431
(22) 2017 11 14
(72) KARPIUK WOJCIECH, Poznań (PL); SMOLEC RAFAŁ, Lipie Góry (PL);
BOROWCZYK TOMASZ, Poznań (PL); BOR MATEUSZ, Stęszew (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Podciśnieniowy układ uszczelnienia sekcji tłoczącej wysokociśnieniowej pompy paliwowej
B1 (11) 233124
(41) 2018 08 13
(51) F04D 29/40 (2006.01)
F24F 7/06 (2006.01)
(21) 420455
(22) 2017 02 06
(72) CHOJKA JACEK, Jelenia Góra (PL); CHMIELARZ WIESŁAW,
Ozimek (PL); MOCZKO PRZEMYSŁAW, Wrocław (PL); WRÓBLEWSKI
ANDRZEJ, Katowice (PL); WRÓBLEWSKI JACEK, Katowice (PL);
ZAJĄCZKOWSKI JANUSZ, Opole (PL)
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(73) APC PRESMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(54) Zespół wirnika i leja wlotowego wentylatora promieniowego
B1 (11) 233254
(41) 2018 11 19
(51) F16B 12/20 (2006.01)
F16B 12/00 (2006.01)
(21) 421600
(22) 2017 05 15
(72) STARCZEWSKI KAROL, Suchy Las (PL)
(73) DIGITOUCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las (PL)
(54) Złącze meblowe
B1 (11) 233123
(41) 2018 07 30
(51) F16D 57/00 (2006.01)
F16D 63/00 (2006.01)
(21) 420226
(22) 2017 01 18
(72) ALEKSANDROWICZ SŁAWOMIR, Szczecin (PL); URBANOWICZ
KAMIL, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Hamulec hydrauliczny
B1 (11) 233322
(41) 2018 11 05
(51) F16H 9/20 (2006.01)
F16H 9/16 (2006.01)
F16H 9/04 (2006.01)
(21) 421392
(22) 2017 04 24
(72) BERA PIOTR, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Bezstopniowa przekładnia pasowa napędu ze sterowaną mocą
silnika
B1 (11) 233269
(41) 2019 04 23
(51) F16J 15/16 (2006.01)
F16J 15/32 (2016.01)
(21) 423229
(22) 2017 10 20
(72) GRONEK JAKUB, Dobrzyca (PL)
(73) ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sianów (PL)
(54) Uszczelka, zwłaszcza zaworu
B1 (11) 233243
(41) 2019 04 23
(51) F16K 1/02 (2006.01)
F16J 15/18 (2006.01)
F16K 5/06 (2006.01)
(21) 423230
(22) 2017 10 20
(72) GRONEK JAKUB, Dobrzyca (PL)
(73) ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sianów (PL)
(54) Zawór uniwersalny
B1 (11) 233160
(41) 2019 04 23
(51) F16L 33/20 (2006.01)
F16L 37/252 (2006.01)
(21) 423105
(22) 2017 10 09
(72) WŁODARCZYK MACIEJ, Lublin (PL); DZIAK PAULINA, Dąbie (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Połączenie rurowo-kształtowe
B1 (11) 233185
(41) 2018 08 13
(51) F17C 9/04 (2006.01)
F25J 1/02 (2006.01)
F25J 5/00 (2006.01)
(21) 420465
(22) 2017 02 07
(72) BADYDA KRZYSZTOF, Warszawa (PL); KRAWCZYK PIOTR,
Głudna (PL); KOŁODZIEJCZAK PRZEMYSŁAW, Łuków (PL); DYLIK
MACIEJ, Warszawa (PL); MIKOŁAJCZAK ALEKSANDRA, Warszawa (PL)
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(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Układ do magazynowania gazu ziemnego w postaci skroplonej
z instalacją do odzysku energii
B1 (11) 233155
(41) 2019 04 23
(51) F21S 2/00 (2016.01)
(21) 423185
(22) 2017 10 17
(72) TOMALA ROBERT, Wrocław (PL); WIEWIÓRSKI PRZEMYSŁAW,
Wrocław (PL); STRĘK WIESŁAW, Bielany Wrocławskie (PL)
(73) INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Wrocław (PL)
(54) Urządzenie oświetleniowe oraz sposób generowania światła
białego o dużej mocy
B1 (11) 233237
(41) 2017 10 09
(51) F23H 17/08 (2006.01)
F23H 17/00 (2006.01)
F23H 7/06 (2006.01)
(21) 416639
(22) 2016 03 25
(72) ZAWADA PIOTR, Siniarzewo (PL)
(73) ZAWADA PIOTR, Siniarzewo (PL)
(54) Urządzenie mocujące elementy ruchome rusztu paleniska
B1 (11) 233171
(41) 2019 01 14
(51) F24F 13/24 (2006.01)
(21) 422108
(22) 2017 07 03
(72) WOJTKOWIAK KRZYSZTOF, Olszewice (PL)
(73) NUCAIR TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski (PL)
(54) Tłumik akustyczny do systemów klimatyzacyjnych
B1 (11) 233183
(41) 2018 07 30
(51) F25B 27/02 (2006.01)
F25B 15/00 (2006.01)
F02G 5/04 (2006.01)
(21) 420314
(22) 2017 01 20
(72) AL YOUSEF YOUSEF MUHAMMED, Riyadh (SA); AL KASMOUL
FAHAD SALEH, Riyadh (SA); WIDUCH ALEKSANDER, Warszawa (PL);
MALICKI MARCIN, Warszawa (PL)
(73) NEW ENERGY TRANSFER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL); King Abdulaziz City
for Science and Technology, Riyadh (SA)
(54) Skojarzony system produkcji energii elektrycznej, ciepła, chłodu
i wody na potrzeby chłodzenia centralnego przy pomocy trójzłożowej chłodziarki adsorpcyjnej
B1 (11) 233309
(41) 2018 02 12
(51) F26B 3/02 (2006.01)
F26B 11/02 (2006.01)
C04B 18/08 (2006.01)
(21) 420373
(22) 2017 02 02
(72) JANOSZEK TOMASZ, Żory (PL); BAJERSKI ANDRZEJ, Tychy (PL);
ŁĄCZNY JACEK MARIAN, Tychy (PL); GOGOLA KRZYSZTOF,
Chorzów (PL); KABIESZ JÓZEF, Katowice (PL); RÓG LEOKADIA,
Jaworzno (PL); IWASZENKO SEBASTIAN, Sosnowiec (PL); STAŃCZYK
KAMIL, Gliwice (PL); RZYCHOŃ MACIEJ, Katowice (PL); ŻOGAŁA
ALINA, Katowice (PL); PROKSA JADWIGA, Katowice (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Sposób przetwarzania popiołów lotnych
B1 (11) 233328
(41) 2019 03 25
(51) F26B 17/00 (2006.01)
(21) 422833
(22) 2017 09 13
(72) KONIECZNY RYSZARD, Drezdenko (PL)
(73) UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL)
(54) Urządzenie strumieniowo-grzewcze

Nr 9/2019

B1 (11) 233247
(41) 2017 07 17
(51) F41B 6/00 (2006.01)
H01F 17/06 (2006.01)
F42B 10/36 (2006.01)
(21) 415772
(22) 2016 01 11
(72) SOBOLEWSKI DARIUSZ STANISŁAW, Plewiska (PL)
(73) SOBOLEWSKI DARIUSZ STANISŁAW, Plewiska (PL)
(54) Działo magnetyczne oraz pocisk działa magnetycznego
B1 (11) 233248
(41) 2017 07 17
(51) F41B 6/00 (2006.01)
H01F 27/30 (2006.01)
(21) 415773
(22) 2016 01 11
(72) SOBOLEWSKI DARIUSZ STANISŁAW, Plewiska (PL)
(73) SOBOLEWSKI DARIUSZ STANISŁAW, Plewiska (PL)
(54) Działo magnetyczne
B1 (11) 233133
(41) 2019 04 08
(51) F41J 1/00 (2006.01)
F41J 5/00 (2006.01)
F41J 13/00 (2009.01)
(21) 423084
(22) 2017 10 06
(72) WYGRALAK JANUSZ, Chorzów (PL); NAWRAT ALEKSANDER,
Zabrze (PL); BERESKA DAMIAN, Gliwice (PL); ILEWICZ WITOLD,
Ruda Śląska (PL); JĘDRASIAK KAROL, Mikołów (PL); DANIEC
KRZYSZTOF, Gliwice (PL); KOTERAS ROMAN, Mysłowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL); WYGRALAK JANUSZ,
Chorzów (PL)
(54) Strzelnica dla broni bojowej
B1 (11) 233103
(41) 2014 07 07
(51) G01B 5/00 (2006.01)
G01M 17/10 (2006.01)
B61K 9/12 (2006.01)
(21) 402298
(22) 2012 12 30
(72) ANISZEWICZ ANDRZEJ, Czarny Las (PL)
(73) INSTYTUT KOLEJNICTWA, Warszawa (PL)
(54) Przyrząd pomiarowy
B1 (11) 233099
(41) 2019 04 08
(51) G01B 7/02 (2006.01)
G01B 7/14 (2006.01)
G01B 7/16 (2006.01)
(21) 423008
(22) 2017 09 29
(72) WŁOSIŃSKA ELŻBIETA, Bochnia (PL)
(73) INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Kraków (PL)
(54) Urządzenie do pomiaru przemieszczeń względnych z elementem sprężystym w postaci struny pomiarowej
B1 (11) 233140
(41) 2018 11 19
(51) G01D 21/02 (2006.01)
(21) 424929
(22) 2018 03 19
(72) BOCZAR TOMASZ, Luboszyce (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Układ sterowania pompami wodociągowymi
B1 (11) 233268
(41) 2019 04 23
(51) G01K 17/00 (2006.01)
G01K 17/20 (2006.01)
G01N 25/18 (2006.01)
(21) 423198
(22) 2017 10 18
(72) DĄBROWSKI ADAM, Gdańsk (PL); DĄBROWSKI LESZEK,
Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób pomiaru zmienności strumienia ciepła z badanej powierzchni zwłaszcza płaszcza rakiety kosmicznej

Nr 9/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

B1 (11) 233130
(41) 2019 03 25
(51) G01M 99/00 (2011.01)
F16F 9/00 (2006.01)
G01M 7/02 (2006.01)
(21) 422902
(22) 2017 09 19
(72) HOMIK WOJCIECH, Rzeszów (PL); LECKI MAREK, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL); LECKI MAREK, DAMPOL MAREK LECKI,
Budy Głogowskie (PL)
(54) Stanowisko do sporządzania charakterystyk małogabarytowych tłumików drgań skrętnych
B1 (11) 233336
(41) 2019 05 06
(51) G01N 1/22 (2006.01)
G01N 30/20 (2006.01)
F16K 11/00 (2006.01)
(21) 423281
(22) 2017 10 26
(72) SŁOMKIEWICZ PIOTR M., Warszawa (PL); DUDZIŃSKI PIOTR,
Włoszczowa (PL)
(73) UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH, Kielce (PL)
(54) Trójpozycyjny sześciodrożny zawór do dozowania próbek adsorbatów, zwłaszcza do inwersyjnej chromatografii gazowej
B1 (11) 233316
(41) 2017 11 06
(51) G01N 27/49 (2006.01)
C07C 43/23 (2006.01)
(21) 417079
(22) 2016 05 02
(72) MICHAŁKIEWICZ SŁAWOMIR, Sobków (PL); JAKUBCZYK
MAGDALENA, Chęciny (PL)
(73) UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH, Kielce (PL)
(54) Sposób bezpośredniego woltamperometrycznego oznaczania
fenoksyetanolu zwłaszcza w preparatach farmaceutycznych i kosmetycznych
B1 (11) 233295
(41) 2019 03 25
(51) G01N 27/327 (2006.01)
G01N 27/333 (2006.01)
G01N 33/50 (2006.01)
C08F 234/04 (2006.01)
C08G 61/12 (2006.01)
(21) 422854
(22) 2017 09 15
(72) ŁACH PATRYCJA, Warszawa (PL); CIEPLAK MACIEJ,
Warszawa (PL); SOSNOWSKA MARTA, Warszawa (PL); KUTNER
WŁODZIMIERZ, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Polimer wdrukowany molekularnie za pomocą p-synefryny,
sposób jego otrzymywania oraz zastosowanie
B1 (11) 233217
(41) 2018 04 09
(51) G01N 33/483 (2006.01)
G01N 21/00 (2006.01)
C12N 5/076 (2010.01)
(21) 418894
(22) 2016 09 28
(72) BRYSZEWSKA MARIA, Łódź (PL); IONOV MAKSIM, Łódź (PL);
GONTAREK WOJCIECH, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Sposób pomiaru potencjału powierzchniowego plemników
do oceny jakości nasienia
B1 (11) 233267
(41) 2019 04 23
(51) G01N 33/569 (2006.01)
(21) 423175
(22) 2017 10 16
(72) CIACH TOMASZ, Warszawa (PL); TRZASKOWSKI MACIEJ,
Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób detekcji bakterii gruźlicy
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B1 (11) 233239
(41) 2019 01 02
(51) G01R 11/04 (2006.01)
(21) 421936
(22) 2017 06 19
(72) GLISZCZYŃSKI MIROSŁAW, Toruń (PL); LANKIEWICZ
SEBASTIAN, Toruń (PL); DULSKI ZBIGNIEW, Lipno (PL); DUNAJSKI
PAWEŁ, Wałycz (PL); SZCZEPKOWSKI JAKUB, Nidzica (PL)
(73) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(54) Obudowa licznika zwłaszcza energii elektrycznej
B1 (11) 233134
(41) 2019 04 23
(51) G01R 19/00 (2006.01)
G01R 15/22 (2006.01)
(21) 423144
(22) 2017 10 12
(72) BASZYŃSKI MARCIN, Brzeźnica (PL); DUDEK ROMAN,
Wieliczka (PL); DZIADECKI ALEKSANDER, Kraków (PL); GRZEGORSKI
JANUSZ, Kraków (PL); SKOTNICZNY JÓZEF, Kraków (PL); STOBIECKI
ANDRZEJ, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Układ do pomiaru napięcia z izolacją galwaniczną
B1 (11) 233169
(41) 2018 12 17
(51) G01R 27/16 (2006.01)
(21) 421876
(22) 2017 06 12
(72) HOŁDYŃSKI GRZEGORZ, Białystok (PL); SKIBKO ZBIGNIEW,
Białystok (PL)
(73) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok (PL)
(54) Sposób i układ do pomiaru wartości zespolonej impedancji
pętli zwarciowej
B1 (11) 233245
(41) 2019 06 03
(51) G01R 31/02 (2006.01)
(21) 423565
(22) 2017 11 24
(72) MRÓZ RAFAŁ, Wrocław (PL); KOWALSKI KRZYSZTOF,
Wrocław (PL); PIERNIKARCZYK ANDRZEJ, Tarnowskie Góry (PL);
PROKOPIAK TOMASZ, Dzierżoniów (PL)
(73) SONEL SPÓŁKA AKCYJNA, Świdnica (PL)
(54) Układ formowania/kształtowania sygnału prądowego nadajnika lokalizatora obiektów przewodzących prąd elektryczny
B1 (11) 233284
(41) 2017 04 10
(51) G02B 6/24 (2006.01)
G02B 6/138 (2006.01)
G02B 6/255 (2006.01)
(21) 414328
(22) 2015 10 09
(72) JAROSZEWICZ LESZEK ROMAN, Warszawa (PL); MARĆ PAWEŁ,
Legionowo (PL); PURA-PAWLIKOWSKA PAULINA, Wołomin (PL)
(73) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA
DĄBROWSKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania konwertera polimerowego do łączenia
włókien światłowodowych i polimerowy konwerter do łączenia
włókien światłowodowych
B1 (11) 233109
(41) 2015 11 23
(51) G05D 15/00 (2006.01)
(21) 408155
(22) 2014 05 09
(72) WOJUTYŃSKI JACEK ADAM, Radom (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Radom (PL)
(54) Urządzenie i sposób zadawania siły za pomocą siłownika pneumatycznego lub hydraulicznego
B1 (11) 233157
(41) 2019 04 23
(51) G06F 16/35 (2019.01)
(21) 423219
(22) 2017 10 20
(72) GORAWSKI MARCIN, Gliwice (PL); GORAWSKA ANNA,
Gliwice (PL); PASTERAK KRZYSZTOF, Gliwice (PL); GORAWSKI
MICHAŁ, Gliwice (PL)
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(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób ekstrakcji i transformacji strumieniowych danych pomiarowych wykorzystujący obliczenia równoległe
B1 (11) 233219
(41) 2019 05 20
(51) G06T 7/00 (2017.01)
(21) 423499
(22) 2017 11 17
(72) JASIŃSKI CEZARY, Legionowo (PL); MORAWIŃSKI ŁUKASZ,
Góra Kalwaria (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób tworzenia siatki kalibracyjnej z wykorzystaniem wyświetlacza o wysokiej rozdzielczości
B1 (11) 233216
(41) 2018 01 29
(51) G07C 1/22 (2006.01)
G07C 1/24 (2006.01)
(21) 417971
(22) 2016 07 15
(72) KUBIK WOJCIECH RYSZARD, Kraków (PL)
(73) KUBIK WOJCIECH RYSZARD, Kraków (PL)
(54) Sposób pomiaru czasu i prezentowania wyników dla zawodników sportów szybkościowych oraz urządzenie do stosowania tego
sposobu
B1 (11) 233132
(41) 2019 04 08
(51) G09B 23/06 (2006.01)
G01M 9/06 (2006.01)
(21) 422991
(22) 2017 09 28
(72) BEDNAREK STANISŁAW, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Przyrząd do badania sił aerodynamicznych
B1 (11) 233203
(41) 2018 02 12
(51) G09F 13/00 (2006.01)
G09F 19/00 (2006.01)
H02J 7/35 (2006.01)
G06Q 30/02 (2012.01)
(21) 418223
(22) 2016 08 05
(72) KROH JAN RAFAŁ, Żelechów (PL); KRZYCKI MICHAŁ,
Żelechów (PL); SKRZYPCZYŃSKI MACIEJ, Żelechów (PL)
(73) EUTONOMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(54) System i układ do inteligentnego sterowania oświetleniem
powierzchni informacyjnych i reklamowych
B1 (11) 233194
(41) 2019 05 20
(51) H01F 13/00 (2006.01)
(21) 423495
(22) 2017 11 17
(72) KOSMALSKI PAWEŁ, Gdańsk (PL); ŁUKAJTIS WINCENTY,
Gdańsk (PL)
(73) NAFTOSERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Tłok demagnetyzujący do rurociągów tłoczących media gazowe lub ciekłe
B1 (11) 233223
(41) 2019 05 20
(51) H01L 21/00 (2006.01)
H01L 21/26 (2006.01)
H01L 21/318 (2006.01)
H01L 33/00 (2010.01)
C23C 14/00 (2006.01)
C23C 14/08 (2006.01)
(21) 423464
(22) 2017 11 14
(72) KOZANECKI ADRIAN, Warszawa (PL); PRZEŹDZIECKA EWA,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Struktura dwukolorowej diody elektroluminescencyjnej oraz
sposób wykonania struktury dwukolorowej diody elektroluminescencyjnej

Nr 9/2019

B1 (11) 233211
(41) 2018 07 30
(51) H01L 33/42 (2010.01)
H01L 33/44 (2010.01)
H01L 31/04 (2014.01)
H01L 31/18 (2006.01)
C23C 14/00 (2006.01)
(21) 420300
(22) 2017 01 25
(72) WOJCIECHOWSKI KONRAD, Wrocław (PL); MALINKIEWICZ
OLGA, Warszawa (PL); BURSA BARTOSZ, NowyTomyśl (PL); PRIETO
RUIZ JUAN PABLO, Paterna Valencia (ES); WILK BARBARA,
Wrocław (PL); KUPCZUNAS ARTUR, Kalisz (PL)
(73) SAULE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Folia optoelektroniczna oraz sposób wytwarzania folii optoelektronicznej
B1 (11) 233136
(41) 2019 04 23
(51) H01R 39/64 (2006.01)
(21) 423208
(22) 2017 10 19
(72) BANACKI ANDRZEJ, Gdańsk (PL); OLSZEWSKI GRZEGORZ,
Gdynia (PL)
(73) ZAKŁAD AUTOMATYKI I URZĄDZEŃ POMIAROWYCH AREX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(54) Elektryczne złącze ślizgowe
B1 (11) 233131
(41) 2019 03 25
(51) H02G 7/16 (2006.01)
(21) 422946
(22) 2017 09 22
(72) SYROKA ZENON, Kętrzyn (PL); GĄSKA PAWEŁ, Kruki (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Urządzenie do ręcznego odladzania elektrycznej trakcji tramwajowej
B1 (11) 233135
(41) 2019 04 23
(51) H02G 7/16 (2006.01)
(21) 423170
(22) 2017 10 16
(72) SYROKA ZENON, Kętrzyn (PL); GĄSKA PAWEŁ, Kruki (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Urządzenie do ręcznego odladzania elektrycznej trakcji tramwajowej
B1 (11) 233138
(41) 2019 05 06
(51) H02G 7/16 (2006.01)
(21) 423279
(22) 2017 10 26
(72) SYROKA ZENON, Kętrzyn (PL); GĄSKA PAWEŁ, Kruki (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Urządzenie do ręcznego odladzania elektrycznej trakcji tramwajowej
B1 (11) 233270
(41) 2019 06 03
(51) H02J 7/36 (2006.01)
(21) 423626
(22) 2017 11 28
(72) GODLEWSKI PAWEŁ, Warszawa (PL); CHOJNACKI BOGDAN,
Józefosław (PL); KOBUS RYSZARD, Warszawa (PL); NIECHODA
KAZIMIERZ, Warszawa (PL); OLECHOWSKI KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY,
Warszawa (PL)
(54) Układ tranzystorowego odłącznika-dołącznika baterii akumulatorów VRLA
B1 (11) 233141
(51) H02K 17/20 (2006.01)
H02K 3/48 (2006.01)
(21) 427539

(41) 2019 05 06
(22) 2018 10 26
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(72) BERNATT JAKUB, Tychy (PL); BERNATT MACIEJ, Katowice (PL)
(73) INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL,
Katowice (PL)
(54) Klatka wirnika głębokożłobkowego

(73) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA
DĄBROWSKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Układ generacji ciągu impulsów elektrycznych o regulowanych
relacjach czasowych

B1 (11) 233249
(41) 2019 03 11
(51) H02K 21/14 (2006.01)
(21) 422728
(22) 2017 09 02
(72) SOBOLEWSKA NATALIA JULIA, Plewiska (PL); SOBOLEWSKA
JOANNA PAULINA, Plewiska (PL); SOBOLEWSKI MAREK JULIUSZ,
Plewiska (PL); SOBOLEWSKI MICHAŁ AMADEUSZ, Plewiska (PL);
SOBOLEWSKI DARIUSZ STANISŁAW, Plewiska (PL)
(73) SOBOLEWSKA NATALIA JULIA, Plewiska (PL); SOBOLEWSKA
JOANNA PAULINA, Plewiska (PL); SOBOLEWSKI MAREK JULIUSZ,
Plewiska (PL); SOBOLEWSKI MICHAŁ AMADEUSZ, Plewiska (PL);
SOBOLEWSKI DARIUSZ STANISŁAW, Plewiska (PL)
(54) Bezkomutatorowy silnik prądu stałego

B1 (11) 233154
(41) 2019 04 23
(51) H05B 33/02 (2006.01)
B32B 5/02 (2006.01)
B32B 29/00 (2006.01)
D06N 7/00 (2006.01)
(21) 423147
(22) 2017 10 12
(72) DANIELEWSKI SŁAWOMIR, Nadbrzeż (PL); ROSA GRZEGORZ,
Lucin (PL); FUTERA KONRAD, Ciechanów (PL)
(73) BLUEPOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Arkusz tektury z warstwą elektroluminescencyjną

B1 (11) 233250
(41) 2019 03 25
(51) H02K 21/14 (2006.01)
(21) 422805
(22) 2017 09 11
(72) SOBOLEWSKA JOANNA PAULINA, Plewiska (PL);
SOBOLEWSKA NATALIA JULIA, Plewiska (PL); SOBOLEWSKI MAREK
JULIUSZ, Plewiska (PL); SOBOLEWSKI MICHAŁ AMADEUSZ,
Plewiska (PL); SOBOLEWSKI DARIUSZ STANISŁAW, Plewiska (PL)
(73) SOBOLEWSKA JOANNA PAULINA, Plewiska (PL);
SOBOLEWSKA NATALIA JULIA, Plewiska (PL); SOBOLEWSKI
MAREK JULIUSZ, Plewiska (PL); SOBOLEWSKI MICHAŁ
AMADEUSZ, Plewiska (PL); SOBOLEWSKI DARIUSZ STANISŁAW,
Plewiska (PL)
(54) Bezkomutatorowy silnik prądu stałego
B1 (11) 233186
(41) 2018 11 05
(51) H02M 7/217 (2006.01)
H02J 3/01 (2006.01)
(21) 421417
(22) 2017 04 26
(72) KULIKOWSKI KRZYSZTOF, Białystok (PL); FALKOWSKI PIOTR,
Grabówka (PL); SIKORSKI ANDRZEJ, Białystok (PL)
(73) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok (PL)
(54) Układ sterowania energoelektronicznym filtrem aktywnym
B1 (11) 233323
(41) 2018 11 19
(51) H03H 1/02 (2006.01)
H03H 5/12 (2006.01)
(21) 421542
(22) 2017 05 09
(72) DZIADECKI ALEKSANDER, Kraków (PL); GRZEGORSKI JANUSZ,
Kraków (PL); SKOTNICZNY JÓZEF, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób i układ odzyskiwania energii elektrycznej z obwodu
elektrycznego wymagającego użycia rezystora
B1 (11) 233170
(41) 2018 12 17
(51) H03J 3/20 (2006.01)
H02J 3/00 (2006.01)
(21) 421914
(22) 2017 06 14
(72) SOKOŁOWSKI TOMASZ, Białystok (PL)
(73) ELECTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(54) Sposób na odnalezienie punktu rezonansowego i odstrojenie
cewki nadążnej pracującej w sieci SN
B1 (11) 233271
(41) 2019 06 03
(51) H03M 1/82 (2006.01)
H03M 5/08 (2006.01)
(21) 423627
(22) 2017 11 28
(72) KWIATKOWSKI PAWEŁ, Warszawa (PL)

B1 (11) 233331
(41) 2019 05 06
(51) H05H 1/24 (2006.01)
(21) 428459
(22) 2018 12 31
(72) PAWŁAT JOANNA, Zemborzyce Podleśne (PL); TEREBUN
PIOTR, Lublin (PL); KWIATKOWSKI MICHAŁ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie przenośne do plazmowania, zwłaszcza roślin
B1 (11) 233332
(41) 2019 05 06
(51) H05H 1/24 (2006.01)
(21) 428460
(22) 2018 12 31
(72) PAWŁAT JOANNA, Zemborzyce Podleśne (PL); KWIATKOWSKI
MICHAŁ, Lublin (PL); TEREBUN PIOTR, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie przenośne do plazmowania, zwłaszcza roślin
B1 (11) 233333
(41) 2019 05 06
(51) H05H 1/24 (2006.01)
(21) 428461
(22) 2018 12 31
(72) PAWŁAT JOANNA, Zemborzyce Podleśne (PL); KWIATKOWSKI
MICHAŁ, Lublin (PL); TEREBUN PIOTR, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie przenośne, zwłaszcza do stymulacji roślin

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

1
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1

2

233291
233291*
233334*
233335*
233292
233292*
233334
233335
233253
233319
233319*
233260
233260*

A01N 31/14 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
A01N 39/04 (2006.01)
A01N 63/00 (2006.01)
A01N 63/00 (2006.01)
A01N 31/08 (2006.01)
A01N 43/653 (2006.01)
A01P 7/04 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
A01P 7/04 (2006.01)
A01P 7/04 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)

233260*
233296
233296*
233324
233325
233325*
233297*
233260*
233296*
233324*
233325*
233297*
233259*

A01C 1/08 (2006.01)
A01C 1/06 (2006.01)
A01C 1/00 (2006.01)
A01C 1/00 (2006.01)
A01D 17/10 (2006.01)
A01D 17/00 (2006.01)
A01G 7/04 (2006.01)
A01G 7/04 (2006.01)
A01H 4/00 (2006.01)
A01K 13/00 (2006.01)
A01K 29/00 (2006.01)
A01N 25/08 (2006.01)
A01N 31/08 (2006.01)

*) Patent oznaczony więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym. Ogłoszenie
dotyczące tego patentu można znaleźć pod symbolem klasyfikacyjnym odpowiadającym numerowi bez gwiazdki.
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A21D 2/36 (2006.01)
A21D 13/80 (2017.01)
A21D 8/04 (2006.01)
A23F 3/16 (2006.01)
A23J 1/00 (2006.01)
A23J 1/00 (2006.01)
A23K 10/12 (2016.01)
A23K 10/38 (2016.01)
A23K 20/142 (2016.01)
A23L 33/10 (2016.01)
A23L 33/105 (2016.01)
A23L 7/117 (2016.01)
A23L 7/143 (2016.01)
A23L 33/10 (2016.01)
A23L 33/21 (2016.01)
A23L 5/10 (2016.01)
A23L 33/105 (2016.01)
A23P 30/20 (2016.01)
A23P 10/20 (2016.01)
A24C 5/34 (2006.01)
A24C 5/33 (2006.01)
A24C 5/34 (2006.01)
A24C 5/343 (2006.01)
A24C 5/47 (2006.01)
A24C 5/32 (2006.01)
A24C 5/35 (2006.01)
A47B 47/04 (2006.01)
A47F 3/00 (2006.01)
A47F 3/11 (2006.01)
A61B 5/16 (2006.01)
A61B 5/0205 (2006.01)
A61B 5/0402 (2006.01)
A61B 5/0408 (2006.01)
A61B 17/80 (2006.01)
A61B 17/86 (2006.01)
A61B 42/40 (2016.01)
A61B 42/00 (2016.01)
A61B 90/30 (2016.01)
A61C 19/06 (2006.01)
A61C 5/00 (2017.01)
A61G 5/00 (2006.01)
A61G 5/14 (2006.01)
A61H 1/00 (2006.01)
A61H 1/00 (2006.01)
A61K 6/033 (2006.01)
A61K 9/00 (2006.01)
A61K 47/30 (2006.01)
A61K 47/38 (2006.01)
A61K 9/48 (2006.01)
A61K 31/192 (2006.01)
A61K 47/02 (2006.01)
A61K 47/10 (2017.01)
A61K 31/19 (2006.01)
A61K 9/16 (2006.01)
A61K 47/14 (2017.01)
A61K 36/28 (2006.01)
A61K 36/73 (2006.01)
A61K 36/185 (2006.01)
A61K 36/28 (2006.01)
A61K 36/53 (2006.01)
A61K 36/73 (2006.01)
A61K 31/4415 (2006.01)
A61K 31/19 (2006.01)
A61K 31/4184 (2006.01)
A61K 31/495 (2006.01)

233213
233213*
233213*
233213*
233100*
233101*
233310
233310*
233310*
233213*
233213*
233114
233114*
233114*
233114*
233114*
233159*
233114*
233114*
233110
233110*
233097
233097*
233095
233095*
233095*
233264
233150
233150*
233094
233094*
233202
233202*
233187
233187*
233196
233196*
233251
233320*
233320*
233137
233137*
233326
233327
233320
233112
233112*
233112*
233175
233175*
233175*
233175*
233287
233287*
233287*
233306
233306*
233159
233159*
233159*
233159*
233159*
233159*
233177*
233143*

A61K 31/4025 (2006.01)
A61K 31/495 (2006.01)
A61K 31/495 (2006.01)
A61K 38/07 (2006.01)
A61K 38/07 (2006.01)
A61K 31/47 (2006.01)
A61K 35/747 (2015.01)
A61K 35/747 (2015.01)
A61L 27/12 (2006.01)
A61L 27/46 (2006.01)
A61L 31/14 (2006.01)
A61L 27/30 (2006.01)
A61L 27/32 (2006.01)
A61L 27/40 (2006.01)
A61L 27/58 (2006.01)
A61L 101/52 (2006.01)
A61L 27/32 (2006.01)
A61N 7/00 (2006.01)
A61N 7/02 (2006.01)
A61P 1/04 (2006.01)
A61P 39/00 (2006.01)
A61P 43/00 (2006.01)
A61P 13/04 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 17/06 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 9/12 (2006.01)
A61P 9/12 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A62C 2/10 (2006.01)
B01D 25/00 (2006.01)
B01D 29/00 (2006.01)
B01D 47/08 (2006.01)
B01D 53/78 (2006.01)
B01D 53/48 (2006.01)
B01D 53/04 (2006.01)
B01D 53/96 (2006.01)
B01D 53/86 (2006.01)
B01D 53/44 (2006.01)
B01D 53/14 (2006.01)
B01D 35/06 (2006.01)
B01D 39/20 (2006.01)
B01D 53/50 (2006.01)
B01J 13/02 (2006.01)
B01J 20/02 (2006.01)
B01J 20/20 (2006.01)
B01J 20/22 (2006.01)
B01J 20/20 (2006.01)
B01J 20/24 (2006.01)
B01J 29/90 (2006.01)
B01J 29/89 (2006.01)
B01J 37/03 (2006.01)
B01J 35/02 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
B01J 23/00 (2006.01)
B01J 37/03 (2006.01)
B01J 35/02 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
B01J 23/00 (2006.01)
B01J 37/03 (2006.01)
B01J 35/02 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
B01J 23/00 (2006.01)

233199*
233199*
233200*
233100*
233101*
233179*
233263*
233262*
233320*
233320*
233320*
233162
233162*
233162*
233162*
233115*
233342*
233294
233294*
233287*
233306*
233306*
233159*
233177*
233177*
233143*
233199*
233200*
233100*
233101*
233276*
233242*
233168
233168*
233246
233246*
233246*
233280
233280*
233104
233104*
233279*
233201*
233182*
233111*
233282
233206
233206*
233206*
233279
233341
233230
233230*
233343
233343*
233343*
233343*
233344
233344*
233344*
233344*
233345
233345*
233345*
233345*

1

B01J 21/06 (2006.01)
B01J 23/30 (2006.01)
B01J 19/10 (2006.01)
B01J 23/00 (2006.01)
B01L 3/00 (2006.01)
B02C 18/14 (2006.01)
B02C 18/24 (2006.01)
B02C 21/00 (2006.01)
B02C 23/08 (2006.01)
B02C 2/00 (2006.01)
B03B 4/00 (2006.01)
B03B 7/00 (2006.01)
B05B 7/04 (2006.01)
B05B 7/26 (2006.01)
B05D 1/36 (2006.01)
B05D 3/06 (2006.01)
B07B 1/42 (2006.01)
B07B 1/42 (2006.01)
B07B 13/02 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B21B 1/08 (2006.01)
B21B 27/02 (2006.01)
B21B 13/02 (2006.01)
B21C 25/02 (2006.01)
B21C 25/04 (2006.01)
B21D 13/02 (2006.01)
B21D 53/10 (2006.01)
B21H 8/02 (2006.01)
B21H 1/14 (2006.01)
B21H 1/14 (2006.01)
B21J 5/02 (2006.01)
B21K 1/02 (2006.01)
B22F 1/00 (2006.01)
B22F 9/08 (2006.01)
B22F 3/00 (2006.01)
B22F 3/14 (2006.01)
B22F 9/24 (2006.01)
B22F 9/00 (2006.01)
B23B 5/22 (2006.01)
B23B 29/034 (2006.01)
B23F 23/06 (2006.01)
B23K 11/26 (2006.01)
B23K 26/067 (2006.01)
B23P 9/02 (2006.01)
B24B 39/04 (2006.01)
B24B 23/06 (2006.01)
B24B 39/00 (2006.01)
B24B 39/06 (2006.01)
B24B 39/02 (2006.01)
B26F 1/38 (2006.01)
B27K 5/00 (2006.01)
B27K 5/02 (2006.01)
B27K 5/04 (2006.01)
B27M 1/08 (2006.01)
B27M 1/06 (2006.01)
B27M 1/00 (2006.01)
B29B 17/02 (2006.01)
B29C 35/08 (2006.01)
B29C 64/40 (2017.01)
B31F 5/00 (2006.01)
B31F 1/07 (2006.01)
B31F 5/02 (2006.01)
B32B 1/02 (2006.01)
B32B 15/20 (2006.01)
B32B 15/02 (2006.01)
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2

233234*
233233*
233153*
233307*
233282*
233313
233313*
233318
233318*
233318*
233318*
233318*
233172
233172*
233241
233241*
233274
233275
233105
233255
233139
233139*
233330*
233207
233207*
233207*
233272*
233139*
233330
233273
233273*
233273*
233126
233126*
233096*
233096*
233205*
233113*
233117
233117*
233152
233096
233215*
233272*
233117*
233188
233129
233129*
233272
233321*
233093
233093*
233212*
233252
233252*
233252*
233255*
233228
233190
233091*
233258*
233321*
233255*
233305
233305*

1

B32B 27/32 (2006.01)
B32B 29/00 (2006.01)
B32B 33/00 (2006.01)
B32B 37/12 (2006.01)
B32B 29/08 (2006.01)
B32B 3/28 (2006.01)
B32B 27/40 (2006.01)
B32B 3/12 (2006.01)
B32B 27/12 (2006.01)
B32B 5/02 (2006.01)
B32B 29/00 (2006.01)
B41F 5/24 (2006.01)
B60K 7/00 (2006.01)
B60L 11/18 (2006.01)
B60L 5/24 (2006.01)
B60L 5/24 (2006.01)
B60L 5/24 (2006.01)
B60L 5/24 (2006.01)
B60L 5/24 (2006.01)
B60L 5/24 (2006.01)
B60N 3/06 (2006.01)
B60P 3/14 (2006.01)
B60P 3/035 (2006.01)
B60P 7/12 (2006.01)
B60P 1/16 (2006.01)
B60R 11/04 (2006.01)
B60R 16/08 (2006.01)
B60W 10/02 (2006.01)
B60W 30/19 (2012.01)
B60W 30/20 (2006.01)
B61C 17/04 (2006.01)
B61D 5/06 (2006.01)
B61D 45/00 (2006.01)
B61F 1/08 (2006.01)
B61K 9/12 (2006.01)
B61K 9/12 (2006.01)
B61K 9/12 (2006.01)
B62D 63/06 (2006.01)
B62D 25/18 (2006.01)
B62D 63/02 (2006.01)
B63B 35/44 (2006.01)
B63C 11/00 (2006.01)
B63C 11/18 (2006.01)
B63C 11/24 (2006.01)
B63C 11/36 (2006.01)
B63H 1/36 (2006.01)
B64C 27/12 (2006.01)
B64C 39/02 (2006.01)
B64D 17/78 (2006.01)
B64D 47/00 (2006.01)
B64F 1/00 (2006.01)
B64F 1/06 (2006.01)
B65B 13/00 (2006.01)
B65B 69/00 (2006.01)
B65D 65/40 (2006.01)
B65D 65/38 (2006.01)
B65D 85/04 (2006.01)
B65D 5/00 (2006.01)
B65D 5/36 (2006.01)
B65D 5/00 (2006.01)
B65D 5/36 (2006.01)
B65D 5/00 (2006.01)
B65D 5/36 (2006.01)
B65D 30/02 (2006.01)
B65D 33/00 (2006.01)

2

233197
233226
233226*
233226*
233091
233091*
233158*
233158*
233158*
233154*
233154*
233098
233145*
233173
233299*
233300*
233301*
233302*
233303*
233304*
233290
233144
233144*
233121*
233145*
233161
233145*
233348
233348*
233348*
233290*
233122
233121
233122*
233142
233102
233103*
233144*
233350
233145
233164*
233198
233198*
233198*
233198*
233281
233225
233244*
233225*
233163
233244
233329
233151
233128*
233197*
233091*
233121*
233146
233146*
233165
233165*
233147
233147*
233224
233224*
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B65D 33/04 (2006.01)
B65D 85/34 (2006.01)
B65D 35/28 (2006.01)
B65D 47/10 (2006.01)
B65D 83/00 (2006.01)
B65D 83/76 (2006.01)
B65D 81/32 (2006.01)
B65D 25/08 (2006.01)
B65D 51/28 (2006.01)
B65D 41/00 (2006.01)
B65G 57/26 (2006.01)
B66C 1/44 (2006.01)
B66C 1/42 (2006.01)
B66F 3/22 (2006.01)
B66F 3/22 (2006.01)
B66F 3/22 (2006.01)
B66F 3/22 (2006.01)
B66F 3/22 (2006.01)
B66F 3/22 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
C01B 32/318 (2017.01)
C01B 21/06 (2006.01)
C01B 25/26 (2006.01)
C01B 32/182 (2017.01)
C01B 25/32 (2006.01)
C01G 51/00 (2006.01)
C01G 25/00 (2006.01)
C02F 11/04 (2006.01)
C02F 1/28 (2006.01)
C02F 1/28 (2006.01)
C02F 1/48 (2006.01)
C02F 1/62 (2006.01)
C02F 3/28 (2006.01)
C02F 9/00 (2006.01)
C04B 35/645 (2006.01)
C04B 38/02 (2006.01)
C04B 7/02 (2006.01)
C04B 18/06 (2006.01)
C04B 18/14 (2006.01)
C04B 14/18 (2006.01)
C04B 38/02 (2006.01)
C04B 18/14 (2006.01)
C04B 28/04 (2006.01)
C04B 14/28 (2006.01)
C04B 24/06 (2006.01)
C04B 14/06 (2006.01)
C04B 28/08 (2006.01)
C04B 18/14 (2006.01)
C04B 33/13 (2006.01)
C04B 14/30 (2006.01)
C04B 111/00 (2006.01)
C04B 18/08 (2006.01)
C07C 5/22 (2006.01)
C07C 5/25 (2006.01)
C07C 5/29 (2006.01)
C07C 251/02 (2006.01)
C07C 249/02 (2006.01)
C07C 1/00 (2006.01)
C07C 43/23 (2006.01)
C07D 301/12 (2006.01)
C07D 235/06 (2006.01)

233180
233180*
233128
233128*
233235
233235*
233235*
233235*
233235*
233235*
233212
233116
233116*
233299*
233300*
233301*
233302*
233303*
233304*
233346*
233317*
233206*
233205
233346*
233279*
233113
233232
233346
233342*
233232*
233232*
233310*
233206*
233341*
233201
233182
233236
233111
233096*
233182*
233349
233349*
233349*
233107
233107*
233256
233293
233293*
233293*
233293*
233257
233257*
233204
233204*
233204*
233309*
233234
233234*
233234*
233208
233208*
233307*
233316*
233230*
233177

C07D 249/08 (2006.01)
C07D 265/38 (2006.01)
C07D 295/16 (2006.01)
C07D 295/16 (2006.01)
C07D 403/06 (2006.01)
C07D 295/16 (2006.01)
C07D 403/02 (2006.01)
C07D 301/12 (2006.01)
C07D 303/04 (2006.01)
C07D 311/32 (2006.01)
C07D 311/32 (2006.01)
C07D 401/06 (2006.01)
C07D 241/38 (2006.01)
C07D 403/06 (2006.01)
C07D 403/06 (2006.01)
C07D 403/06 (2006.01)
C07D 405/04 (2006.01)
C07D 453/04 (2006.01)
C07D 209/18 (2006.01)
C07D 311/02 (2006.01)
C07D 215/12 (2006.01)
C07D 215/14 (2006.01)
C07F 9/30 (2006.01)
C07F 9/38 (2006.01)
C07F 15/06 (2006.01)
C07F 9/50 (2006.01)
C07F 5/02 (2006.01)
C07F 9/40 (2006.01)
C07H 23/00 (2006.01)
C07K 5/10 (2006.01)
C07K 5/10 (2006.01)
C07K 5/10 (2006.01)
C07K 14/47 (2006.01)
C08B 15/08 (2006.01)
C08F 2/46 (2006.01)
C08F 234/04 (2006.01)
C08G 18/02 (2006.01)
C08G 18/18 (2006.01)
C08G 18/24 (2006.01)
C08G 14/10 (2006.01)
C08G 18/08 (2006.01)
C08G 18/48 (2006.01)
C08G 18/36 (2006.01)
C08G 18/38 (2006.01)
C08G 18/50 (2006.01)
C08G 18/52 (2006.01)
C08G 63/66 (2006.01)
C08G 63/78 (2006.01)
C08G 18/00 (2006.01)
C08G 61/12 (2006.01)
C08J 7/00 (2006.01)
C08J 11/06 (2006.01)
C08J 5/18 (2006.01)
C08J 11/14 (2006.01)
C08J 11/16 (2006.01)
C08J 3/28 (2006.01)
C08J 3/075 (2006.01)
C08J 9/00 (2006.01)
C08J 11/04 (2006.01)
C08J 3/24 (2006.01)
C08J 5/18 (2006.01)
C08J 5/18 (2006.01)
C08K 3/04 (2006.01)
C08K 5/07 (2006.01)
C08K 9/04 (2006.01)

233297
233289
233143
233199
233199*
233200
233200*
233233
233233*
233277
233278
233209
233209*
233191
233192
233193
233288
233259
233259*
233181*
233179*
233179*
233314
233315
233176*
233276*
233181*
233283*
233176
233100
233101
233276
233276*
233125
233181
233295*
233188*
233188*
233188*
233153
233222
233222*
233221
233221*
233221*
233221*
233298
233298*
233127*
233295*
233241*
233255*
233228*
233125*
233125*
233125*
233125*
233222*
233298*
233308
233229
233231
233188*
233228*
233197*

C08K 3/04 (2006.01)
C08K 3/22 (2006.01)
C08K 3/22 (2006.01)
C08K 5/053 (2006.01)
C08K 5/13 (2006.01)
C08K 5/01 (2006.01)
C08K 5/053 (2006.01)
C08L 97/02 (2006.01)
C08L 97/02 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08L 67/02 (2006.01)
C08L 9/06 (2006.01)
C08L 11/00 (2006.01)
C08L 3/02 (2006.01)
C08L 101/16 (2006.01)
C08L 3/02 (2006.01)
C08L 75/04 (2006.01)
C08L 89/04 (2006.01)
C09B 23/04 (2006.01)
C09J 11/04 (2006.01)
C09J 129/04 (2006.01)
C09J 133/08 (2006.01)
C09J 7/38 (2018.01)
C09J 11/04 (2006.01)
C09K 3/32 (2006.01)
C09K 11/00 (2006.01)
C09K 11/59 (2006.01)
C09K 11/77 (2006.01)
C09K 11/79 (2006.01)
C09K 11/88 (2006.01)
C09K 11/54 (2006.01)
C09K 11/57 (2006.01)
C09K 21/00 (2006.01)
C10G 1/06 (2006.01)
C10G 3/00 (2006.01)
C10G 21/16 (2006.01)
C10J 3/20 (2006.01)
C10M 125/12 (2006.01)
C12G 3/00 (2006.01)
C12G 3/02 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12N 5/09 (2010.01)
C12N 15/70 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12N 5/076 (2010.01)
C12P 7/06 (2006.01)
C12P 5/02 (2006.01)
C12P 7/02 (2006.01)
C12Q 1/68 (2018.01)
C12Q 1/10 (2006.01)
C12Q 1/04 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12Q 1/70 (2006.01)
C12Q 1/686 (2018.01)
C12R 1/07 (2006.01)
C12R 1/07 (2006.01)
C12R 1/225 (2006.01)
C12R 1/225 (2006.01)
C12R 1/225 (2006.01)
C12R 1/91 (2006.01)
C12R 1/19 (2006.01)

233346*
233346*
233308*
233229*
233229*
233231*
233231*
233206*
233188*
233228*
233298*
233308*
233308*
233229*
233229*
233231*
233127
233127*
233179
233226*
233226*
233227
233227*
233227*
233206*
233156
233311
233311*
233311*
233317
233317*
233317*
233265*
233285
233307
233340
233286
233120
233310*
233310*
233261
233263
233262
233178
233115
233148*
233220*
233217*
233310*
233310*
233283
233178*
233148
233148*
233338
233339
233092
233092*
233324*
233325*
233261*
233263*
233262*
233178*
233115*

1

C12R 1/01 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
C14B 1/02 (2006.01)
C14B 7/00 (2006.01)
C14C 13/00 (2006.01)
C21D 1/09 (2006.01)
C21D 9/52 (2006.01)
C22B 21/00 (2006.01)
C22C 38/42 (2006.01)
C22C 1/10 (2006.01)
C22C 47/08 (2006.01)
C22C 49/06 (2006.01)
C23C 4/04 (2006.01)
C23C 22/60 (2006.01)
C23C 22/05 (2006.01)
C23C 22/05 (2006.01)
C23C 22/03 (2006.01)
C23C 14/00 (2006.01)
C23C 14/08 (2006.01)
C23C 14/00 (2006.01)
C25D 11/02 (2006.01)
C25D 11/34 (2006.01)
C25D 11/04 (2006.01)
C25D 11/04 (2006.01)
C25D 11/36 (2006.01)
C25D 9/12 (2006.01)
C25D 9/08 (2006.01)
C25D 5/40 (2006.01)
C25D 5/34 (2006.01)
C25D 5/30 (2006.01)
D06M 16/00 (2006.01)
D06N 7/00 (2006.01)
D21C 5/00 (2006.01)
D21H 27/00 (2006.01)
E02B 17/02 (2006.01)
E03B 9/02 (2006.01)
E03B 9/12 (2006.01)
E03B 3/15 (2006.01)
E04B 1/48 (2006.01)
E04B 5/12 (2006.01)
E04B 1/90 (2006.01)
E04B 1/343 (2006.01)
E04B 1/00 (2006.01)
E04B 1/343 (2006.01)
E04B 1/00 (2006.01)
E04B 1/343 (2006.01)
E04B 1/00 (2006.01)
E04B 1/343 (2006.01)
E04B 1/00 (2006.01)
E04B 1/343 (2006.01)
E04B 1/00 (2006.01)
E04B 1/343 (2006.01)
E04B 1/00 (2006.01)
E04B 1/344 (2006.01)
E04B 1/02 (2006.01)
E04B 7/16 (2006.01)
E04B 1/34 (2006.01)
E04B 7/14 (2006.01)
E04B 5/04 (2006.01)
E04B 1/94 (2006.01)
E04C 3/38 (2006.01)
E04C 3/38 (2006.01)
E04C 3/38 (2006.01)
E04C 3/38 (2006.01)
E04C 3/38 (2006.01)

2

233283*
233148*
233266
233266*
233266*
233215
233184
233255*
233184*
233166
233166*
233166*
233113*
233312*
233108*
233337*
233342*
233223*
233223*
233211*
233312
233312*
233108
233337
233342
233342*
233342*
233342*
233342*
233342*
233220
233154*
233255*
233258
233164*
233189
233189*
233149*
233174
233174*
233158
233299
233299*
233300
233300*
233301
233301*
233302
233302*
233303
233303*
233304
233304*
233218
233218*
233195
233195*
233195*
233106*
233265*
233299*
233300*
233301*
233302*
233303*

2692

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
1

E04C 3/38 (2006.01)
E04C 3/20 (2006.01)
E04C 3/293 (2006.01)
E04F 13/06 (2006.01)
E04F 13/073 (2006.01)
E04F 13/14 (2006.01)
E04F 13/24 (2006.01)
E04F 11/06 (2006.01)
E04H 15/48 (2006.01)
E04H 12/18 (2006.01)
E04H 15/48 (2006.01)
E04H 12/18 (2006.01)
E04H 15/48 (2006.01)
E04H 12/18 (2006.01)
E04H 15/48 (2006.01)
E04H 12/18 (2006.01)
E04H 15/48 (2006.01)
E04H 12/18 (2006.01)
E04H 15/48 (2006.01)
E04H 12/18 (2006.01)
E04H 3/00 (2006.01)
E04H 3/10 (2006.01)
E04H 1/02 (2006.01)
E06B 3/70 (2006.01)
E06B 1/08 (2006.01)
E06B 1/52 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E06C 1/54 (2006.01)
E06C 1/383 (2006.01)
E21B 37/08 (2006.01)
E21B 37/00 (2006.01)
E21B 43/12 (2006.01)
E21B 34/10 (2006.01)
E21D 15/48 (2006.01)
E21F 5/00 (2006.01)
E21F 17/18 (2006.01)
F02G 5/04 (2006.01)
F04D 25/08 (2006.01)
F04D 29/28 (2006.01)
F04D 29/08 (2006.01)
F04D 29/40 (2006.01)
F16B 12/24 (2006.01)
F16B 35/06 (2006.01)
F16B 25/00 (2006.01)
F16B 35/00 (2006.01)
F16B 12/20 (2006.01)
F16B 12/00 (2006.01)
F16D 48/02 (2006.01)
F16D 57/00 (2006.01)
F16D 63/00 (2006.01)
F16F 9/00 (2006.01)
F16H 9/20 (2006.01)
F16H 9/16 (2006.01)
F16H 9/04 (2006.01)
F16J 9/00 (2006.01)
F16J 15/16 (2006.01)
F16J 15/32 (2016.01)
F16J 15/18 (2006.01)
F16K 31/44 (2006.01)
F16K 1/02 (2006.01)
F16K 5/06 (2006.01)
F16K 11/00 (2006.01)
F16L 33/20 (2006.01)
F16L 37/252 (2006.01)
F16M 11/24 (2006.01)

2

1

2

233304*
233106
233106*
233321
233321*
233238
233265
233210*
233299*
233299*
233300*
233300*
233301*
233301*
233302*
233302*
233303*
233303*
233304*
233304*
233218*
233195*
233164
233240
233240*
233240*
233242
233210
233210*
233149
233149*
233118
233118*
233119
233214
233214*
233183*
233167
233167*
233347
233124
233264*
233187*
233174*
233174*
233254
233254*
233348*
233123
233123*
233130*
233322
233322*
233322*
233347*
233269
233269*
233243*
233189*
233243
233243*
233336*
233160
233160*
233161*

F17C 9/04 (2006.01)
F21S 2/00 (2016.01)
F21S 2/00 (2016.01)
F21V 9/00 (2018.01)
F23H 17/08 (2006.01)
F23H 17/00 (2006.01)
F23H 7/06 (2006.01)
F24F 7/06 (2006.01)
F24F 13/24 (2006.01)
F25B 27/02 (2006.01)
F25B 15/00 (2006.01)
F25J 1/02 (2006.01)
F25J 5/00 (2006.01)
F26B 3/04 (2006.01)
F26B 3/02 (2006.01)
F26B 11/02 (2006.01)
F26B 17/00 (2006.01)
F41B 6/00 (2006.01)
F41B 6/00 (2006.01)
F41J 1/00 (2006.01)
F41J 5/00 (2006.01)
F41J 13/00 (2009.01)
F42B 10/36 (2006.01)
G01B 5/00 (2006.01)
G01B 5/00 (2006.01)
G01B 5/00 (2006.01)
G01B 7/02 (2006.01)
G01B 7/14 (2006.01)
G01B 7/16 (2006.01)
G01D 21/02 (2006.01)
G01K 17/00 (2006.01)
G01K 17/20 (2006.01)
G01M 17/10 (2006.01)
G01M 17/10 (2006.01)
G01M 17/10 (2006.01)
G01M 99/00 (2011.01)
G01M 7/02 (2006.01)
G01M 9/06 (2006.01)
G01N 9/24 (2006.01)
G01N 33/52 (2006.01)
G01N 33/02 (2006.01)
G01N 25/18 (2006.01)
G01N 1/22 (2006.01)
G01N 30/20 (2006.01)
G01N 27/49 (2006.01)
G01N 27/327 (2006.01)
G01N 27/333 (2006.01)
G01N 33/50 (2006.01)
G01N 33/483 (2006.01)
G01N 21/00 (2006.01)
G01N 33/569 (2006.01)
G01R 11/04 (2006.01)
G01R 19/00 (2006.01)
G01R 15/22 (2006.01)
G01R 27/16 (2006.01)
G01R 31/02 (2006.01)
G02B 6/24 (2006.01)
G02B 6/138 (2006.01)
G02B 6/255 (2006.01)
G05D 15/00 (2006.01)
G06F 16/35 (2019.01)
G06K 9/18 (2006.01)
G06Q 30/02 (2012.01)
G06T 7/00 (2017.01)
G07C 1/22 (2006.01)

233185
233156*
233155
233156*
233237
233237*
233237*
233124*
233171
233183
233183*
233185*
233185*
233093*
233309
233309*
233328
233247
233248
233133
233133*
233133*
233247*
233142*
233102*
233103
233099
233099*
233099*
233140
233268
233268*
233142*
233102*
233103*
233130
233130*
233132*
233110*
233179*
233148*
233268*
233336
233336*
233316
233295
233295*
233295*
233217
233217*
233267
233239
233134
233134*
233169
233245
233284
233284*
233284*
233109
233157
233163*
233203*
233219
233216

Nr 9/2019

1

2

G07C 1/24 (2006.01)
G09B 23/06 (2006.01)
G09F 3/10 (2006.01)
G09F 13/00 (2006.01)
G09F 19/00 (2006.01)
H01F 17/06 (2006.01)
H01F 27/30 (2006.01)
H01F 13/00 (2006.01)
H01L 21/00 (2006.01)
H01L 21/26 (2006.01)
H01L 21/318 (2006.01)
H01L 33/00 (2010.01)
H01L 33/42 (2010.01)
H01L 33/44 (2010.01)
H01L 31/04 (2014.01)
H01L 31/18 (2006.01)
H01R 39/64 (2006.01)
H02B 7/08 (2006.01)
H02G 7/16 (2006.01)
H02G 7/16 (2006.01)
H02G 7/16 (2006.01)
H02J 15/00 (2006.01)
H02J 7/35 (2006.01)

233216*
233132
233098*
233203
233203*
233247*
233248*
233194
233223
233223*
233223*
233223*
233211
233211*
233211*
233211*
233136
233173*
233131
233135
233138
233173*
233203*

1

2

H02J 7/36 (2006.01)
H02J 3/01 (2006.01)
H02J 3/00 (2006.01)
H02K 17/20 (2006.01)
H02K 3/48 (2006.01)
H02K 21/14 (2006.01)
H02K 21/14 (2006.01)
H02M 7/217 (2006.01)
H02P 25/022 (2016.01)
H02P 21/00 (2016.01)
H02P 25/022 (2016.01)
H02P 21/00 (2016.01)
H03H 1/02 (2006.01)
H03H 5/12 (2006.01)
H03J 3/20 (2006.01)
H03M 1/82 (2006.01)
H03M 5/08 (2006.01)
H04N 5/225 (2006.01)
H05B 33/02 (2006.01)
H05H 1/24 (2006.01)
H05H 1/24 (2006.01)
H05H 1/24 (2006.01)

233270
233186*
233170*
233141
233141*
233249
233250
233186
233274*
233274*
233275*
233275*
233323
233323*
233170
233271
233271*
233163*
233154
233331
233332
233333

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

1

2

233091
233092
233093
233094
233095
233096
233097
233098
233099
233100
233101
233102
233103
233104
233105
233106
233107
233108
233109
233110
233111
233112
233113
233114
233115
233116
233117
233118
233119
233120
233121
233122

B32B 29/08 (2006.01)
C12Q 1/70 (2006.01)
B27K 5/00 (2006.01)
A61B 5/16 (2006.01)
A24C 5/47 (2006.01)
B23K 11/26 (2006.01)
A24C 5/34 (2006.01)
B41F 5/24 (2006.01)
G01B 7/02 (2006.01)
C07K 5/10 (2006.01)
C07K 5/10 (2006.01)
B61K 9/12 (2006.01)
G01B 5/00 (2006.01)
B01D 53/86 (2006.01)
B07B 13/02 (2006.01)
E04C 3/20 (2006.01)
C04B 14/18 (2006.01)
C25D 11/04 (2006.01)
G05D 15/00 (2006.01)
A24C 5/34 (2006.01)
C02F 9/00 (2006.01)
A61K 9/00 (2006.01)
C01B 21/06 (2006.01)
A23L 7/117 (2016.01)
C12N 15/70 (2006.01)
B66C 1/44 (2006.01)
B23B 5/22 (2006.01)
E21B 43/12 (2006.01)
E21D 15/48 (2006.01)
C10M 125/12 (2006.01)
B61D 45/00 (2006.01)
B61D 5/06 (2006.01)

233123
233124
233125
233126
233127
233128
233129
233130
233131
233132
233133
233134
233135
233136
233137
233138
233139
233140
233141
233142
233143
233144
233145
233146
233147
233148
233149
233150
233151
233152
233153
233154

F16D 57/00 (2006.01)
F04D 29/40 (2006.01)
C08B 15/08 (2006.01)
B22F 1/00 (2006.01)
C08L 75/04 (2006.01)
B65D 35/28 (2006.01)
B24B 39/00 (2006.01)
G01M 99/00 (2011.01)
H02G 7/16 (2006.01)
G09B 23/06 (2006.01)
F41J 1/00 (2006.01)
G01R 19/00 (2006.01)
H02G 7/16 (2006.01)
H01R 39/64 (2006.01)
A61G 5/00 (2006.01)
H02G 7/16 (2006.01)
B21B 1/08 (2006.01)
G01D 21/02 (2006.01)
H02K 17/20 (2006.01)
B61K 9/12 (2006.01)
C07D 295/16 (2006.01)
B60P 3/14 (2006.01)
B62D 63/02 (2006.01)
B65D 5/00 (2006.01)
B65D 5/00 (2006.01)
C12Q 1/10 (2006.01)
E21B 37/08 (2006.01)
A47F 3/00 (2006.01)
B65B 13/00 (2006.01)
B23F 23/06 (2006.01)
C08G 14/10 (2006.01)
H05B 33/02 (2006.01)

Nr 9/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

2693

1

2

1

2

1

2

1

2

233155
233156
233157
233158
233159
233160
233161
233162
233163
233164
233165
233166
233167
233168
233169
233170
233171
233172
233173
233174
233175
233176
233177
233178
233179
233180
233181
233182
233183
233184
233185
233186
233187
233188
233189
233190
233191
233192
233193
233194
233195
233196
233197
233198
233199
233200
233201
233202
233203
233204
233205
233206
233207
233208
233209
233210
233211
233212
233213
233214
233215
233216
233217
233218
233219

F21S 2/00 (2016.01)
C09K 11/00 (2006.01)
G06F 16/35 (2019.01)
E04B 1/90 (2006.01)
A61K 36/185 (2006.01)
F16L 33/20 (2006.01)
B60R 11/04 (2006.01)
A61L 27/30 (2006.01)
B64D 47/00 (2006.01)
E04H 1/02 (2006.01)
B65D 5/00 (2006.01)
C22C 1/10 (2006.01)
F04D 25/08 (2006.01)
B01D 25/00 (2006.01)
G01R 27/16 (2006.01)
H03J 3/20 (2006.01)
F24F 13/24 (2006.01)
B05B 7/04 (2006.01)
B60L 11/18 (2006.01)
E04B 1/48 (2006.01)
A61K 9/48 (2006.01)
C07H 23/00 (2006.01)
C07D 235/06 (2006.01)
C12N 5/09 (2010.01)
C09B 23/04 (2006.01)
B65D 33/04 (2006.01)
C08F 2/46 (2006.01)
C02F 1/62 (2006.01)
F25B 27/02 (2006.01)
C21D 9/52 (2006.01)
F17C 9/04 (2006.01)
H02M 7/217 (2006.01)
A61B 17/80 (2006.01)
B24B 23/06 (2006.01)
E03B 9/02 (2006.01)
B29C 64/40 (2017.01)
C07D 403/06 (2006.01)
C07D 403/06 (2006.01)
C07D 403/06 (2006.01)
H01F 13/00 (2006.01)
E04B 7/16 (2006.01)
A61B 42/40 (2016.01)
B32B 27/32 (2006.01)
B63C 11/00 (2006.01)
C07D 295/16 (2006.01)
C07D 295/16 (2006.01)
C02F 1/48 (2006.01)
A61B 5/0402 (2006.01)
G09F 13/00 (2006.01)
C04B 33/13 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
B01J 20/02 (2006.01)
B21C 25/02 (2006.01)
C07C 251/02 (2006.01)
C07D 401/06 (2006.01)
E06C 1/54 (2006.01)
H01L 33/42 (2010.01)
B65G 57/26 (2006.01)
A21D 2/36 (2006.01)
E21F 5/00 (2006.01)
C21D 1/09 (2006.01)
G07C 1/22 (2006.01)
G01N 33/483 (2006.01)
E04B 1/344 (2006.01)
G06T 7/00 (2017.01)

233220
233221
233222
233223
233224
233225
233226
233227
233228
233229
233230
233231
233232
233233
233234
233235
233236
233237
233238
233239
233240
233241
233242
233243
233244
233245
233246
233247
233248
233249
233250
233251
233252
233253
233254
233255
233256
233257
233258
233259
233260
233261
233262
233263
233264
233265
233266
233267
233268
233269
233270
233271
233272
233273
233274
233275
233276
233277
233278
233279
233280
233281
233282
233283
233284

D06M 16/00 (2006.01)
C08G 18/36 (2006.01)
C08G 18/08 (2006.01)
H01L 21/00 (2006.01)
B65D 30/02 (2006.01)
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T3 (97) 19 06 2019
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 01 05 2019
T3 (97) 08 05 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T4 (97) 24 10 2018
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 24 04 2019
T5 (97) 18 05 2016
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 27 03 2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2019/19
2019/14
2019/13
2019/07
2019/13
2019/09
2019/10
2019/04
2019/12
2019/07
2019/16
2019/11
2019/13
2019/14
2019/16
2018/45
2019/23
2019/09
2019/25
2019/03
2019/15
2019/14
2019/12
2019/01
2019/13
2019/11
2019/15
2019/14
2019/12
2019/13
2019/15
2019/11
2019/15
2019/15
2019/17
2019/18
2019/19
2019/09
2019/12
2019/13
2019/10
2019/13
2019/13
2018/46
2019/15
2019/15
2019/14
2019/09
2019/09
2018/43
2019/16
2019/10
2019/08
2019/12
2019/16
2019/13
2019/11
2018/52
2019/17
2016/20
2019/10
2019/02
2018/44
2019/12
2019/09
2019/15
2019/13

EP 2643419 B1
EP 2644206 B1
EP 2645892 B1
EP 2649616 B1
EP 2649698 B1
EP 2650439 B1
EP 2651614 B1
EP 2654778 B1
EP 2654785 B1
EP 2654940 B1
EP 2654962 B1
EP 2655711 B1
EP 2656555 B1
EP 2657597 B1
EP 2658418 B1
EP 2659164 B1
EP 2659186 B1
EP 2659558 B1
EP 2660516 B1
EP 2662338 B1
EP 2663181 B1
EP 2664689 B1
EP 2666225 B1
EP 2666859 B1
EP 2667892 B1
EP 2668090 B1
EP 2670411 B1
EP 2672837 B1
EP 2673592 B1
EP 2673793 B1
EP 2676265 B1
EP 2677287 B1
EP 2678035 B1
EP 2681280 B1
EP 2683731 B1
EP 2684598 B1
EP 2686391 B1
EP 2689204 B1
EP 2689767 B1
EP 2690386 B1
EP 2692254 B1
EP 2694210 B1
EP 2697109 B1
EP 2697341 B1
EP 2698445 B1
EP 2700651 B1
EP 2701540 B1
EP 2701773 B1
EP 2701826 B1
EP 2705029 B1
EP 2706605 B1
EP 2707191 B1
EP 2707215 B1
EP 2708139 B1
EP 2708882 B1
EP 2713892 B1
EP 2714466 B1
EP 2715263 B1
EP 2715352 B1
EP 2717823 B1
EP 2718003 B1
EP 2718162 B1
EP 2718480 B1
EP 2721303 B1
EP 2723869 B1
EP 2724397 B1
EP 2725157 B1

T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 03 10 2018
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 01 05 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 08 05 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 22 05 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 01 05 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 03 10 2018
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 15 05 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 24 04 2019
T4 (97) 19 12 2018
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 01 05 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 16 01 2019

Nr 9/2019
2019/17
2018/40
2019/15
2019/16
2019/14
2019/12
2019/12
2019/16
2019/13
2019/10
2019/13
2019/18
2019/17
2019/19
2019/14
2019/21
2019/15
2019/10
2019/18
2019/07
2018/40
2019/16
2019/08
2019/08
2019/13
2019/17
2019/11
2019/13
2019/14
2018/52
2019/16
2019/14
2019/10
2019/10
2019/20
2019/10
2019/16
2019/09
2019/07
2019/02
2019/15
2018/49
2019/09
2019/15
2019/02
2019/08
2019/17
2018/51
2019/12
2019/08
2019/15
2019/01
2019/13
2019/11
2019/11
2019/13
2019/16
2019/16
2019/01
2019/02
2019/05
2019/10
2018/52
2019/12
2019/18
2019/12
2019/03

EP 2725167 B1
EP 2725945 B1
EP 2726674 B1
EP 2726880 B1
EP 2728386 B1
EP 2729452 B1
EP 2730443 B1
EP 2730479 B1
EP 2730631 B1
EP 2734100 B1
EP 2734545 B1
EP 2735675 B1
EP 2736686 B1
EP 2736840 B1
EP 2738310 B1
EP 2739314 B1
EP 2739316 B1
EP 2739456 B1
EP 2740031 B1
EP 2740338 B1
EP 2741356 B1
EP 2745515 B1
EP 2746079 B1
EP 2746888 B1
EP 2748117 B1
EP 2748443 B1
EP 2750354 B1
EP 2751102 B1
EP 2751489 B1
EP 2751568 B1
EP 2754086 B1
EP 2754440 B1
EP 2754851 B1
EP 2755211 B1
EP 2758984 B1
EP 2762509 B1
EP 2762600 B1
EP 2762664 B1
EP 2764106 B1
EP 2764257 B1
EP 2764724 B1
EP 2765994 B1
EP 2767635 B1
EP 2768119 B1
EP 2769729 B1
EP 2771423 B1
EP 2773914 B1
EP 2774992 B1
EP 2775282 B1
EP 2775928 B1
EP 2776174 B1
EP 2776595 B1
EP 2780294 B1
EP 2780369 B1
EP 2782555 B1
EP 2782754 B1
EP 2785562 B1
EP 2785888 B1
EP 2786053 B1
EP 2786753 B1
EP 2786762 B1
EP 2787765 B1
EP 2789250 B1
EP 2789713 B1
EP 2789876 B1
EP 2790969 B1
EP 2791073 B1

Nr 9/2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 29 05 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 01 05 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 15 05 2019
T3 (97) 13 03 2019
T5 (97) 30 03 2016
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 08 05 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 08 05 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 27 03 2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2019/13
2018/42
2019/14
2018/43
2019/09
2019/17
2019/17
2018/48
2019/09
2019/11
2019/04
2019/16
2019/17
2019/14
2019/22
2019/08
2019/11
2019/14
2019/12
2019/13
2019/18
2019/13
2019/13
2019/15
2019/13
2019/02
2019/10
2019/14
2019/14
2019/10
2019/10
2019/20
2019/11
2016/13
2019/12
2019/17
2019/08
2019/15
2019/15
2019/17
2019/12
2019/13
2019/15
2019/19
2019/15
2019/13
2019/16
2019/16
2019/14
2019/11
2019/15
2019/16
2019/12
2019/15
2018/43
2019/10
2019/15
2019/16
2018/50
2019/09
2019/13
2019/13
2019/19
2019/12
2019/17
2018/51
2019/13

EP 2791077 B1
EP 2791381 B1
EP 2792826 B1
EP 2793493 B1
EP 2793567 B1
EP 2794160 B1
EP 2794501 B1
EP 2795019 B1
EP 2797952 B1
EP 2798030 B1
EP 2798143 B1
EP 2798818 B1
EP 2800476 B1
EP 2801677 B1
EP 2802218 B1
EP 2802320 B1
EP 2802397 B1
EP 2802820 B1
EP 2802844 B1
EP 2803381 B1
EP 2803746 B1
EP 2803747 B1
EP 2804484 B1
EP 2804571 B1
EP 2804663 B1
EP 2804978 B1
EP 2805511 B1
EP 2805584 B1
EP 2805945 B1
EP 2806085 B1
EP 2806892 B1
EP 2807165 B1
EP 2807170 B1
EP 2807914 B1
EP 2807949 B1
EP 2808024 B1
EP 2808933 B1
EP 2809169 B1
EP 2809171 B1
EP 2809759 B1
EP 2809760 B1
EP 2811092 B1
EP 2811926 B1
EP 2811981 B1
EP 2812965 B1
EP 2813098 B1
EP 2813447 B1
EP 2815198 B1
EP 2815419 B1
EP 2817791 B1
EP 2818165 B1
EP 2819215 B1
EP 2819232 B1
EP 2819712 B1
EP 2820958 B1
EP 2821310 B1
EP 2823691 B1
EP 2823876 B1
EP 2824070 B1
EP 2824259 B1
EP 2826831 B1
EP 2827838 B1
EP 2827914 B1
EP 2831111 B1
EP 2832740 B1
EP 2832842 B1
EP 2832905 B1

T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 05 06 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 05 06 2019
T3 (97) 01 05 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 26 09 2018
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 15 05 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 15 05 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 05 06 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 08 05 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 01 05 2019

2697
2019/14
2019/15
2019/10
2019/15
2019/14
2019/06
2019/15
2019/17
2019/12
2019/07
2019/14
2019/23
2019/10
2019/23
2019/18
2019/11
2019/15
2019/16
2019/06
2018/39
2019/17
2019/20
2019/09
2019/13
2019/11
2019/10
2019/14
2018/50
2019/02
2019/12
2019/12
2019/17
2019/06
2019/06
2019/13
2019/10
2019/11
2019/15
2019/07
2019/11
2019/06
2019/14
2019/16
2019/17
2019/13
2019/10
2019/11
2019/16
2019/12
2019/16
2019/20
2019/12
2019/13
2019/13
2019/15
2019/23
2019/12
2019/13
2019/12
2019/16
2019/14
2018/44
2019/12
2019/19
2019/15
2019/12
2019/18

EP 2834079 B1
EP 2835063 B1
EP 2835710 B1
EP 2836085 B1
EP 2838637 B1
EP 2838684 B1
EP 2840846 B1
EP 2841457 B1
EP 2843161 B1
EP 2843623 B1
EP 2844533 B1
EP 2845362 B1
EP 2845843 B1
EP 2846063 B1
EP 2847049 B1
EP 2847532 B1
EP 2848037 B1
EP 2848476 B1
EP 2848729 B1
EP 2848955 B1
EP 2851571 B1
EP 2852564 B1
EP 2853460 B1
EP 2854561 B1
EP 2854616 B1
EP 2855395 B1
EP 2857750 B1
EP 2858186 B1
EP 2859169 B1
EP 2859825 B1
EP 2861540 B1
EP 2861608 B1
EP 2866541 B1
EP 2867388 B1
EP 2868188 B1
EP 2868318 B1
EP 2868546 B1
EP 2869854 B1
EP 2870121 B1
EP 2871008 B1
EP 2871465 B1
EP 2871941 B1
EP 2872084 B1
EP 2872419 B1
EP 2872603 B1
EP 2873417 B1
EP 2874467 B1
EP 2876238 B1
EP 2876846 B1
EP 2877011 B1
EP 2877070 B1
EP 2877409 B1
EP 2878317 B1
EP 2880069 B1
EP 2881767 B1
EP 2882487 B1
EP 2882641 B1
EP 2883387 B1
EP 2883578 B1
EP 2885068 B1
EP 2885376 B1
EP 2887430 B1
EP 2888023 B1
EP 2889032 B1
EP 2889043 B1
EP 2890655 B1
EP 2890712 B1

2698
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 08 05 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 15 05 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 01 05 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 01 05 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 08 05 2019
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 19 06 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 27 03 2019
T5 (97) 15 06 2016
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 08 05 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 15 05 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 27 02 2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2019/14
2019/16
2019/08
2019/15
2019/19
2019/13
2018/41
2019/11
2019/17
2019/13
2019/05
2019/16
2019/10
2019/16
2018/50
2019/09
2019/10
2019/16
2019/13
2019/20
2019/16
2019/13
2019/05
2019/04
2019/13
2019/17
2019/14
2019/05
2019/18
2019/11
2019/14
2019/10
2019/13
2019/14
2019/13
2019/16
2019/18
2019/13
2019/14
2019/14
2019/14
2019/15
2019/19
2018/48
2019/16
2019/15
2019/03
2018/52
2019/17
2019/17
2019/25
2019/16
2019/13
2016/24
2019/06
2019/13
2019/10
2019/08
2019/19
2019/16
2019/08
2019/17
2019/16
2019/05
2019/20
2019/05
2019/09

EP 2890825 B1
EP 2893191 B1
EP 2893536 B1
EP 2895015 B1
EP 2895156 B1
EP 2895503 B1
EP 2895628 B1
EP 2897151 B1
EP 2898888 B1
EP 2899091 B1
EP 2899769 B1
EP 2900096 B1
EP 2900270 B1
EP 2900373 B1
EP 2901085 B1
EP 2903934 B1
EP 2904162 B1
EP 2904164 B1
EP 2904298 B1
EP 2904983 B1
EP 2906887 B1
EP 2907720 B1
EP 2908645 B1
EP 2909004 B1
EP 2909394 B1
EP 2909828 B1
EP 2910724 B1
EP 2911890 B1
EP 2912074 B1
EP 2912274 B1
EP 2913108 B1
EP 2915446 B1
EP 2915804 B1
EP 2916627 B1
EP 2916816 B1
EP 2917532 B1
EP 2917675 B1
EP 2919918 B1
EP 2919919 B1
EP 2920288 B1
EP 2921132 B1
EP 2921324 B1
EP 2921422 B1
EP 2921936 B1
EP 2922945 B1
EP 2923117 B1
EP 2923208 B1
EP 2923832 B1
EP 2924002 B1
EP 2924206 B1
EP 2926107 B1
EP 2926303 B1
EP 2926475 B1
EP 2926623 B1
EP 2926788 B1
EP 2928495 B1
EP 2928819 B1
EP 2929366 B1
EP 2930797 B1
EP 2931289 B1
EP 2931487 B1
EP 2931720 B1
EP 2931823 B1
EP 2932264 B1
EP 2934100 B1
EP 2934140 B1
EP 2934164 B1

T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 12 06 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 22 08 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 01 05 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 08 05 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 01 05 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 08 05 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 05 09 2018

Nr 9/2019
2019/15
2019/15
2019/09
2019/14
2019/07
2019/10
2019/24
2019/11
2019/11
2019/08
2019/15
2019/11
2019/15
2019/12
2019/11
2019/11
2019/13
2019/12
2019/15
2019/15
2019/14
2019/12
2019/12
2019/11
2019/14
2019/17
2018/34
2018/44
2019/13
2019/12
2019/13
2019/13
2019/06
2019/18
2018/52
2019/12
2019/14
2019/16
2019/07
2019/16
2019/16
2019/14
2018/47
2019/13
2019/05
2019/15
2019/12
2019/14
2018/52
2019/10
2019/15
2018/51
2019/17
2019/09
2019/19
2019/08
2019/07
2019/17
2019/18
2019/09
2019/10
2019/10
2019/19
2019/09
2019/16
2019/08
2018/36

EP 2935485 B1
EP 2935933 B1
EP 2935935 B1
EP 2938350 B1
EP 2938552 B1
EP 2938738 B1
EP 2940999 B1
EP 2941141 B1
EP 2941584 B1
EP 2942127 B1
EP 2943181 B1
EP 2943226 B1
EP 2943729 B1
EP 2944309 B1
EP 2944418 B1
EP 2944668 B1
EP 2944705 B1
EP 2945219 B1
EP 2945804 B1
EP 2945970 B1
EP 2946155 B1
EP 2946674 B1
EP 2947991 B1
EP 2947999 B1
EP 2949224 B1
EP 2949364 B1
EP 2949553 B1
EP 2950371 B1
EP 2950544 B1
EP 2950914 B1
EP 2951816 B1
EP 2952312 B1
EP 2953172 B1
EP 2953621 B1
EP 2953868 B1
EP 2953895 B1
EP 2953904 B1
EP 2954855 B1
EP 2956381 B1
EP 2956533 B1
EP 2957280 B1
EP 2957906 B1
EP 2958772 B1
EP 2958944 B1
EP 2958978 B1
EP 2959260 B1
EP 2959758 B1
EP 2960326 B1
EP 2961913 B1
EP 2962545 B1
EP 2962727 B1
EP 2964694 B1
EP 2965022 B1
EP 2967127 B1
EP 2967145 B1
EP 2967961 B1
EP 2968227 B1
EP 2968781 B1
EP 2969371 B1
EP 2970272 B1
EP 2970441 B1
EP 2970482 B1
EP 2976238 B1
EP 2976558 B1
EP 2977161 B1
EP 2977201 B1
EP 2978299 B1

Nr 9/2019
T3 (97) 19 06 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 26 09 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 12 06 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 19 06 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 05 06 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 01 05 2019
T3 (97) 06 03 2019
T4 (97) 19 12 2018
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 19 06 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 15 05 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 22 05 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 05 06 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 27 03 2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2019/25
2019/05
2018/39
2018/51
2019/10
2019/24
2019/12
2019/13
2019/25
2019/11
2019/23
2019/11
2019/12
2019/15
2019/13
2019/13
2019/10
2019/10
2019/14
2019/18
2019/10
2018/51
2019/13
2019/15
2019/09
2019/13
2019/08
2019/14
2019/10
2019/08
2019/13
2019/08
2019/17
2019/06
2019/08
2019/08
2019/15
2019/09
2019/15
2018/49
2019/11
2019/16
2019/17
2019/10
2019/09
2019/14
2019/25
2019/17
2019/17
2019/16
2019/07
2019/09
2019/12
2019/10
2019/16
2019/14
2019/20
2019/15
2019/21
2019/08
2019/23
2019/11
2019/13
2019/16
2019/16
2019/11
2019/13

EP 2978890 B1
EP 2980672 B1
EP 2981176 B1
EP 2981279 B1
EP 2981520 B1
EP 2981781 B1
EP 2982868 B1
EP 2983690 B1
EP 2986006 B1
EP 2986499 B1
EP 2986726 B1
EP 2986999 B1
EP 2987267 B1
EP 2987598 B1
EP 2988733 B1
EP 2992098 B1
EP 2993388 B1
EP 2994150 B1
EP 2994171 B1
EP 2994379 B1
EP 2994454 B1
EP 2995306 B1
EP 2996720 B1
EP 2997129 B1
EP 2998052 B1
EP 2998159 B1
EP 3000641 B1
EP 3001076 B1
EP 3002103 B1
EP 3003289 B1
EP 3003633 B1
EP 3003807 B1
EP 3004274 B1
EP 3004291 B1
EP 3004312 B1
EP 3004891 B1
EP 3005698 B1
EP 3007721 B1
EP 3008852 B1
EP 3009389 B1
EP 3010106 B1
EP 3010552 B1
EP 3010669 B1
EP 3010852 B1
EP 3011166 B1
EP 3011212 B1
EP 3011765 B1
EP 3011883 B1
EP 3011885 B1
EP 3012149 B1
EP 3013163 B1
EP 3013513 B1
EP 3013769 B1
EP 3013773 B1
EP 3015006 B1
EP 3015500 B1
EP 3016666 B1
EP 3016817 B1
EP 3016970 B1
EP 3017799 B1
EP 3018274 B1
EP 3019182 B1
EP 3019814 B1
EP 3021679 B1
EP 3021867 B1
EP 3022895 B1
EP 3022981 B1

T3 (97) 01 05 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 01 05 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 01 05 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 05 06 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 01 05 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 20 03 2019

2699
2019/18
2019/15
2019/18
2019/11
2019/13
2019/12
2019/16
2019/16
2019/09
2019/15
2019/09
2019/14
2019/13
2019/10
2019/13
2019/13
2019/10
2019/14
2019/14
2019/17
2019/14
2019/13
2019/13
2019/16
2019/11
2019/14
2019/15
2019/17
2019/10
2019/12
2019/09
2019/13
2019/14
2019/11
2019/11
2019/14
2019/11
2019/15
2019/12
2019/18
2019/11
2019/17
2019/11
2019/09
2019/12
2019/16
2019/13
2019/12
2019/13
2019/13
2019/13
2019/14
2019/23
2019/16
2019/11
2019/14
2019/13
2019/06
2019/18
2019/14
2019/15
2019/14
2019/05
2019/16
2019/16
2019/12
2019/12

EP 3022997 B1
EP 3023037 B1
EP 3024317 B1
EP 3024579 B1
EP 3025340 B1
EP 3025570 B1
EP 3025586 B1
EP 3025985 B1
EP 3026096 B1
EP 3026189 B1
EP 3026918 B1
EP 3027750 B1
EP 3028752 B1
EP 3028753 B1
EP 3028794 B1
EP 3030712 B1
EP 3032184 B1
EP 3033104 B1
EP 3033296 B1
EP 3034588 B1
EP 3034653 B1
EP 3034896 B1
EP 3034975 B1
EP 3035410 B1
EP 3035605 B1
EP 3035682 B1
EP 3036218 B1
EP 3036988 B1
EP 3037239 B1
EP 3037259 B1
EP 3038686 B1
EP 3038935 B1
EP 3039456 B1
EP 3040114 B1
EP 3040486 B1
EP 3041459 B1
EP 3042381 B1
EP 3045187 B1
EP 3045646 B1
EP 3046383 B1
EP 3046809 B1
EP 3048005 B1
EP 3048120 B1
EP 3048879 B1
EP 3048907 B1
EP 3049569 B1
EP 3050433 B1
EP 3052280 B1
EP 3052425 B1
EP 3052453 B1
EP 3052492 B1
EP 3052650 B1
EP 3054785 B1
EP 3055609 B1
EP 3055664 B1
EP 3056214 B1
EP 3057934 B1
EP 3058936 B1
EP 3059119 B1
EP 3059532 B1
EP 3060073 B1
EP 3060617 B1
EP 3060629 B1
EP 3061090 B1
EP 3061356 B1
EP 3061466 B1
EP 3062606 B1

2700
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 29 05 2019
T3 (97) 12 06 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 08 05 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 08 05 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 22 05 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 12 06 2019
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 15 05 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 03 10 2018
T4 (97) 03 10 2018
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 08 05 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 08 05 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 01 05 2019
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 05 06 2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2019/11
2019/11
2019/15
2019/16
2019/22
2019/24
2019/07
2019/12
2019/19
2019/15
2019/13
2019/19
2019/16
2019/16
2019/16
2019/14
2019/12
2019/12
2019/14
2019/10
2019/05
2019/01
2019/14
2019/09
2019/14
2019/06
2019/10
2019/21
2019/13
2019/16
2019/07
2019/24
2019/03
2019/09
2019/06
2019/15
2019/10
2019/12
2019/05
2019/17
2019/17
2019/20
2019/13
2019/09
2018/40
2018/40
2019/09
2019/06
2019/15
2019/19
2019/11
2019/14
2019/14
2019/01
2019/13
2019/15
2019/12
2019/19
2019/14
2019/10
2019/13
2019/16
2019/13
2019/17
2019/18
2018/44
2019/23

EP 3062756 B1
EP 3063480 B1
EP 3064088 B1
EP 3064696 B1
EP 3065134 B1
EP 3065174 B1
EP 3065212 B1
EP 3065771 B1
EP 3065888 B1
EP 3065934 B1
EP 3067066 B1
EP 3067329 B1
EP 3068912 B1
EP 3070091 B1
EP 3070386 B1
EP 3070944 B1
EP 3070984 B1
EP 3071595 B1
EP 3071775 B1
EP 3071918 B1
EP 3071998 B1
EP 3072180 B1
EP 3072562 B1
EP 3073067 B1
EP 3073883 B1
EP 3073885 B1
EP 3074365 B1
EP 3074384 B1
EP 3075452 B1
EP 3075490 B1
EP 3075738 B1
EP 3076456 B1
EP 3077132 B1
EP 3077359 B1
EP 3077372 B1
EP 3077606 B1
EP 3078924 B1
EP 3079055 B1
EP 3079511 B1
EP 3079803 B1
EP 3079875 B1
EP 3080378 B1
EP 3081315 B1
EP 3083078 B1
EP 3083620 B1
EP 3083620 B1
EP 3083789 B1
EP 3083923 B1
EP 3084009 B1
EP 3084506 B1
EP 3086263 B1
EP 3086267 B1
EP 3086614 B1
EP 3086637 B1
EP 3086784 B1
EP 3087162 B1
EP 3087567 B1
EP 3087999 B1
EP 3088115 B1
EP 3088401 B1
EP 3089393 B1
EP 3089576 B1
EP 3089813 B1
EP 3091173 B1
EP 3091604 B1
EP 3092191 B1
EP 3092246 B1

T3 (97) 05 06 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 19 09 2018
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 01 05 2019
T3 (97) 08 05 2019
T3 (97) 05 06 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 15 05 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 22 05 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 22 05 2019
T3 (97) 15 05 2019
T3 (97) 01 05 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 15 05 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 08 05 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 29 08 2018
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 15 05 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 01 05 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 08 05 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 15 05 2019
T3 (97) 13 03 2019
T4 (97) 13 03 2019
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 16 01 2019

Nr 9/2019
2019/23
2019/16
2018/38
2019/13
2019/13
2019/13
2019/17
2019/18
2019/19
2019/23
2019/11
2019/20
2019/17
2019/10
2019/11
2019/16
2019/10
2019/15
2018/44
2019/11
2019/13
2019/13
2019/14
2019/21
2019/11
2019/21
2019/20
2019/18
2019/17
2019/13
2019/13
2019/20
2019/05
2019/10
2019/13
2019/15
2019/15
2019/15
2019/17
2019/19
2019/13
2019/13
2019/08
2018/35
2019/10
2019/20
2018/52
2019/17
2019/13
2019/12
2019/17
2019/09
2019/18
2019/10
2019/12
2019/05
2019/12
2019/19
2019/17
2019/20
2019/11
2019/11
2019/03
2019/10
2019/12
2019/09
2019/03

EP 3092356 B1
EP 3092493 B1
EP 3093426 B1
EP 3094178 B1
EP 3094924 B1
EP 3094925 B1
EP 3095422 B1
EP 3095818 B1
EP 3095866 B1
EP 3096307 B1
EP 3096746 B1
EP 3097144 B1
EP 3098253 B1
EP 3098475 B1
EP 3099858 B1
EP 3100512 B1
EP 3100535 B1
EP 3101128 B1
EP 3101756 B1
EP 3102104 B1
EP 3102256 B1
EP 3102257 B1
EP 3102658 B1
EP 3102734 B1
EP 3102764 B1
EP 3103172 B1
EP 3103772 B1
EP 3105098 B1
EP 3106746 B1
EP 3107587 B1
EP 3107659 B1
EP 3107713 B1
EP 3107914 B1
EP 3109244 B1
EP 3110439 B1
EP 3110666 B1
EP 3110756 B1
EP 3111108 B1
EP 3111153 B1
EP 3111938 B1
EP 3112019 B1
EP 3112563 B1
EP 3112825 B1
EP 3113077 B1
EP 3115372 B1
EP 3116981 B1
EP 3118311 B1
EP 3119380 B1
EP 3119735 B1
EP 3119736 B1
EP 3119807 B1
EP 3119875 B1
EP 3120852 B1
EP 3121039 B1
EP 3121086 B1
EP 3121136 B1
EP 3121225 B1
EP 3122367 B1
EP 3122435 B1
EP 3123327 B1
EP 3123387 B1
EP 3123387 B1
EP 3123483 B1
EP 3124610 B1
EP 3125411 B1
EP 3126330 B1
EP 3126381 B1

Nr 9/2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 01 05 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 22 08 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 22 05 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 15 05 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 15 05 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 27 03 2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2019/09
2019/08
2019/11
2019/12
2019/11
2019/12
2019/11
2019/16
2019/18
2019/12
2019/13
2019/15
2019/08
2019/08
2019/10
2019/10
2019/02
2019/15
2019/08
2019/11
2019/11
2019/13
2019/07
2019/11
2019/14
2019/11
2019/14
2019/08
2019/15
2019/16
2019/09
2019/04
2019/12
2018/34
2019/02
2019/12
2019/21
2019/16
2018/52
2019/11
2019/15
2019/16
2019/13
2019/13
2019/14
2019/20
2019/10
2018/50
2019/20
2019/10
2019/05
2019/03
2019/11
2019/08
2019/12
2019/16
2019/13
2019/15
2019/12
2019/09
2019/12
2019/02
2019/12
2019/13
2019/14
2019/12
2019/13

EP 3126766 B1
EP 3127160 B1
EP 3127367 B1
EP 3127502 B1
EP 3127732 B1
EP 3127785 B1
EP 3128177 B1
EP 3129679 B1
EP 3129716 B1
EP 3129998 B1
EP 3131611 B1
EP 3131800 B1
EP 3132404 B1
EP 3134124 B1
EP 3134334 B1
EP 3134766 B1
EP 3135122 B1
EP 3135687 B1
EP 3135757 B1
EP 3135802 B1
EP 3135806 B1
EP 3135962 B1
EP 3136476 B1
EP 3137595 B1
EP 3137794 B1
EP 3138951 B1
EP 3138979 B1
EP 3138981 B1
EP 3139380 B1
EP 3140008 B1
EP 3140540 B1
EP 3141262 B1
EP 3141773 B1
EP 3142793 B1
EP 3142980 B1
EP 3143193 B1
EP 3143998 B1
EP 3144455 B1
EP 3144950 B1
EP 3146016 B1
EP 3146104 B1
EP 3147389 B1
EP 3148661 B1
EP 3148798 B1
EP 3149124 B1
EP 3150685 B1
EP 3151387 B1
EP 3152442 B1
EP 3153511 B1
EP 3154358 B1
EP 3154597 B1
EP 3155129 B1
EP 3155353 B1
EP 3156143 B1
EP 3156175 B1
EP 3156208 B1
EP 3156564 B1
EP 3157108 B1
EP 3157161 B1
EP 3157933 B1
EP 3159320 B1
EP 3159345 B1
EP 3160829 B1
EP 3161274 B1
EP 3162952 B1
EP 3164103 B1
EP 3164113 B1

T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 01 05 2019
T3 (97) 01 05 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 01 05 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 08 05 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 29 05 2019
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 08 05 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 01 05 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 01 05 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 22 05 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 22 05 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 01 05 2019
T3 (97) 08 05 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 08 05 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 15 05 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 13 03 2019

2701
2019/16
2019/18
2019/18
2019/12
2019/18
2019/07
2019/15
2019/14
2019/15
2019/15
2019/05
2019/06
2019/11
2019/13
2019/19
2019/09
2019/22
2018/41
2019/15
2019/16
2019/10
2019/19
2019/08
2019/18
2019/09
2019/18
2019/11
2019/13
2019/21
2019/15
2019/21
2019/09
2019/18
2019/19
2019/14
2019/13
2019/09
2019/10
2019/13
2019/11
2019/10
2019/12
2019/12
2019/11
2019/12
2019/13
2019/17
2019/17
2019/12
2019/15
2019/13
2019/19
2019/13
2019/15
2019/15
2019/11
2019/17
2019/15
2019/12
2019/09
2019/09
2019/20
2019/11
2019/14
2019/14
2019/14
2019/11

EP 3164599 B1
EP 3165624 B1
EP 3166196 B1
EP 3166431 B1
EP 3166572 B1
EP 3166746 B1
EP 3167726 B1
EP 3168155 B1
EP 3168164 B1
EP 3168312 B1
EP 3168681 B1
EP 3169020 B1
EP 3169593 B1
EP 3169760 B1
EP 3169960 B1
EP 3170414 B1
EP 3170912 B1
EP 3171448 B1
EP 3172351 B1
EP 3172374 B1
EP 3172457 B1
EP 3172813 B1
EP 3173677 B1
EP 3174510 B1
EP 3174535 B1
EP 3174659 B1
EP 3174849 B1
EP 3175040 B1
EP 3175090 B1
EP 3176140 B1
EP 3176855 B1
EP 3177438 B1
EP 3177624 B1
EP 3177643 B1
EP 3178279 B1
EP 3178723 B1
EP 3179199 B1
EP 3180280 B1
EP 3180421 B1
EP 3180525 B1
EP 3180972 B1
EP 3181567 B1
EP 3183112 B1
EP 3183117 B1
EP 3183124 B1
EP 3183859 B1
EP 3183929 B1
EP 3184519 B1
EP 3186414 B1
EP 3186428 B1
EP 3187506 B1
EP 3188036 B1
EP 3189722 B1
EP 3189740 B1
EP 3189906 B1
EP 3190233 B1
EP 3190306 B1
EP 3191702 B1
EP 3191774 B1
EP 3192226 B1
EP 3192371 B1
EP 3192745 B1
EP 3192852 B1
EP 3193047 B1
EP 3193051 B1
EP 3193060 B1
EP 3193064 B1

2702
T4 (97) 13 03 2019
T3 (97) 08 05 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 05 06 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 08 05 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 22 05 2019
T3 (97) 15 05 2019
T3 (97) 08 05 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 15 05 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 01 05 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 01 05 2019
T3 (97) 01 05 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 27 02 2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2019/11
2019/19
2019/16
2019/13
2019/11
2019/23
2019/13
2019/14
2019/10
2019/09
2019/19
2019/09
2019/15
2019/09
2018/47
2019/13
2019/15
2019/21
2019/20
2019/19
2019/13
2019/11
2019/16
2019/14
2019/13
2019/13
2018/49
2019/14
2019/13
2019/14
2018/48
2019/16
2019/08
2019/14
2019/15
2019/14
2019/06
2019/15
2019/14
2019/14
2019/08
2019/20
2019/14
2019/12
2019/14
2019/11
2019/13
2019/15
2019/13
2019/11
2019/15
2019/13
2019/01
2019/14
2019/02
2019/16
2019/06
2019/02
2019/02
2019/13
2019/18
2019/15
2019/18
2019/18
2019/12
2019/14
2019/09

EP 3193064 B1
EP 3193952 B1
EP 3194408 B1
EP 3194566 B1
EP 3194653 B1
EP 3194674 B1
EP 3194954 B1
EP 3194962 B1
EP 3195991 B1
EP 3196196 B1
EP 3196200 B1
EP 3196202 B1
EP 3197697 B1
EP 3199533 B1
EP 3199750 B1
EP 3199767 B1
EP 3200923 B1
EP 3200969 B1
EP 3201392 B1
EP 3201394 B1
EP 3202280 B1
EP 3203470 B1
EP 3203553 B1
EP 3203856 B1
EP 3204207 B1
EP 3204707 B1
EP 3204973 B1
EP 3205213 B1
EP 3205764 B1
EP 3206459 B1
EP 3206504 B1
EP 3206725 B1
EP 3207179 B1
EP 3207848 B1
EP 3208064 B1
EP 3208401 B1
EP 3210471 B1
EP 3211889 B1
EP 3211897 B1
EP 3211898 B1
EP 3211899 B1
EP 3213146 B1
EP 3213322 B1
EP 3214280 B1
EP 3215653 B1
EP 3215684 B1
EP 3216448 B1
EP 3216457 B1
EP 3216474 B1
EP 3216494 B1
EP 3216741 B1
EP 3216793 B1
EP 3217484 B1
EP 3217719 B1
EP 3217934 B1
EP 3217936 B1
EP 3217945 B1
EP 3218286 B1
EP 3218329 B1
EP 3219089 B1
EP 3219887 B1
EP 3220046 B1
EP 3220562 B1
EP 3221222 B1
EP 3221457 B1
EP 3221459 B1
EP 3221474 B1

T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 01 05 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 01 05 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 22 05 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 12 06 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 08 05 2019
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 08 05 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 22 05 2019
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 01 05 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 30 01 2019

Nr 9/2019
2019/09
2019/13
2019/11
2019/15
2019/01
2019/11
2019/17
2019/11
2019/10
2019/02
2019/11
2019/17
2019/14
2019/05
2019/13
2019/11
2019/18
2019/16
2019/10
2018/48
2019/13
2019/08
2019/09
2019/05
2019/16
2019/06
2019/09
2019/13
2019/15
2019/08
2019/11
2019/14
2019/16
2019/06
2019/14
2019/13
2019/16
2019/14
2019/18
2019/13
2019/21
2019/02
2019/07
2019/11
2019/24
2019/17
2019/10
2019/19
2019/04
2019/19
2019/16
2019/16
2019/14
2019/16
2019/13
2019/14
2019/05
2019/14
2019/21
2018/50
2019/11
2019/11
2019/13
2019/18
2019/11
2019/13
2019/05

EP 3221530 B1
EP 3221532 B1
EP 3221539 B1
EP 3221878 B1
EP 3222952 B1
EP 3224113 B1
EP 3224223 B1
EP 3224398 B1
EP 3224541 B1
EP 3224567 B1
EP 3225604 B1
EP 3226322 B1
EP 3226825 B1
EP 3226941 B1
EP 3227194 B1
EP 3227256 B1
EP 3227539 B1
EP 3228234 B1
EP 3228272 B1
EP 3228557 B1
EP 3228595 B1
EP 3230708 B1
EP 3231979 B1
EP 3232776 B1
EP 3232834 B1
EP 3232843 B1
EP 3233126 B1
EP 3233178 B1
EP 3233247 B1
EP 3233480 B1
EP 3233751 B1
EP 3233850 B1
EP 3234230 B1
EP 3234633 B1
EP 3235668 B1
EP 3235824 B1
EP 3235948 B1
EP 3235951 B1
EP 3237416 B1
EP 3237572 B1
EP 3237618 B1
EP 3237749 B1
EP 3237928 B1
EP 3238529 B1
EP 3238775 B1
EP 3239072 B1
EP 3239145 B1
EP 3239153 B1
EP 3239251 B1
EP 3239395 B1
EP 3240062 B1
EP 3240433 B1
EP 3240818 B1
EP 3241425 B1
EP 3241621 B1
EP 3241645 B1
EP 3241685 B1
EP 3241710 B1
EP 3241813 B1
EP 3241925 B1
EP 3242504 B1
EP 3242543 B1
EP 3243396 B1
EP 3243497 B1
EP 3243767 B1
EP 3243858 B1
EP 3243954 B1

Nr 9/2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 26 09 2018
T3 (97) 26 09 2018
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 15 05 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 08 05 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 22 05 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 15 05 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 15 05 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 22 05 2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2019/15
2019/11
2018/52
2019/15
2019/16
2019/16
2018/39
2018/39
2019/12
2019/09
2019/11
2019/10
2019/12
2019/20
2019/09
2019/09
2019/12
2019/11
2019/13
2019/12
2018/49
2018/51
2019/19
2019/10
2019/21
2019/14
2019/13
2019/14
2019/10
2019/15
2019/16
2019/13
2019/20
2019/17
2019/15
2019/15
2019/13
2019/15
2019/16
2019/07
2019/12
2019/12
2019/05
2019/08
2019/15
2019/15
2019/15
2019/14
2019/15
2019/11
2019/11
2019/11
2019/14
2019/16
2019/15
2019/09
2019/08
2019/20
2019/15
2019/11
2019/13
2019/10
2019/12
2019/17
2019/14
2019/13
2019/21

EP 3243991 B1
EP 3244717 B1
EP 3244756 B1
EP 3244785 B1
EP 3245187 B1
EP 3245465 B1
EP 3245482 B1
EP 3245484 B1
EP 3245857 B1
EP 3245994 B1
EP 3246058 B1
EP 3246420 B1
EP 3247412 B1
EP 3247620 B1
EP 3247648 B1
EP 3247836 B1
EP 3247952 B1
EP 3248190 B1
EP 3248225 B1
EP 3248777 B1
EP 3249723 B1
EP 3249766 B1
EP 3250465 B1
EP 3250579 B1
EP 3251700 B1
EP 3252069 B1
EP 3252995 B1
EP 3253236 B1
EP 3253809 B1
EP 3253993 B1
EP 3254002 B1
EP 3254319 B1
EP 3254675 B1
EP 3255106 B1
EP 3255348 B1
EP 3256401 B1
EP 3256635 B1
EP 3257173 B1
EP 3257611 B1
EP 3258055 B1
EP 3258710 B1
EP 3258983 B1
EP 3259821 B1
EP 3260017 B1
EP 3260713 B1
EP 3261886 B1
EP 3261957 B1
EP 3262024 B1
EP 3262137 B1
EP 3262212 B1
EP 3262913 B1
EP 3262919 B1
EP 3262941 B1
EP 3263287 B1
EP 3263782 B1
EP 3264942 B1
EP 3265392 B1
EP 3265459 B1
EP 3265610 B1
EP 3266299 B1
EP 3266343 B1
EP 3266622 B1
EP 3266973 B1
EP 3268138 B1
EP 3268259 B1
EP 3268662 B1
EP 3268816 B1

T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 03 07 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 29 05 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 08 05 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 01 05 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 15 05 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 12 06 2019
T3 (97) 01 05 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 24 04 2019

2703
2019/10
2019/11
2019/11
2019/03
2019/07
2019/08
2019/06
2019/09
2019/10
2019/14
2019/07
2019/15
2019/10
2019/27
2019/06
2019/15
2019/12
2019/07
2019/17
2019/09
2019/08
2019/10
2019/14
2019/09
2019/12
2019/08
2019/16
2019/10
2019/15
2019/09
2019/16
2019/13
2019/11
2019/22
2019/16
2019/14
2019/12
2019/13
2019/16
2019/19
2019/11
2019/11
2019/09
2019/18
2019/12
2019/20
2019/14
2019/12
2019/15
2019/12
2019/16
2019/11
2019/14
2019/15
2019/10
2019/12
2019/16
2019/24
2019/18
2019/12
2019/13
2019/10
2019/14
2019/17
2019/16
2019/12
2019/17

EP 3269917 B1
EP 3270357 B1
EP 3271080 B1
EP 3271108 B1
EP 3271266 B1
EP 3271447 B1
EP 3271510 B1
EP 3272967 B1
EP 3273132 B1
EP 3274238 B1
EP 3274271 B1
EP 3274497 B1
EP 3274629 B1
EP 3275350 B1
EP 3275415 B1
EP 3276254 B1
EP 3277490 B1
EP 3277658 B1
EP 3277682 B1
EP 3278663 B1
EP 3278792 B1
EP 3280584 B1
EP 3280637 B1
EP 3280773 B1
EP 3281545 B1
EP 3281915 B1
EP 3281990 B1
EP 3282506 B1
EP 3283223 B1
EP 3283397 B1
EP 3284336 B1
EP 3284352 B1
EP 3284370 B1
EP 3284375 B1
EP 3284496 B1
EP 3285254 B1
EP 3285767 B1
EP 3286452 B1
EP 3287392 B1
EP 3287801 B1
EP 3287998 B1
EP 3288846 B1
EP 3289299 B1
EP 3289300 B1
EP 3289548 B1
EP 3289886 B1
EP 3290278 B1
EP 3290568 B1
EP 3290665 B1
EP 3291360 B1
EP 3291716 B1
EP 3292160 B1
EP 3292240 B1
EP 3293188 B1
EP 3293249 B1
EP 3293434 B1
EP 3293450 B1
EP 3293914 B1
EP 3294204 B1
EP 3294565 B1
EP 3294968 B1
EP 3294969 B1
EP 3295014 B1
EP 3296114 B1
EP 3297510 B1
EP 3297511 B1
EP 3297560 B1

2704
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 29 05 2019
T3 (97) 01 05 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 15 05 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 15 05 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 15 05 2019
T3 (97) 10 07 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 01 05 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 12 06 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 15 05 2019
T3 (97) 01 05 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 08 05 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 22 05 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 01 05 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 01 05 2019
T3 (97) 19 06 2019
T3 (97) 08 05 2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2019/17
2019/13
2019/17
2019/08
2019/22
2019/18
2019/15
2019/02
2018/44
2019/13
2019/13
2019/20
2019/12
2019/10
2019/12
2019/05
2019/13
2019/15
2019/12
2019/14
2019/20
2019/14
2019/16
2019/05
2019/20
2019/28
2019/11
2019/18
2019/11
2019/16
2019/16
2019/15
2019/11
2019/14
2019/12
2019/16
2019/16
2019/13
2019/11
2019/24
2019/13
2019/14
2019/15
2019/20
2019/18
2019/17
2019/16
2019/09
2019/15
2019/11
2019/13
2019/19
2019/15
2019/15
2018/52
2019/21
2019/16
2019/14
2019/14
2019/14
2019/12
2019/15
2019/18
2019/13
2019/18
2019/25
2019/19

EP 3298000 B1
EP 3298314 B1
EP 3298907 B1
EP 3299535 B1
EP 3299741 B1
EP 3300932 B1
EP 3301123 B1
EP 3302046 B1
EP 3302081 B1
EP 3303101 B1
EP 3303166 B1
EP 3303233 B1
EP 3303486 B1
EP 3303530 B1
EP 3303531 B1
EP 3303701 B1
EP 3303730 B1
EP 3303779 B1
EP 3303788 B1
EP 3303918 B1
EP 3304633 B1
EP 3305056 B1
EP 3305057 B1
EP 3305489 B1
EP 3305624 B1
EP 3305716 B1
EP 3307132 B1
EP 3307635 B1
EP 3308414 B1
EP 3309069 B1
EP 3309478 B1
EP 3310636 B1
EP 3310639 B1
EP 3310725 B1
EP 3310759 B1
EP 3310878 B1
EP 3310954 B1
EP 3311055 B1
EP 3311684 B1
EP 3312217 B1
EP 3312260 B1
EP 3312337 B1
EP 3312547 B1
EP 3312771 B1
EP 3313298 B1
EP 3313423 B1
EP 3315403 B1
EP 3315662 B1
EP 3316341 B1
EP 3316561 B1
EP 3316675 B1
EP 3316711 B1
EP 3316748 B1
EP 3319667 B1
EP 3319884 B1
EP 3319920 B1
EP 3319995 B1
EP 3320124 B1
EP 3320193 B1
EP 3321369 B1
EP 3321445 B1
EP 3322453 B1
EP 3322701 B1
EP 3323298 B1
EP 3323477 B1
EP 3323534 B1
EP 3323811 B1

T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 01 05 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 29 05 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 29 05 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 08 05 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 01 05 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 15 05 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 01 05 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 08 05 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 15 05 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 01 05 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 22 05 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 15 05 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 10 07 2019
T3 (97) 12 06 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 20 03 2019

Nr 9/2019
2019/16
2019/12
2019/12
2019/18
2019/17
2019/22
2019/16
2019/15
2019/08
2019/14
2018/48
2019/08
2019/17
2019/11
2019/12
2019/08
2019/13
2019/22
2019/15
2019/14
2019/19
2019/05
2019/17
2019/15
2019/11
2019/13
2019/15
2019/18
2019/14
2019/15
2019/16
2019/20
2019/11
2019/11
2019/11
2019/11
2019/10
2019/13
2019/17
2019/11
2019/18
2019/15
2019/14
2019/16
2019/15
2019/16
2019/15
2019/09
2019/19
2019/16
2019/20
2019/11
2019/18
2019/02
2019/08
2019/13
2019/13
2019/21
2019/12
2019/16
2019/20
2019/14
2019/16
2019/28
2019/24
2019/17
2019/12

EP 3323838 B1
EP 3324149 B1
EP 3326856 B1
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DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PATENTU
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia
wynalazku oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych
umieszczono w nawiasie numer zgłoszenia macierzystego).
358643
386696(367880)
395764
399677
404174
404210
405278
405881
405929
406103
406259
406471
406725
406774
406790
407351
407478
407564
407565
408120
408648
408669
408688
408926
409087
410756
411142
u)
412082
412240
412388
412556
412840
412961
412994
413060
413123
413197
413780
413795
414282
415112
416170
u)

16/2004
05/2005
03/2013
07/2013
25/2014
25/2014
06/2015
10/2015
10/2015
11/2015
12/2015
22/2014
14/2015
15/2014
15/2015
18/2015
14/2015
20/2015
20/2015
23/2015
11/2015
01/2016
01/2016
03/2016
04/2016
14/2016
17/2016
22/2016
23/2016
24/2016
25/2016
01/2017
01/2017
02/2017
02/2017
17/2016
18/2016
06/2017
06/2017
08/2017
12/2017
17/2016

416314
416509
416710
416913
416918
u)
416971
417118
417647
417825
417932
417992
418165
418325
418353
418478
418762
418763
418813
418896
419118
419137
419217
419228
419231
419402
419669
420235
420489
420516
420651
420692
420877
420914
420943
u)
421112
421552
421718
421908
422070
422717
u)
425624

19/2017
20/2017
21/2017
22/2017
22/2017
23/2017
23/2017
01/2018
02/2018
02/2018
13/2017
04/2018
05/2018
05/2018
06/2018
07/2018
07/2018
07/2018
08/2018
09/2018
09/2018
09/2018
10/2018
10/2018
11/2018
12/2018
18/2017
17/2018
17/2018
18/2018
19/2018
20/2018
20/2018
20/2018
21/2018
24/2018
25/2018
26/2018
01/2019
03/2019
23/2018

zgłoszenie będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru użytkowego
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DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia
wynalazku oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych
umieszczono w nawiasie numer zgłoszenia macierzystego).
393027
395915
398800
400402
401218
403190
u)
403884
405928
409188
409932
410135
414476
415045
u)

12/2012
25/2011
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12/2013
20/2014
24/2014
10/2015
05/2016
10/2016
11/2016
09/2017
12/2017

415066
415934
415954
416238
416367
417386
417475
418108
419343
419766
419992
421402
u)
424057

12/2017
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26/2017
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10/2018
13/2018
14/2018
23/2018
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zgłoszenie będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru użytkowego
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE PATENTOWYM
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numer
patentu, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano wpisu lub
zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru patentowego
zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię albo nazwa, miejsce zamieszkania albo
siedziba uprawnionego z patentu (miejscowość, kraj) oraz
numer identyfikacji podatkowej NIP, a także numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON, o ile zgłaszający
je wskazał,
rubryka B - tytuł wynalazku,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wynalazku oraz jego miejsce zamieszkania (miejscowość, kraj),
rubryka D - prawa ograniczające patent,
rubryka E - wpisy uzupełniające stan prawny patentu (w szczególności patenty dodatkowe, zamiana patentu dodatkowego
na patent), a także numer dodatkowego prawa ochronnego, data pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek w Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej oraz oznaczenie organu, który wydał zezwolenie,
rubryka F - wnioski o unieważnienie i sprzeciwy, wnioski o udzielenie
dodatkowego prawa ochronnego oraz decyzje dotyczące
danego patentu,
rubryka G - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia
patentu, a także data stwierdzenia wygaśnięcia decyzji
o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego lub data
unieważnienia albo data i przyczyna wygaśnięcia dodatkowego prawa ochronnego.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające patent,
sprostowania istotnych pomyłek.
(B1) 189892 2019 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Lenew Holdings, Inc., Springfield,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Shockwave LLC,
Des Moines, Stany Zjednoczone Ameryki
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(B1) 194725 2019 06 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Orbital ATK, Inc., Plymouth, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Northrop Grumman Innovation Systems, Inc., Plymouth, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 197537 2019 06 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AstraZeneca AB, Södertälje, Szwecja i dokonanie wpisu: Covis Pharma B.V., Zug, Szwajcaria
(B1) 199702 2019 06 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AstraZeneca AB, Södertälje, Szwecja i dokonanie wpisu: Covis Pharma B.V., Zug, Szwajcaria
(B1) 205674 2019 06 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AstraZeneca AB, Södertälje, Szwecja i dokonanie wpisu: Covis Pharma B.V., Zug, Szwajcaria
(B1) 215029 2019 06 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer HealthCare LLC, Tarrytown,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Bayer HealthCare
LLC, Whippany, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 220870 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT SPAWALNICTWA, Gliwice, Polska 000031503 i dokonanie wpisu: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT SPAWALNICTWA, Gliwice, Polska 000031503
(B1) 222475 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, Polska 000001637; INSTYTUT SPAWALNICTWA, Gliwice, Polska 000031503 i dokonanie wpisu: POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice,
Polska 000001637; SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT
SPAWALNICTWA, Gliwice, Polska 000031503
(B1) 222764 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT SPAWALNICTWA, Gliwice, Polska 000031503 i dokonanie wpisu: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT SPAWALNICTWA, Gliwice, Polska 000031503
(B1) 223971 2019 06 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LONZA - NATA TERESA ZARĘBSKA, WALDEMAR MICHAŁOWSKI – SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk,
Polska 008304225 i dokonanie wpisu: LONZA-NATA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, Polska 008304225
(B1) 224208 2019 05 30 D. Dokonać wpis o brzmieniu:
Na mocy umowy z dnia 20 grudnia 2018 r. udzielono ograniczonej i niewyłącznej licencji na używanie wynalazku przez UNDERWATER HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, Polska na czas określony tj. 10
lat od dnia zawarcia niniejszej umowy.
(B1) 224989 2019 06 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ASTRA ZENECA AB, Södertälje,
Szwecja i dokonanie wpisu: Covis Pharma B.V., Zug, Szwajcaria
(B1) 225013 2018 10 18 D. „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XV Wydział Gospodarczy
z dnia 31 marca 2016 r., sygnatura akt XV GNc 2013/16 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 18 stycznia 2017 r., Komornik
Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Piotr Cabaj w toku
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt
Km 1476/18, dokonał zajęcia przedmiotowego patentu w części
przysługującej dłużnikowi Katarzynie Dankiewicz wspólnikowi
spółki cywilnej AB SYSTEM KATARZYNA DANKIEWICZ BARTOSZ
DANKIEWICZ SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w miejscowości Obory
na rzecz wierzyciela: ZPR Media Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(B1) 225013 2018 10 18 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
w Warszawie XV Wydział Gospodarczy z dnia 31 marca 2016 r.,
sygnatura akt XV GNc 2013/16 zaopatrzonego w klauzulę wyko-
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nalności z dnia 18 stycznia 2017 r., Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym w Piasecznie Piotr Cabaj w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 1476/18, dokonał
zajęcia przedmiotowego patentu w części przysługującej dłużnikowi Bartoszowi Dankiewiczowi wspólnikowi spółki cywilnej AB
SYSTEM KATARZYNA DANKIEWICZ BARTOSZ DANKIEWICZ SPÓŁKA
CYWILNA z siedzibą w miejscowości Obory na rzecz wierzyciela:
ZPR Media Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(B1) 225013 2018 10 18 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Piasecznie I Wydział
Cywilny z dnia 23 listopada 2016 r., sygnatura akt I Nc 5187/16 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 23 sierpnia 2017 r.,
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Piotr
Cabaj w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod
sygnaturą akt Km 1684/18, dokonał zajęcia przedmiotowego patentu w części przysługującej dłużnikowi Katarzynie Dankiewicz
wspólnikowi spółki cywilnej AB SYSTEM KATARZYNA DANKIEWICZ
BARTOSZ DANKIEWICZ SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w miejscowości Obory na rzecz wierzyciela: Skarbu Państwa - Starosty Piaseczyńskiego z siedzibą w Piasecznie”.
(B1) 225013 2018 10 18 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Piasecznie I Wydział
Cywilny z dnia 23 listopada 2016 r., sygnatura akt I Nc 5187/16 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 23 sierpnia 2017 r.,
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Piotr Cabaj w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 1684/18, dokonał zajęcia przedmiotowego patentu w części przysługującej dłużnikowi Bartoszowi Dankiewiczowi
wspólnikowi spółki cywilnej AB SYSTEM KATARZYNA DANKIEWICZ
BARTOSZ DANKIEWICZ SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w miejscowości Obory na rzecz wierzyciela: Skarbu Państwa - Starosty Piaseczyńskiego z siedzibą w Piasecznie”.
(B1) 225013 2018 10 18 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego dla Wrocławia –Fabrycznej we Wrocławiu V Wydział Gospodarczy z dnia 13 maja
2016 r., sygnatura akt V GNc 1042/16 zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności z dnia 26 lipca 2016 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Piotr Cabaj w toku postępowania
egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 1715/18,
dokonał zajęcia przedmiotowego patentu w części przysługującej
dłużnikowi Katarzynie Dankiewicz wspólnikowi spółki cywilnej AB
SYSTEM KATARZYNA DANKIEWICZ BARTOSZ DANKIEWICZ SPÓŁKA
CYWILNA z siedzibą w miejscowości Obory na rzecz wierzyciela:
Kamila Okruty zamieszkałego we Wrocławiu”.
(B1) 225013 2018 10 18 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego dla Wrocławia –Fabrycznej we Wrocławiu V Wydział Gospodarczy z dnia 13 maja
2016 r., sygnatura akt V GNc 1042/16 zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności z dnia 26 lipca 2016 r., Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym w Piasecznie Piotr Cabaj w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 1715/18, dokonał
zajęcia przedmiotowego patentu w części przysługującej dłużnikowi Bartoszowi Dankiewiczowi wspólnikowi spółki cywilnej AB
SYSTEM KATARZYNA DANKIEWICZ BARTOSZ DANKIEWICZ SPÓŁKA
CYWILNA z siedzibą w miejscowości Obory na rzecz wierzyciela:
Kamila Okruty zamieszkałego we Wrocławiu”.
(B1) 225013 2018 10 18 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku zaocznego Sądu
Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XV Wydział Gospodarczy z dnia 11 stycznia 2017 r., sygnatura akt XV GC 554/16
zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 25 kwietnia 2017
r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Piotr
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Cabaj w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod
sygnaturą akt Km 1716/18, dokonał zajęcia przedmiotowego patentu w części przysługującej dłużnikowi Katarzynie Dankiewicz
wspólnikowi spółki cywilnej AB SYSTEM KATARZYNA DANKIEWICZ
BARTOSZ DANKIEWICZ SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w miejscowości Obory na rzecz wierzyciela: IN.OUT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
(B1) 225013 2018 10 18 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku zaocznego Sądu
Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XV Wydział Gospodarczy z dnia 11 stycznia 2017 r., sygnatura akt XV GC 554/16 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 25 kwietnia 2017 r.,
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Piotr Cabaj w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 1716/18, dokonał zajęcia przedmiotowego patentu w części przysługującej dłużnikowi Bartoszowi Dankiewiczowi
wspólnikowi spółki cywilnej AB SYSTEM KATARZYNA DANKIEWICZ
BARTOSZ DANKIEWICZ SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w miejscowości Obory na rzecz wierzyciela: IN.OUT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
(B1) 225013 2018 10 18 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
w Warszawie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia
27 marca 2017 r., sygnatura akt VII Np 57/17 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 26 czerwca 2017 r., Komornik Sądowy przy
Sądzie Rejonowym w Piasecznie Piotr Cabaj w toku postępowania
egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 2190/18,
dokonał zajęcia przedmiotowego patentu w części przysługującej
dłużnikowi Katarzynie Dankiewicz wspólnikowi spółki cywilnej AB
SYSTEM KATARZYNA DANKIEWICZ BARTOSZ DANKIEWICZ SPÓŁKA
CYWILNA z siedzibą w miejscowości Obory na rzecz wierzyciela:
Izabeli Główki-Roman zamieszkałej w Łomiankach”.
(B1) 225013 2018 10 18 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
w Warszawie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia
27 marca 2017 r., sygnatura akt VII Np 57/17 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 26 czerwca 2017 r., Komornik Sądowy przy
Sądzie Rejonowym w Piasecznie Piotr Cabaj w toku postępowania
egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 2190/18,
dokonał zajęcia przedmiotowego patentu w części przysługującej
dłużnikowi Bartoszowi Dankiewiczowi wspólnikowi spółki cywilnej AB SYSTEM KATARZYNA DANKIEWICZ BARTOSZ DANKIEWICZ
SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w miejscowości Obory na rzecz wierzyciela: Izabeli Główki-Roman zamieszkałej w Łomiankach”.
(B1) 225013 2018 10 18 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku zaocznego Sądu
Rejonowego w Piasecznie Wydział I Cywilny z dnia 5 października
2016 r., sygnatura akt I C 1882/16 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 9 lutego 2017 r., Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym w Piasecznie Piotr Cabaj w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 4519/17, dokonał
zajęcia przedmiotowego patentu w części przysługującej dłużnikowi Katarzynie Dankiewicz wspólnikowi spółki cywilnej AB SYSTEM KATARZYNA DANKIEWICZ BARTOSZ DANKIEWICZ SPÓŁKA
CYWILNA z siedzibą w miejscowości Obory na rzecz wierzyciela:
Agnieszki Badurowicz zamieszkałej w miejscowości Chylice-Pólko”.
(B1) 225013 2018 10 18 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku zaocznego Sądu
Rejonowego w Piasecznie Wydział I Cywilny z dnia 5 października
2016 r., sygnatura akt I C 1882/16 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 9 lutego 2017 r., Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym w Piasecznie Piotr Cabaj w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 4519/17, dokonał
zajęcia przedmiotowego patentu w części przysługującej dłużni-
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kowi Bartoszowi Dankiewiczowi wspólnikowi spółki cywilnej AB
SYSTEM KATARZYNA DANKIEWICZ BARTOSZ DANKIEWICZ SPÓŁKA
CYWILNA z siedzibą w miejscowości Obory na rzecz wierzyciela:
Agnieszki Badurowicz zamieszkałej w miejscowości Chylice-Pólko”.
(B1) 225013 2018 10 18 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI
Wydział Gospodarczy z dnia 14 czerwca 2016 r., sygnatura akt VI
GNe 1283/16 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 30
września 2016 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Piotr Cabaj w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 4670/17, dokonał zajęcia przedmiotowego patentu w części przysługującej dłużnikowi Katarzynie
Dankiewicz wspólnikowi spółki cywilnej AB SYSTEM KATARZYNA
DANKIEWICZ BARTOSZ DANKIEWICZ SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą
w miejscowości Obory na rzecz wierzyciela: VINDICO Doradztwo
Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie”.
(B1) 225013 2018 10 18 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI
Wydział Gospodarczy z dnia 14 czerwca 2016 r., sygnatura akt
VI GNe 1283/16 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia
30 września 2016 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Piasecznie Piotr Cabaj w toku postępowania egzekucyjnego
prowadzonego pod sygnaturą akt Km 4670/17, dokonał zajęcia
przedmiotowego patentu w części przysługującej dłużnikowi Bartoszowi Dankiewiczowi wspólnikowi spółki cywilnej AB SYSTEM
KATARZYNA DANKIEWICZ BARTOSZ DANKIEWICZ SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w miejscowości Obory na rzecz wierzyciela: VINDICO
Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
(B1) 225013 2018 10 18 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku zaocznego Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia Wydział I Cywilny z dnia 21
sierpnia 2017 r., sygnatura akt I C 574/17 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 11 kwietnia 2018 r., Komornik Sądowy przy
Sądzie Rejonowym w Piasecznie Piotr Cabaj w toku postępowania
egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 1686/18,
dokonał zajęcia przedmiotowego patentu w części przysługującej
dłużnikowi Katarzynie Dankiewicz wspólnikowi spółki cywilnej AB
SYSTEM KATARZYNA DANKIEWICZ BARTOSZ DANKIEWICZ SPÓŁKA
CYWILNA z siedzibą w miejscowości Obory na rzecz wierzyciela:
Gaspol Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(B1) 225013 2018 10 18 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku zaocznego Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia Wydział I Cywilny z dnia 21
sierpnia 2017 r., sygnatura akt I C 574/17 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 11 kwietnia 2018 r., Komornik Sądowy przy
Sądzie Rejonowym w Piasecznie Piotr Cabaj w toku postępowania
egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 1686/18,
dokonał zajęcia przedmiotowego patentu w części przysługującej
dłużnikowi Bartoszowi Dankiewiczowi wspólnikowi spółki cywilnej AB SYSTEM KATARZYNA DANKIEWICZ BARTOSZ DANKIEWICZ
SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w miejscowości Obory na rzecz wierzyciela: Gaspol Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(B1) 225013 2018 10 18 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Piasecznie I Wydział Cywilny z dnia 18 stycznia 2017 r., sygnatura akt I Nc 5662/16
zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 23 marca 2017 r.,
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Piotr Cabaj w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 2156/18, dokonał zajęcia przedmiotowego patentu
w części przysługującej dłużnikowi Katarzynie Dankiewicz wspól-
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nikowi spółki cywilnej AB SYSTEM KATARZYNA DANKIEWICZ BARTOSZ DANKIEWICZ SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w miejscowości
Obory na rzecz wierzyciela: Magdaleny Gawelowicz zamieszkałej
w miejscowości Niedomice”.
(B1) 225013 2018 10 18 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Piasecznie I Wydział Cywilny z dnia 18 stycznia 2017 r., sygnatura akt I Nc 5662/16
zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 23 marca 2017 r.,
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Piotr Cabaj w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 2156/18, dokonał zajęcia przedmiotowego patentu w części przysługującej dłużnikowi Bartoszowi Dankiewiczowi
wspólnikowi spółki cywilnej AB SYSTEM KATARZYNA DANKIEWICZ
BARTOSZ DANKIEWICZ SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w miejscowości Obory na rzecz wierzyciela: Magdaleny Gawelowicz zamieszkałej w miejscowości Niedomice”.
(B1) 225544 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT SPAWALNICTWA, Gliwice, Polska 000031503 i dokonanie wpisu: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT SPAWALNICTWA, Gliwice, Polska 000031503
(B1) 226074 2019 06 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Biogen Idec International GmbH,
Zug, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Biogen International GmbH,
Baar, Szwajcaria
(B1) 226755 2019 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT SPAWALNICTWA, Gliwice, Polska 000031503 i dokonanie wpisu: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT SPAWALNICTWA, Gliwice, Polska 000031503
(B1) 227526 2019 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT SPAWALNICTWA,
Gliwice, Polska 000031503; CIOSTEK CZESŁAWA MARIA CEMAD
SPÓŁKA CYWILNA, Rzeszów, Polska; BUDZYŃSKI ŁUKASZ ABEL CEMAD SPÓŁKA CYWILNA, Rzeszów, Polska; LELEK DAMIAN MACIEJ
CEMAD SPÓŁKA CYWILNA, Rzeszów, Polska i dokonanie wpisu:
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT SPAWALNICTWA, Gliwice, Polska 000031503; CIOSTEK CZESŁAWA MARIA CEMAD SPÓŁKA CYWILNA, Rzeszów, Polska; BUDZYŃSKI ŁUKASZ ABEL CEMAD
SPÓŁKA CYWILNA, Rzeszów, Polska; LELEK DAMIAN MACIEJ CEMAD SPÓŁKA CYWILNA, Rzeszów, Polska
(B1) 228089 2019 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT SPAWALNICTWA, Gliwice, Polska 000031503 i dokonanie wpisu: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT SPAWALNICTWA, Gliwice, Polska 000031503
(B1) 228681 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT SPAWALNICTWA, Gliwice, Polska 000031503; CIOSTEK CZESŁAWA MARIA CEMAD SPÓŁKA CYWILNA, Rzeszów, Polska; BUDZYŃSKI ŁUKASZ ABEL CEMAD
SPÓŁKA CYWILNA, Rzeszów, Polska; LELEK DAMIAN MACIEJ CEMAD SPÓŁKA CYWILNA, Rzeszów, Polska i dokonanie wpisu: SIEĆ
BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT SPAWALNICTWA, Gliwice,
Polska 000031503; BUDZYŃSKI ŁUKASZ ABEL CEMAD SPÓŁKA CYWILNA, Rzeszów, Polska; LELEK DAMIAN MACIEJ CEMAD SPÓŁKA
CYWILNA, Rzeszów, Polska; CIOSTEK CZESŁAWA MARIA CEMAD
SPÓŁKA CYWILNA, Rzeszów, Polska
(B1) 228832 2018 12 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LUCIMA MAREK, Warszawa, Polska;
WIENIEWSKI TOMASZ, Warszawa-Wesoła, Polska; GRZYBEK ANNA,
Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: LUCIMA MAREK, Warszawa,
Polska; WIENIEWSKI TOMASZ, Warszawa-Wesoła, Polska
(B1) 229071 2019 07 10 C. Sprostowano wpis w rejestrze patentowym poprzez wykreślenie: BARTOSZEWSKI PIOTR, Gdańsk,
Polska i wpisanie: BRATOSZEWSKI PIOTR, Gdańsk, Polska
(B1) 229445 2019 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT SPAWALNICTWA, Gliwi-
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ce, Polska 000031503 i dokonanie wpisu: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT SPAWALNICTWA, Gliwice, Polska 000031503
(B1) 229851 2019 06 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EZO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 140590881 i dokonanie wpisu: GREENTECH PIONKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska 366178148
(B1) 229922 2019 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT SPAWALNICTWA, Gliwice, Polska 000031503 i dokonanie wpisu: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT SPAWALNICTWA, Gliwice, Polska 000031503
(B1) 230519 2019 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT SPAWALNICTWA,
Gliwice, Polska 000031503; POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, Polska 000001637 i dokonanie wpisu: POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, Polska 000001637; SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT
SPAWALNICTWA, Gliwice, Polska 000031503
(B1) 230561 2019 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zator, Polska 122521463; INSTYTUT
SPAWALNICTWA, Gliwice, Polska 000031503 i dokonanie wpisu:
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT SPAWALNICTWA, Gliwice, Polska 000031503; PROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zator, Polska 122521463
(B1) 230562 2019 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zator, Polska 122521463; INSTYTUT
SPAWALNICTWA, Gliwice, Polska 000031503 i dokonanie wpisu:
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT SPAWALNICTWA, Gliwice, Polska 000031503; PROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zator, Polska 122521463
(B1) 230596 2019 07 10 C. Sprostowano wpis w rejestrze patentowym poprzez wykreślenie: BARTOSZEWSKI PIOTR, Gdańsk,
Polska i wpisanie: BRATOSZEWSKI PIOTR, Gdańsk, Polska
(B1) 231458 2019 07 03 C. Sprostowano wpis w rejestrze patentowym poprzez wykreślenie: MARIAN ORNOWSKI, Warszawa,
Polska i wpisanie: MARCIN ORNOWSKI, Warszawa, Polska
(B1) 231902 2019 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT SPAWALNICTWA, Gliwice, Polska 000031503 i dokonanie wpisu: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT SPAWALNICTWA, Gliwice, Polska 000031503
(B1) 232034 2019 06 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MASPEX- GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice, Polska 070396905 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517
(B1) 232208 2019 07 10 C. Sprostowano wpis w rejestrze patentowym poprzez wykreślenie: TRAUBE ROBERT, Hollywood, Stany Zjednoczone Ameryki i wpisanie: TRABUE ROBERT, Hollywood,
Stany Zjednoczone Ameryki
295
WPISY I ZMIANY W WYODRĘBNIONEJ
CZĘŚCI REJESTRU PATENTOWEGO
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju dokumentu,
numer patentu europejskiego, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której
dokonano wpisu lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki
rejestru zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię lub nazwa, a także miejsce zamieszkania
lub siedziba uprawnionego z patentu europejskiego,
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rubryka B - tytuł wynalazku,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wynalazku oraz jego miejsce zamieszkania,
rubryka D - prawa ograniczające patent,
rubryka E - numer dodatkowego prawa ochronnego, data pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek
w Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, oznaczenie
organu, który wydał zezwolenie,
rubryka F - decyzje dotyczące danego patentu europejskiego,
rubryka G - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia patentu europejskiego a także data stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego
lub data unieważnienia albo data i przyczyna wygaśnięcia dodatkowego prawa ochronnego.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające patent,
sprostowania istotnych pomyłek.
(T3) 1620604 2019 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Cartiere Fedrigoni & C. S.p.A., Arco,
Włochy i dokonanie wpisu: FEDRIGONI S.P.A., Verona, Włochy
(T3) 1662911 2019 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CFT S.p.A., Parma, Włochy i dokonanie wpisu: CFT S.p.A., Parma, Włochy
(T3) 1725100 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim am Rhein, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer CropScience
Aktiengesellschaft, Monheim am Rhein, Niemcy
(T3) 1713334 2019 04 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim am Rhein, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer CropScience
Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy
(T3) 1796468 2019 04 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim am Rhein, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer CropScience
Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy
(T3) 1833299 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer CropScience AG, Monheim, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim, Niemcy
(T3) 1833299 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy
(T3) 1851552 2019 04 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CSL Behring GmbH, Marburg,
Niemcy i dokonanie wpisu: Korte Wolfgang, Sankt Gallen, Szwajcaria
(T3) 1893587 2019 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AiCuris GmbH & Co. KG, Wuppertal, Niemcy i dokonanie wpisu: AiCuris Anti-infective Cures GmbH,
Wuppertal, Niemcy
(T3) 1926371 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer CropScience AG, Monheim,
Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim, Niemcy
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(T3) 1981866 2019 04 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy
(T3) 1948626 2019 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Maelor Laboratories Limited, Chippenham, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Merial, Inc., Duluth,
Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1916894 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer Cropscience AG, Monheim,
Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim, Niemcy
(T3) 1916894 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy
(T3) 1962593 2019 04 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer CropScience AG, Monheim, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim, Niemcy
(T3) 1962593 2019 04 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy
(T3) 1981859 2019 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Maelor Laboratories Limited, Chippenham, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Merial, Inc., Duluth,
Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1991529 2019 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AiCuris GmbH & Co. KG, Wuppertal, Niemcy i dokonanie wpisu: AiCuris Anti-infective Cures GmbH,
Wuppertal, Niemcy
(T3) 1981909 2019 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Morphotek, Inc., Exton, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Eisai, Inc., Woodcliff Lake,
Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2059144 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Collini, Lothar, Klaus, Austria; Brida,
Hubert, Frastanz, Austria i dokonanie wpisu: Osang Beteiligungs
GmbH, Lustenau, Austria
(T3) 2076498 2019 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Syngenta Limited, Guildford, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Syngenta Limited, Bracknell, Wielka
Brytania
(T3) 2097193 2019 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Chemex GmbH, Delligsen, Niemcy
i dokonanie wpisu: Chemex Foundry Solutions GmbH, Delligsen,
Niemcy
(T3) 2022375 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BP Children’s Products HK Co.,
Limited, HONG KONG, Chiny i dokonanie wpisu: Bambino Prezioso
Switzerland AG, Steinhausen, Szwajcaria
(T4) 2011816 2019 04 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Laboratoires Vivacy, Archamps,
Francja i dokonanie wpisu: Laboratoires Vivacy, Paryż, Francja

(T3) 1926371 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy

(T3) 2109622 2019 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Morphotek, Inc., Exton, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Eisai, Inc., Woodcliff Lake,
Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 1951052 2019 04 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim am Rhein, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer CropScience
Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy

(T3) 2139626 2019 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Chemex GmbH, Delligsen, Niemcy
i dokonanie wpisu: Chemex Foundry Solutions GmbH, Delligsen,
Niemcy
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(T3) 2137217 2019 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Morphotek, Inc., Exton, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Eisai, Inc., Woodcliff Lake,
Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2170942 2019 04 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BioGeneriX AG, Mannheim, Niemcy i dokonanie wpisu: THERAMEX HQ UK LIMITED, Londyn, Wielka
Brytania
(T3) 2231108 2019 04 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Laboratoires Vivacy, Archamps,
Francja i dokonanie wpisu: Laboratoires Vivacy, Paryż, Francja
(T3) 2128112 2019 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Air Products and Chemicals, Inc.,
Allentown, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Evonik
Degussa GmbH, Essen, Niemcy
(T3) 2311891 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Rhein Chemie Rheinau GmbH,
Mannheim, Niemcy i dokonanie wpisu: LANXESS Deutschland
GmbH, Kolonia, Niemcy
(T3) 2290313 2019 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CFT S.p.A., Parma, Włochy i dokonanie wpisu: CFT S.p.A., Parma, Włochy
(T3) 2249869 2019 04 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BioGeneriX AG, Mannheim, Niemcy i dokonanie wpisu: THERAMEX HQ UK LIMITED, Londyn, Wielka
Brytania
(T3) 2344508 2019 01 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mallinckrodt LLC, Hazelwood, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: SpecGx LLC, Webster
Groves, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2359290 2019 04 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CensorNet A/S, Brøndby, Dania i dokonanie wpisu: Entrust Datacard Denmark A/S, Brøndby, Dania
(T3) 2299726 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Huawei Device Co., Ltd., Shenzhen,
Chiny i dokonanie wpisu: Huawei Device (ShenZhen) Co., Ltd.,
Shenzhen, Chiny
(T3) 2342208 2019 01 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mallinckrodt LLC, Hazelwood, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: SpecGx LLC, Webster
Groves, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2211272 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HUAWEI DEVICE CO., LTD, Shenzhen, Chiny i dokonanie wpisu: Huawei Device (ShenZhen) Co.,
Ltd., Shenzhen, Chiny
(T3) 2211272 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Huawei Device (ShenZhen) Co.,
Ltd., Shenzhen, Chiny i dokonanie wpisu: Huawei Device Co., Ltd.,
Dongguan, Chiny
(T3) 2220938 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer CropScience AG, Monheim, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim, Niemcy
(T3) 2220938 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy
(T3) 2254201 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Huawei Device Co., Ltd., Shenzhen,
Chiny i dokonanie wpisu: Huawei Device (ShenZhen) Co., Ltd.,
Shenzhen, Chiny
(T3) 2254201 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Huawei Device (ShenZhen) Co.,
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Ltd., Shenzhen, Chiny i dokonanie wpisu: Huawei Device Co., Ltd.,
Dongguan, Chiny
(T3) 2374951 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Anchor Magnets Limited, Sheffield,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: AM Magnets (UK) Limited,
Sheffield, Wielka Brytania
(T3) 2374951 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AM Magnets (UK) Limited, Sheffield, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Anchor Magnets Limited,
Sheffield, Wielka Brytania
(T3) 2414380 2019 04 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ratiopharm GmbH, Ulm, Niemcy i dokonanie wpisu: THERAMEX HQ UK LIMITED, Londyn, Wielka Brytania
(T3) 2430062 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Rhein Chemie Rheinau GmbH,
Mannheim, Niemcy i dokonanie wpisu: LANXESS Deutschland
GmbH, Kolonia, Niemcy
(T3) 2430000 2019 04 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy
(T3) 2583042 2019 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CFT S.p.A., Parma, Włochy i dokonanie wpisu: CFT S.p.A., Parma, Włochy
(T3) 2470526 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: IRM LLC, Hamilton, Bermudy;
Novartis AG, Basel, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Novartis International Pharmaceutical Ltd., Hamilton, Bermudy; Novartis AG, Basel,
Szwajcaria
(T3) 2470526 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Novartis International Pharmaceutical Ltd., Hamilton, Bermudy; Novartis AG, Basel, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Novartis AG, Basel, Szwajcaria
(T3) 2470526 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Novartis AG, Basel, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Array BioPharma, Inc., Boulder, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2516127 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Lameplast S.P.A., Novi Di Modena, Włochy i dokonanie wpisu: Lameplast S.P.A., Novi di Modena, Włochy
(T3) 2450839 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Huawei Device Co., Ltd., Shenzhen,
Chiny i dokonanie wpisu: Huawei Device (ShenZhen) Co., Ltd.,
Shenzhen, Chiny
(T3) 2450839 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Huawei Device (ShenZhen) Co.,
Ltd., Shenzhen, Chiny i dokonanie wpisu: Huawei Device Co., Ltd.,
Dongguan, Chiny
(T3) 2507042 2019 04 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy
i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Elas Geotecnica
S.r.l., Segrate, Włochy i dokonanie wpisu: Officine Maccaferri Italia
S.r.l., Zola Predosa, Włochy
(T3) 2513005 2019 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Ask Chemicals L. P., Wilmington,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: ASK Chemicals
LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2557141 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AMATO GmbH Brandschutzsysteme, Niederhofen, Niemcy i dokonanie wpisu: Hörmann KG Glastechnik, Nohfelden, Niemcy
(T3) 2356906 2019 04 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim am Rhein, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer CropScience
Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy
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(T3) 2356905 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim am Rhein, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer CropScience
Aktiengesellschaft, Monheim am Rhein, Niemcy

(T3) 2570029 2019 04 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer CropScience AG, Monheim
am Rhein, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim, Niemcy

(T3) 2383673 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Huawei Device Co., Ltd., Shenzhen,
Chiny i dokonanie wpisu: Huawei Device (ShenZhen) Co., Ltd.,
Shenzhen, Chiny

(T3) 2570029 2019 04 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy

(T3) 2383673 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Huawei Device (ShenZhen) Co.,
Ltd., Shenzhen, Chiny i dokonanie wpisu: Huawei Device Co., Ltd.,
Dongguan, Chiny

(T3) 2734320 2019 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Ask Chemicals L. P., Wilmington,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: ASK Chemicals
LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 2598403 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Lameplast S.p.A., Novi Di Modena,
Włochy i dokonanie wpisu: Lameplast S.P.A., Novi di Modena, Włochy

(T3) 2734321 2019 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Chemex GmbH, Delligsen, Niemcy
i dokonanie wpisu: Chemex Foundry Solutions GmbH, Delligsen,
Niemcy

(T3) 2671912 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Rhein Chemie Rheinau GmbH,
Mannheim, Niemcy i dokonanie wpisu: LANXESS Deutschland
GmbH, Kolonia, Niemcy
(T3) 2564698 2019 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer CropScience AG, Monheim
am Rhein, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim, Niemcy
(T3) 2564698 2019 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy
(T3) 2564699 2019 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer CropScience AG, Monheim
am Rhein, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim, Niemcy
(T3) 2564699 2019 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy
(T3) 2564701 2019 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer CropScience AG, Monheim
am Rhein, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim, Niemcy
(T3) 2564701 2019 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy
(T3) 2564702 2019 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer CropScience AG, Monheim
am Rhein, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim, Niemcy
(T3) 2564702 2019 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy
(T3) 2564703 2019 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer CropScience AG, Monheim
am Rhein, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim, Niemcy
(T3) 2564703 2019 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy
(T3) 2572702 2019 04 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Laboratoires Vivacy, Archamps,
Francja i dokonanie wpisu: Laboratoires Vivacy, Paryż, Francja

(T3) 2747574 2019 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bakery Supplies Europe Holding
B.V., Diemen, Holandia i dokonanie wpisu: CSM Bakery Solutions
Europe Holding B.V., Amsterdam, Holandia
(T3) 2747574 2019 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CSM Bakery Solutions Europe
Holding B.V., Amsterdam, Holandia i dokonanie wpisu: Novozymes
A/S, Bagsvaerd, Dania
(T3) 2758518 2019 04 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Direvo Industrial Biotechnology
GmbH, Köln, Niemcy i dokonanie wpisu: Zhejiang Youcheng Holding Group Co., Ltd., Hangzhou, Chiny
(T3) 2764087 2019 04 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Direvo Industrial Biotechnology
GmbH, Köln, Niemcy i dokonanie wpisu: Zhejiang Youcheng Holding Group Co., Ltd., Hangzhou, Chiny
(T3) 2620451 2019 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Morphotek, Inc., Exton, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Eisai, Inc., Woodcliff Lake,
Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2722915 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, Polska i dokonanie wpisu: HYDROGENTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, Polska 381640916
(T3) 2828432 2019 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: De La Rue International Limited,
Basingstoke, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Portals De La Rue
Limited, Overton, Wielka Brytania
(T3) 2872616 2019 04 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Direvo Industrial Biotechnology
GmbH, Köln, Niemcy i dokonanie wpisu: Zhejiang Youcheng Holding Group Co., Ltd., Hangzhou, Chiny
(T3) 2739927 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: JAP TRADING, s.r.o., Bystrice, Czechy i dokonanie wpisu: JAP INDUSTRIES, s. r. o., Bystřice, Czechy
(T3) 2802200 2019 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KATHREIN-Werke KG, Rosenheim,
Niemcy i dokonanie wpisu: KATHREIN SE, Rosenheim, Niemcy
(T3) 2923811 2019 04 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Plastics Unbound GmbH,
Luzern, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Plastics Unbound GmbH,
Zurych, Szwajcaria
(T3) 2975083 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Rhein Chemie Rheinau GmbH,
Mannheim, Niemcy i dokonanie wpisu: LANXESS Deutschland
GmbH, Kolonia, Niemcy
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(T3) 2956256 2019 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Chemex GmbH, Delligsen, Niemcy
i dokonanie wpisu: Chemex Foundry Solutions GmbH, Delligsen,
Niemcy
(T3) 3003601 2019 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Chemex GmbH, Delligsen, Niemcy
i dokonanie wpisu: Chemex Foundry Solutions GmbH, Delligsen,
Niemcy
(T3) 2962997 2019 04 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.,
Tokyo, Japonia i dokonanie wpisu: Mitsubishi Heavy Industries Engineering, Ltd., Jokohama, Japonia
(T3) 3007571 2019 04 23 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Beyond Twenty Ltd., London, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: AYR LTD, Londyn, Wielka
Brytania
(T3) 3137136 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Carebay Europe Ltd., Sliema, Malta
i dokonanie wpisu: SHL Medical AG, Zug, Szwajcaria
(T3) 3107816 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mondi AG, Wien, Austria; N ET
B KNAUF & CIE S.C.S., Engis, Belgia i dokonanie wpisu: Mondi AG,
Wien, Austria
(T3) 3196284 2019 04 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf,
Niemcy; BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, Niemcy i dokonanie
wpisu: Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf, Niemcy
(T3) 3056297 2019 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Chemex GmbH, Delligsen,
Niemcy; HÜTTENES-ALBERTUS Chemische Werke Gesellschaft
mit beschränkter Haftung, Düsseldorf, Niemcy i dokonanie wpisu:
Chemex Foundry Solutions GmbH, Delligsen, Niemcy; HÜTTENES-ALBERTUS Chemische Werke Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Düsseldorf, Niemcy
(T3) 2850128 2019 04 11 C. AKKAPEDDI MURALI K.,York, Stany
Zjednoczone Ameryki, LYNCH BRIAN A., Merrimack, Stany Zjednoczone Ameryki, SCHNETZKA TIMOTHY, Wrightsville, Stany Zjednoczone Ameryki;AKKAPEDDI MURALI K.,York, Stany Zjednoczone
Ameryki, LYNCH BRIAN A., Merrimack, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1524678 2018 09 20 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesłania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego
po sprzeciwie (publikacja EP 1524678 B2 z 20.06.2018 r.), z dniem
20.09.2018, patent europejski PL/EP 1524678 jest nieważny od daty
jego udzielenia.
(T3) 1691893 2018 06 21 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesłania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego
po sprzeciwie (publikacja EP 1691893 B2 z 21.03.2018 r.), z dniem
21.06.2018, patent europejski PL/EP 1691893 jest nieważny od daty
jego udzielenia.
(T3) 1675899 2016 09 01 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesłania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego
po sprzeciwie (publikacja EP 1675899 B2 z 01.06.2016 r.), z dniem
01.09.2016, patent europejski PL/EP 1675899 jest nieważny od daty
jego udzielenia.
(T3) 1689939 2016 08 25 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesłania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego
po sprzeciwie (publikacja EP 1689939 B2 z 25.05.2016 r.), z dniem
25.08.2016, patent europejski PL/EP 1689939 jest nieważny od daty
jego udzielenia.
(T3) 1812200 2018 09 20 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesłania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego
po sprzeciwie (publikacja EP 1812200 B2 z 20.06.2018 r.), z dniem
20.09.2018, patent europejski PL/EP 1812200 jest nieważny od daty
jego udzielenia.
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(T3) 1796761 2018 09 06 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesłania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego
po sprzeciwie (publikacja EP 1796761 B2 z 06.06.2018 r.), z dniem
06.09.2018, patent europejski PL/EP 1796761 jest nieważny od daty
jego udzielenia.
(T3) 1802462 2018 08 30 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesłania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego
po sprzeciwie (publikacja EP 1802462 B2 z 30.05.2018 r.), z dniem
30.08.2018, patent europejski PL/EP 1802462 jest nieważny od daty
jego udzielenia.
(T3) 1834366 2018 11 15 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesłania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego
po sprzeciwie (publikacja EP 1834366 B2 z 15.08.2018 r.), z dniem
15.11.2018, patent europejski PL/EP 1834366 jest nieważny od daty
jego udzielenia.
(T3) 1700548 2019 01 31 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesłania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego
po sprzeciwie (publikacja EP 1700548 B2 z 31.10.2018 r.), z dniem
31.01.2019, patent europejski PL/EP 1700548 jest nieważny od daty
jego udzielenia.
(T3) 1808164 2018 10 04 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesłania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego
po sprzeciwie (publikacja EP 1808164 B2 z 04.07.2018 r.), z dniem
04.10.2018, patent europejski PL/EP 1808164 jest nieważny od daty
jego udzielenia.
(T3) 1912806 2019 07 24 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesłania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego
po sprzeciwie (publikacja EP 1912806 B2 z 07.02.2018 r.), z dniem
07.05.2018, patent europejski PL/EP 1912806 jest nieważny od daty
jego udzielenia.
(T3) 1921924 2018 10 18 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesłania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego
po sprzeciwie (publikacja EP 1921924 B2 z 18.07.2018 r.), z dniem
18.10.2018, patent europejski PL/EP 1921924 jest nieważny od daty
jego udzielenia.
(T3) 1897642 2018 06 21 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesłania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego
po sprzeciwie (publikacja EP 1897642 B2 z 21.03.2018 r.), z dniem
21.06.2018, patent europejski PL/EP 1897642 jest nieważny od daty
jego udzielenia.
(T3) 1935870 2016 12 01 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesłania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego
po sprzeciwie (publikacja EP 1935870 B2 z 31.08.2016 r.), z dniem
01.12.2016, patent europejski PL/EP 1935870 jest nieważny od daty
jego udzielenia.
(T3) 1897643 2015 03 31 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesłania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego
po sprzeciwie (publikacja EP 1897643 B3 z 31.12.2014 r.), z dniem
31.03.2015, patent europejski PL/EP 1897643 jest nieważny od daty
jego udzielenia.
(T3) 1935455 2019 07 24 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesłania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego
po sprzeciwie (publikacja EP 1935455 B2 z 28.03.2018 r.), z dniem
28.06.2018, patent europejski PL/EP 1935455 jest nieważny od daty
jego udzielenia.
(T3) 1998948 2017 09 07 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesłania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego
po sprzeciwie (publikacja EP 1998948 B2 z 07.06.2017 r.), z dniem
07.09.2017, patent europejski PL/EP 1998948 jest nieważny od daty
jego udzielenia.
(T3) 2059704 2018 09 06 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesłania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego
po sprzeciwie (publikacja EP 2059704 B2 z 06.06.2018 r.), z dniem
06.09.2018, patent europejski PL/EP 2059704 jest nieważny od daty
jego udzielenia.
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(T3) 2114724 2017 07 05 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesłania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego
po sprzeciwie (publikacja EP 2114724 B2 z 05.04.2017 r.), z dniem
05.07.2017, patent europejski PL/EP 2114724 jest nieważny od daty
jego udzielenia.
(T3) 2146774 2018 11 22 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesłania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego
po sprzeciwie (publikacja EP 2146774 B2 z 22.08.2018 r.), z dniem
22.11.2018, patent europejski PL/EP 2146774 jest nieważny od daty
jego udzielenia.
(T3) 2177072 2015 10 29 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesłania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego
po sprzeciwie (publikacja EP 2177072 B3 z 29.07.2015 r.), z dniem
29.10.2015, patent europejski PL/EP 2177072 jest nieważny od daty
jego udzielenia.
(T3) 2167783 2017 11 23 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesłania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego
po sprzeciwie (publikacja EP 2167783 B2 z 23.08.2017 r.), z dniem
23.11.2017, patent europejski PL/EP 2167783 jest nieważny od daty
jego udzielenia.
(T3) 2183099 2018 11 08 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesłania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego
po sprzeciwie (publikacja EP 2183099 B2 z 08.08.2018 r.), z dniem
08.11.2018, patent europejski PL/EP 2183099 jest nieważny od daty
jego udzielenia.
(T3) 2227248 2018 04 30 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesłania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego
po sprzeciwie (publikacja EP 2227248 B2 z 31.01.2018 r.), z dniem
30.04.2018, patent europejski PL/EP 2227248 jest nieważny od daty
jego udzielenia.
(T3) 2098344 2018 10 18 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesłania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego
po sprzeciwie (publikacja EP 2098344 B2 z 18.07.2018 r.), z dniem
18.10.2018, patent europejski PL/EP 2098344 jest nieważny od daty
jego udzielenia.
(T3) 2356084 2018 08 23 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesłania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego
po sprzeciwie (publikacja EP 2356084 B2 z 23.05.2018 r.), z dniem
23.08.2018, patent europejski PL/EP 2356084 jest nieważny od daty
jego udzielenia.
(T3) 2318047 2018 11 15 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesłania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego
po sprzeciwie (publikacja EP 2318047 B2 z 15.08.2018 r.), z dniem
15.11.2018, patent europejski PL/EP 2318047 jest nieważny od daty
jego udzielenia.
(T3) 2408576 2017 06 15 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesłania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego
po sprzeciwie (publikacja EP 2408576 B2 z 15.03.2017 r.), z dniem
15.06.2017, patent europejski PL/EP 2408576 jest nieważny od daty
jego udzielenia.
(T3) 2337642 2017 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesłania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego
po sprzeciwie (publikacja EP 2337642 B2 z 26.07.2017 r.), z dniem
26.10.2017, patent europejski PL/EP 2337642 jest nieważny od daty
jego udzielenia.
(T3) 2439114 2017 12 13 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesłania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeciwie (publikacja EP 2439114 B2 z 13.09.2017 r.), z dniem 13.12.2017, patent europejski PL/EP 2439114 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 2432965 2018 11 22 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesłania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego
po sprzeciwie (publikacja EP 2432965 B2 z 22.08.2018 r.), z dniem
22.11.2018, patent europejski PL/EP 2432965 jest nieważny od daty
jego udzielenia.
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(T3) 2491105 2018 05 28 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesłania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego
po sprzeciwie (publikacja EP 2491105 B2 z 28.02.2018 r.), z dniem
28.05.2018, patent europejski PL/EP 2491105 jest nieważny od daty
jego udzielenia.
(T3) 2504518 2018 10 25 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesłania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego
po sprzeciwie (publikacja EP 2504518 B2 z 25.07.2018 r.), z dniem
25.10.2018, patent europejski PL/EP 2504518 jest nieważny od daty
jego udzielenia.
(T3) 2385252 2018 01 11 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesłania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego
po sprzeciwie (publikacja EP 2385252 B2 z 11.10.2017 r.), z dniem
11.01.2018, patent europejski PL/EP 2385252 jest nieważny od daty
jego udzielenia.
(T3) 2479111 2019 01 17 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesłania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeciwie (publikacja EP 2479111 B2 z 17.10.2018 r.), z dniem 17.01.2019, patent europejski PL/EP 2479111 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 2555630 2017 12 27 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesłania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego
po sprzeciwie (publikacja EP 2555630 B2 z 27.09.2017 r.), z dniem
27.12.2017, patent europejski PL/EP 2555630 jest nieważny od daty
jego udzielenia.
(T3) 2547259 2018 06 21 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesłania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego
po sprzeciwie (publikacja EP 2547259 B3 z 21.03.2018 r.), z dniem
21.06.2018, patent europejski PL/EP 2547259 jest nieważny od daty
jego udzielenia.
(T3) 2607248 2017 06 01 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesłania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego
po sprzeciwie (publikacja EP 2607248 B2 z 01.03.2017 r.), z dniem
01.06.2017, patent europejski PL/EP 2607248 jest nieważny od daty
jego udzielenia.
(T3) 2636294 2017 11 16 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesłania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego
po sprzeciwie (publikacja EP 2636294 B2 z 16.08.2017 r.), z dniem
16.11.2017, patent europejski PL/EP 2636294 jest nieważny od daty
jego udzielenia.
(T3) 2703020 2018 08 02 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesłania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego
po sprzeciwie (publikacja EP 2703020 B2 z 02.05.2018 r.), z dniem
02.08.2018, patent europejski PL/EP 2703020 jest nieważny od daty
jego udzielenia.
(T3) 2768313 2019 04 02 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesłania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego
po sprzeciwie (publikacja EP 2768313 B2 z 02.01.2019 r.), z dniem
02.04.2019, patent europejski PL/EP 2768313 jest nieważny od daty
jego udzielenia.
(T3) 2883472 2019 03 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesłania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego
po sprzeciwie (publikacja EP 2883472 B2 z 26.12.2018 r.), z dniem
26.03.2019, patent europejski PL/EP 2883472 jest nieważny od daty
jego udzielenia.
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Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numer
unieważnionego patentu, datę unieważnienia oraz treść decyzji.
(B1) 199028 2013 01 09
(B1) 201472 2016 03 04
(B1) 223078 2018 03 27

Patent unieważniono w całości.
Unieważniono patent w zakresie nadproża zastrzeżonego w zastrz. 5.
Unieważniono w całości.
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Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu,
numery patentów, które wygasły na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 2 - 4
ustawy z dnia 30.06.2000 r. - Prawo własności przemysłowej oraz datę
wygaśnięcia patentu.
(B1) 189180
(B1) 189765
(B1) 189992
(B1) 190488
(B1) 192857
(B1) 192904
(B1) 192937
(B1) 193200
(B1) 193899
(B1) 194015
(B1) 195986
(B1) 196652
(B1) 197275
(B1) 197303
(B1) 198213
(B1) 198901
(B1) 199103
(B1) 199509
(B1) 199560
(B1) 199975
(B1) 200031
(B1) 201134
(B1) 201210
(B1) 201834
(B1) 202421
(B1) 202595
(B1) 202716
(B1) 204309
(B1) 204328
(B1) 204329
(B1) 204779
(B1) 205050
(B1) 205127
(B1) 205252
(B1) 205880
(B1) 205961
(B1) 206076
(B1) 206912
(B1) 207071
(B1) 207524
(B1) 207793
(B1) 207830
(B1) 208043
(B1) 208568
(B1) 208642
(B1) 209247
(B1) 209531
(B1) 209712
(B1) 209871
(B1) 210092
(B1) 210198
(B1) 210541
(B1) 211356
(B1) 211455
(B1) 211576
(B1) 212672
(B1) 213038
(B1) 213754

2018 09 16
2018 09 10
2018 10 05
2018 10 05
2018 09 29
2018 09 29
2018 09 21
2018 09 08
2018 09 28
2018 10 04
2018 09 16
2018 10 05
2018 09 26
2018 09 12
2018 09 29
2018 09 09
2018 09 13
2018 09 24
2018 09 15
2018 09 27
2018 09 27
2018 09 15
2018 09 25
2018 09 20
2018 09 10
2018 09 14
2018 09 24
2018 10 02
2018 10 05
2018 10 05
2018 09 18
2018 09 24
2018 09 30
2018 09 13
2018 09 26
2018 10 04
2018 09 08
2018 09 28
2018 09 09
2018 09 15
2018 09 12
2018 09 13
2018 09 10
2018 03 21
2018 09 16
2018 09 12
2018 09 11
2018 09 30
2018 09 23
2018 10 04
2018 09 12
2018 09 08
2018 09 08
2018 09 17
2018 09 15
2018 10 01
2018 09 26
2018 09 11

(B1) 213991
(B1) 214120
(B1) 214275
(B1) 214316
(B1) 214668
(B1) 214870
(B1) 214963
(B1) 216070
(B1) 216104
(B1) 216345
(B1) 216471
(B1) 217299
(B1) 217358
(B1) 217359
(B1) 217360
(B1) 217361
(B1) 217519
(B1) 217946
(B1) 219028
(B1) 219036
(B1) 219628
(B1) 219721
(B1) 219758
(B1) 219760
(B1) 219949
(B1) 220345
(B1) 220533
(B1) 220656
(B1) 220884
(B1) 221521
(B1) 221536
(B1) 221950
(B1) 222090
(B1) 222121
(B1) 222187
(B1) 222359
(B1) 222363
(B1) 222520
(B1) 222613
(B1) 222619
(B1) 223124
(B1) 223346
(B1) 223409
(B1) 223718
(B1) 223943
(B1) 224048
(B1) 224302
(B1) 224303
(B1) 224355
(B1) 224450
(B1) 224524
(B1) 224558
(B1) 224561
(B1) 224665
(B1) 224674
(B1) 224709
(B1) 224832
(B1) 224856

2018 09 25
2018 09 16
2018 09 25
2018 09 16
2018 09 13
2018 09 22
2018 09 13
2018 09 23
2018 09 23
2018 09 14
2018 09 22
2018 09 13
2018 10 03
2018 10 03
2018 10 03
2018 10 03
2018 09 08
2018 09 11
2018 09 16
2018 09 17
2018 09 27
2018 09 23
2018 09 11
2018 09 17
2018 09 29
2018 09 23
2018 09 27
2018 09 16
2018 09 17
2018 09 25
2018 09 25
2018 09 10
2018 09 30
2018 10 04
2018 09 19
2018 09 17
2018 01 17
2018 09 21
2018 09 17
2018 09 27
2018 05 22
2018 09 28
2018 09 16
2018 09 20
2018 09 26
2018 09 19
2018 09 12
2018 09 16
2018 08 24
2018 09 30
2018 09 15
2018 09 27
2018 10 04
2018 09 15
2018 10 02
2018 09 14
2017 09 17
2018 09 26

(B1) 224921
(B1) 225049
(B1) 225214
(B1) 225344
(B1) 225479
(B1) 225584
(B1) 225609
(B1) 225768
(B1) 226006
(B1) 226158
(B1) 226174
(B1) 226231
(B1) 226456
(B1) 226534
(B1) 226582
(B1) 226643
(B1) 226744
(B1) 226860
(B1) 226932
(B1) 227310
(B1) 227311
(B1) 227371
(B1) 227373
(B1) 227393
(B1) 227457
(B1) 227459
(B1) 227481
(B1) 227534
(B1) 227783
(B1) 227899

Nr 9/2019

2018 10 01
2018 03 26
2018 09 16
2018 09 10
2018 09 17
2018 10 02
2018 10 01
2018 10 02
2018 10 02
2018 09 16
2014 12 30
2018 09 29
2018 03 20
2018 09 25
2018 09 03
2018 09 20
2018 09 25
2018 09 29
2018 09 13
2018 09 14
2018 09 14
2018 09 10
2018 09 30
2018 09 10
2018 09 14
2018 09 29
2018 09 16
2018 10 02
2018 03 05
2018 09 15

(B1) 227969
(B1) 228260
(B1) 228282
(B1) 228297
(B1) 228303
(B1) 228351
(B1) 228363
(B1) 228390
(B1) 228391
(B1) 228392
(B1) 228466
(B1) 228522
(B1) 228525
(B1) 228526
(B1) 228668
(B1) 228752
(B1) 228875
(B1) 228878
(B1) 228881
(B1) 229042
(B1) 229089
(B1) 229090
(B1) 229094
(B1) 229140
(B1) 229186
(B1) 229434
(B1) 229464
(B1) 229502
(B1) 229548

2018 09 30
2018 09 25
2018 09 30
2018 09 14
2018 09 14
2018 09 17
2018 09 30
2018 09 28
2018 09 28
2018 09 28
2018 09 30
2018 09 21
2018 09 23
2018 09 29
2018 09 10
2018 09 29
2018 09 09
2018 09 14
2018 09 17
2018 09 30
2018 09 30
2018 10 02
2018 09 25
2018 09 15
2018 09 11
2018 09 11
2018 09 16
2018 09 15
2018 09 22
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NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PATENTU EUROPEJSKIEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju dokumentu,
numer patentu europejskiego oraz datę wygaśnięcia patentu
europejskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
(T3) 1464930
(T3) 1469270
(T3) 1470980
(T3) 1473872
(T3) 1474965
(T3) 1475015
(T3) 1475342
(T3) 1477553
(T3) 1477683
(T3) 1479864
(T3) 1484195
(T3) 1484443
(T3) 1484555
(T3) 1484570
(T3) 1486223
(T3) 1486642
(T3) 1491791
(T3) 1491816
(T3) 1491834
(T3) 1544629
(T3) 1582098
(T3) 1582736
(T3) 1584348
(T3) 1584469
(T3) 1588971

2018 04 01
2018 04 14
2018 04 06
2018 04 06
2018 04 29
2018 04 16
2018 05 03
2018 05 10
2018 04 06
2018 05 06
2018 05 26
2018 06 01
2018 05 26
2018 05 08
2018 06 04
2018 04 05
2018 06 25
2018 06 24
2018 06 15
2017 12 02
2018 04 01
2018 04 01
2018 04 05
2018 04 05
2018 04 13

(T3) 1592008
(T3) 1594165
(T3) 1595737
(T3) 1598476
(T3) 1600187
(T3) 1600188
(T3) 1600348
(T3) 1602901
(T3) 1607681
(T3) 1614098
(T3) 1614758
(T3) 1615682
(T3) 1615751
(T3) 1617996
(T3) 1618111
(T3) 1618137
(T3) 1618689
(T3) 1620049
(T3) 1622481
(T3) 1622639
(T3) 1622892
(T3) 1623369
(T3) 1623591
(T3) 1625046
(T3) 1625178

2018 04 29
2018 04 26
2018 05 10
2018 05 20
2018 05 26
2018 05 26
2018 05 23
2018 04 07
2018 06 10
2018 04 12
2018 06 08
2018 04 21
2018 04 07
2018 04 14
2018 04 22
2018 04 27
2018 04 23
2018 04 30
2018 05 10
2018 04 30
2018 04 23
2018 05 12
2018 05 06
2018 05 07
2018 04 13

Nr 9/2019
(T3) 1625760
(T3) 1626912
(T3) 1627132
(T3) 1627489
(T3) 1627530
(T3) 1628652
(T3) 1628965
(T3) 1631312
(T3) 1631436
(T3) 1631652
(T3) 1631725
(T3) 1632533
(T3) 1633327
(T3) 1633454
(T3) 1633663
(T3) 1633838
(T3) 1634650
(T3) 1635680
(T3) 1635914
(T3) 1635927
(T3) 1636268
(T3) 1636272
(T3) 1636519
(T3) 1636533
(T3) 1636680
(T3) 1638395
(T3) 1638416
(T3) 1639021
(T3) 1639054
(T3) 1639225
(T3) 1641346
(T3) 1641745
(T3) 1641787
(T3) 1641960
(T3) 1644493
(T3) 1646305
(T3) 1648654
(T3) 1651892
(T3) 1652536
(T3) 1654052
(T3) 1655026
(T3) 1678333
(T3) 1682686
(T3) 1691913
(T3) 1707439
(T3) 1708354
(T3) 1712223
(T3) 1712669
(T3) 1714932
(T3) 1715196
(T3) 1716959
(T3) 1717090
(T3) 1717305
(T3) 1721559
(T3) 1722495
(T3) 1724095
(T3) 1724227
(T3) 1726477
(T3) 1728466
(T3) 1728570
(T3) 1728956
(T3) 1731678
(T3) 1732773
(T3) 1732861
(T3) 1733094
(T3) 1734322
(T3) 1734551
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2018 05 14
2018 04 26
2018 04 20
2018 05 19
2018 05 12
2018 05 13
2018 05 26
2018 04 23
2018 05 11
2018 05 21
2018 04 14
2018 05 27
2018 06 04
2018 05 27
2018 06 17
2018 05 17
2018 06 16
2018 06 08
2018 04 28
2018 04 22
2018 06 01
2018 06 15
2018 06 04
2018 06 24
2018 06 10
2018 06 04
2018 06 22
2018 06 18
2018 04 30
2018 05 19
2018 04 07
2018 06 24
2018 06 22
2018 05 14
2018 06 16
2018 06 21
2018 06 09
2018 05 06
2017 10 09
2018 06 25
2018 06 22
2018 04 16
2018 05 17
2017 12 07
2018 03 31
2018 03 31
2018 04 12
2018 04 11
2018 04 11
2018 04 22
2018 04 27
2018 04 15
2018 04 25
2018 05 10
2018 05 11
2018 05 10
2018 05 09
2018 04 13
2018 05 30
2018 06 02
2018 05 30
2018 05 22
2018 04 06
2018 04 05
2018 04 01
2018 06 08
2018 06 14

(T3) 1734862
(T3) 1735178
(T3) 1735180
(T3) 1735405
(T3) 1735899
(T3) 1736306
(T3) 1736421
(T3) 1737696
(T3) 1737815
(T3) 1738046
(T3) 1740082
(T3) 1740156
(T3) 1740569
(T3) 1740574
(T3) 1740864
(T3) 1743010
(T3) 1743566
(T3) 1744905
(T3) 1744941
(T3) 1744955
(T3) 1744982
(T3) 1745136
(T3) 1745164
(T3) 1745192
(T3) 1747123
(T3) 1747198
(T3) 1747856
(T3) 1749386
(T3) 1750564
(T3) 1750865
(T3) 1751050
(T3) 1753560
(T3) 1753999
(T3) 1754005
(T3) 1754211
(T3) 1754215
(T3) 1754389
(T3) 1754911
(T3) 1755401
(T3) 1755549
(T3) 1755893
(T3) 1755904
(T3) 1756581
(T3) 1758553
(T3) 1758596
(T3) 1758599
(T3) 1758886
(T3) 1758986
(T3) 1761179
(T3) 1761218
(T3) 1761718
(T3) 1762017
(T3) 1765060
(T3) 1765298
(T3) 1765388
(T3) 1765731
(T3) 1765950
(T3) 1766249
(T3) 1766588
(T3) 1768591
(T3) 1768870
(T3) 1771397
(T3) 1773708
(T3) 1774251
(T3) 1774372
(T3) 1776485
(T3) 1776879

2018 04 18
2018 04 05
2018 04 05
2018 04 13
2018 04 05
2018 06 23
2018 06 24
2018 04 09
2018 04 13
2018 05 27
2018 04 12
2018 04 20
2018 04 07
2018 04 28
2018 04 15
2018 04 29
2018 06 19
2018 04 05
2018 04 28
2018 04 18
2018 05 12
2018 04 01
2018 04 26
2018 05 02
2018 04 20
2018 04 29
2018 06 08
2018 05 04
2018 04 14
2018 04 28
2018 04 15
2018 04 19
2018 05 26
2018 05 25
2018 06 10
2018 05 28
2018 05 02
2018 04 19
2018 04 11
2018 04 22
2018 06 02
2018 05 25
2018 05 13
2018 06 08
2018 05 25
2018 05 26
2018 06 21
2018 06 09
2018 05 19
2018 05 17
2018 06 27
2018 04 28
2018 06 14
2018 06 29
2017 07 06
2018 06 15
2018 06 14
2018 06 03
2018 06 02
2018 06 23
2018 06 07
2018 06 09
2018 06 09
2018 06 28
2018 05 04
2018 06 21
2018 06 22

(T3) 1781400
(T3) 1781406
(T3) 1781568
(T3) 1785201
(T3) 1790285
(T3) 1801310
(T3) 1804956
(T3) 1809328
(T3) 1812116
(T3) 1812183
(T3) 1818638
(T3) 1820785
(T3) 1828167
(T3) 1830835
(T3) 1830974
(T3) 1842788
(T3) 1844985
(T3) 1847198
(T3) 1847414
(T3) 1847750
(T3) 1849686
(T3) 1850880
(T3) 1854663
(T3) 1854805
(T3) 1854929
(T3) 1857085
(T3) 1859765
(T3) 1859983
(T3) 1860324
(T3) 1864741
(T3) 1865117
(T3) 1865264
(T3) 1867026
(T3) 1867379
(T3) 1868243
(T3) 1868898
(T3) 1868926
(T3) 1870305
(T3) 1871380
(T3) 1872702
(T3) 1873209
(T3) 1873848
(T3) 1874818
(T3) 1874991
(T3) 1875132
(T3) 1875333
(T3) 1875531
(T3) 1875606
(T3) 1875667
(T3) 1876941
(T3) 1877070
(T3) 1877226
(T3) 1877277
(T3) 1878309
(T3) 1878362
(T3) 1878381
(T3) 1879550
(T3) 1879585
(T3) 1881826
(T3) 1881985
(T3) 1882098
(T3) 1883535
(T3) 1883551
(T3) 1883690
(T3) 1883692
(T3) 1885025
(T3) 1885506

2018 04 12
2018 04 11
2018 06 14
2017 10 18
2018 05 19
2018 04 14
2018 06 01
2018 04 14
2018 04 22
2018 06 21
2018 02 10
2018 02 02
2018 06 06
2017 12 28
2018 06 21
2018 04 04
2018 04 13
2018 04 17
2018 04 23
2018 04 03
2018 04 24
2018 02 14
2018 04 19
2018 04 24
2018 05 11
2018 05 12
2018 05 21
2018 05 16
2018 05 03
2018 04 24
2018 06 07
2018 06 09
2018 04 03
2018 06 12
2018 06 13
2018 04 04
2018 04 04
2018 05 29
2018 04 11
2018 06 21
2018 05 30
2018 06 07
2018 04 20
2018 04 29
2018 04 20
2018 04 18
2018 04 11
2018 04 05
2018 04 06
2018 04 26
2018 05 04
2018 04 05
2018 04 27
2018 05 02
2018 05 07
2018 04 27
2018 04 26
2018 05 01
2018 05 03
2018 05 03
2018 05 09
2018 05 17
2018 05 24
2018 04 26
2018 04 18
2018 05 07
2018 05 20

2715
(T3) 1885540
(T3) 1885636
(T3) 1885786
(T3) 1885789
(T3) 1886123
(T3) 1888748
(T3) 1890586
(T3) 1891295
(T3) 1891374
(T3) 1893017
(T3) 1893184
(T3) 1893365
(T3) 1893437
(T3) 1893438
(T3) 1893622
(T3) 1893899
(T3) 1894038
(T3) 1894281
(T3) 1894441
(T3) 1894640
(T3) 1895913
(T3) 1896040
(T3) 1896220
(T3) 1896667
(T3) 1897558
(T3) 1897901
(T3) 1898881
(T3) 1899266
(T3) 1899322
(T3) 1899983
(T3) 1901631
(T3) 1901912
(T3) 1902054
(T3) 1902067
(T3) 1902085
(T3) 1904127
(T3) 1904361
(T3) 1907145
(T3) 1907150
(T3) 1907235
(T3) 1909715
(T3) 1909985
(T3) 1910370
(T3) 1913954
(T3) 1915115
(T3) 1920096
(T3) 1920497
(T3) 1920498
(T3) 1922307
(T3) 1934297
(T3) 1940579
(T3) 1947827
(T3) 1953306
(T3) 1957386
(T3) 1975334
(T3) 1980160
(T3) 1980538
(T3) 1982314
(T3) 1983121
(T3) 1985213
(T3) 1985355
(T3) 1985369
(T3) 1985518
(T3) 1985983
(T3) 1987765
(T3) 1989945
(T3) 1990433

2018 04 04
2018 05 08
2018 05 18
2018 05 19
2018 05 19
2018 05 24
2018 05 11
2018 05 03
2018 06 14
2018 05 27
2018 05 24
2018 06 22
2018 06 02
2018 06 02
2018 06 09
2018 05 17
2018 06 07
2018 06 13
2018 06 20
2018 05 27
2018 06 21
2018 06 29
2018 04 25
2018 06 26
2018 06 09
2018 06 28
2018 05 26
2018 06 13
2018 06 13
2018 05 11
2018 06 16
2018 04 20
2018 06 29
2018 05 03
2018 06 14
2018 06 02
2018 06 29
2018 06 21
2018 06 29
2018 06 28
2018 04 07
2018 06 24
2018 06 29
2018 06 13
2018 06 02
2018 06 28
2018 05 18
2018 06 12
2018 05 17
2017 09 13
2018 05 16
2018 04 06
2018 02 05
2018 04 13
2018 05 09
2018 03 31
2018 05 15
2018 06 02
2018 04 17
2018 04 24
2018 04 23
2018 04 23
2018 04 25
2018 04 11
2018 04 14
2018 05 06
2018 04 30

2716
(T3) 1990465
(T3) 1990476
(T3) 1990477
(T3) 1990503
(T3) 1990553
(T3) 1991038
(T3) 1992470
(T3) 1992542
(T3) 1992897
(T3) 1993226
(T3) 1994321
(T3) 1995002
(T3) 1995112
(T3) 1995564
(T3) 1995900
(T3) 1997942
(T3) 1998790
(T3) 2000417
(T3) 2000418
(T3) 2000730
(T3) 2001456
(T3) 2002734
(T3) 2002776
(T3) 2002961
(T3) 2004668
(T3) 2004669
(T3) 2004794
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2018 04 11
2018 05 11
2018 05 05
2018 05 10
2018 05 07
2018 05 09
2018 05 16
2018 05 07
2018 04 08
2018 05 16
2017 03 12
2018 04 29
2018 05 21
2018 05 17
2018 05 16
2018 06 01
2018 02 28
2018 06 05
2018 06 05
2018 06 05
2018 04 03
2018 06 13
2018 06 15
2018 06 11
2018 04 11
2018 04 11
2018 04 03

(T3) 2006963
(T3) 2007340
(T3) 2010563
(T3) 2010608
(T3) 2010702
(T3) 2010705
(T3) 2010717
(T3) 2011627
(T3) 2011869
(T3) 2012646
(T3) 2012822
(T3) 2013083
(T3) 2013231
(T3) 2014461
(T3) 2014771
(T3) 2015812
(T3) 2016081
(T3) 2016284
(T3) 2018241
(T3) 2018292
(T3) 2018497
(T3) 2019762
(T3) 2020410
(T3) 2021101
(T3) 2021102
(T3) 2021241
(T3) 2021355

2018 05 16
2018 04 04
2018 04 07
2018 04 04
2018 04 25
2018 04 13
2018 04 25
2018 06 11
2018 04 05
2018 04 26
2018 04 27
2018 05 04
2018 05 02
2018 06 22
2018 06 25
2018 05 09
2018 05 09
2018 05 10
2018 05 15
2018 05 03
2018 05 16
2018 05 14
2018 06 29
2018 05 16
2018 05 16
2018 05 17
2018 05 11

(T3) 2021413
(T3) 2021624
(T3) 2021771
(T3) 2021794
(T3) 2021984
(T3) 2022150
(T3) 2022422
(T3) 2022524
(T3) 2024411
(T3) 2024424
(T3) 2026791
(T3) 2026801
(T3) 2027042
(T3) 2027422
(T3) 2029390
(T3) 2032166
(T3) 2032380
(T3) 2032535
(T3) 2032606
(T3) 2032663
(T3) 2032672
(T3) 2032679
(T3) 2032803
(T3) 2033076
(T3) 2033197
(T3) 2033336
(T3) 2034015

2018 05 31
2018 05 03
2018 05 29
2018 05 16
2018 05 31
2018 05 10
2018 05 11
2018 05 10
2018 06 05
2018 05 04
2018 05 22
2018 05 21
2018 05 15
2018 06 08
2018 06 02
2018 05 31
2018 05 16
2018 05 23
2018 05 29
2018 06 07
2018 06 27
2018 06 22
2018 06 13
2018 06 01
2018 05 30
2018 06 28
2018 05 31

Nr 9/2019
(T3) 2034821
(T3) 2034999
(T3) 2058597
(T3) 2107139
(T3) 2177653
(T3) 2209600
(T3) 2253697
(T3) 2253698
(T3) 2320191
(T3) 2331329
(T3) 2366083
(T3) 2452892
(T3) 2501623
(T3) 2509584
(T3) 2525998
(T3) 2542658
(T3) 2548441
(T3) 2565259
(T3) 2607114
(T3) 2643648
(T3) 2683881
(T3) 2706036
(T3) 2743046
(T3) 2763628
(T3) 2780464
(T3) 2969990

2018 06 19
2018 06 22
2017 10 31
2017 12 19
2017 10 17
2017 11 10
2017 09 15
2017 09 15
2017 10 21
2017 09 10
2017 10 08
2017 11 10
2017 11 17
2016 12 10
2017 12 21
2018 02 28
2017 12 13
2017 09 01
2017 12 22
2017 11 04
2017 12 02
2017 09 11
2017 09 24
2017 10 02
2017 11 16
2017 02 14
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B. WZORY UŻYTKOWE
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UDZIELONE PRAWA OCHRONNE
(od nr 70 975 do nr 71 028)
Y1 (11) 71022
(41) 2019 05 20
(51) A01K 47/06 (2006.01)
(21) 126781
(22) 2017 11 13
(72) PIETRASZKO ANTONI, Piotrków Trybunalski (PL)
(73) PIETRASZKO ANTONI, Piotrków Trybunalski (PL)
(54) Ramkowa pułapka na roztocze Varroa Destructor
Y1 (11) 70979
(41) 2019 04 23
(51) A01K 59/00 (2006.01)
(21) 126712
(22) 2017 10 18
(72) PIETRASZKO ANTONI, Piotrków Trybunalski (PL)
(73) PIETRASZKO ANTONI, Piotrków Trybunalski (PL)
(54) Miodarka
Y1 (11) 70982
(41) 2019 03 11
(51) A24C 5/44 (2006.01)
A24C 5/40 (2006.01)
(21) 126557
(22) 2017 08 28
(72) ŚWIDERSKI EDWARD, Bielsko-Biała (PL)
(73) TOBACCO TRADING INTERNATIONAL POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Modlnica (PL)
(54) Urządzenie do ręcznego zwijania mieszanki tytoniowej
Y1 (11) 71008
(41) 2019 04 23
(51) A41D 13/11 (2006.01)
(21) 126718
(22) 2017 10 20
(72) LISOWSKA EDYTA, Siemianowice Śląskie (PL)
(73) LISOWSKA EDYTA, Siemianowice Śląskie (PL)
(54) Osłona twarzy
Y1 (11) 70988
(41) 2017 10 23
(51) A47B 17/03 (2006.01)
A47B 21/03 (2006.01)
A47B 13/14 (2006.01)
(21) 125050
(22) 2016 04 18
(72) LEWANDOWSKA MARTA, Płońsk (PL)
(73) DPH OBJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Biurko oparte na prostopadłościennym kontenerku
Y1 (11) 71017
(41) 2019 04 08
(51) A47C 27/00 (2006.01)
A47G 9/00 (2006.01)
(21) 126670
(22) 2017 10 06
(72) NEUMANN AGATA, Koszalin (PL); MARKIEWICZ ANDRZEJ,
Szczecinek (PL)
(73) DAJAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Koszalin (PL)
(54) Zestaw poduszek, zwłaszcza do mebli ogrodowych
Y1 (11) 70999
(51) A47F 3/04 (2006.01)
F25D 25/00 (2006.01)
(21) 126103

(41) 2018 09 10
(22) 2017 03 03

(72) KAWALEC RAJMUND, Warszawa (PL)
(73) KAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Wspornik do witryny mroźniczej
Y1 (11) 71016
(41) 2019 04 08
(51) A61B 5/0402 (2006.01)
A41D 13/00 (2006.01)
(21) 126642
(22) 2017 09 27
(72) JASIŃSKI TOMASZ, Kraków (PL); SOWA RYSZARD, Kraków (PL);
KOSAKOWSKA URSZULA, Kraków (PL); MACH ŁUKASZ, Kraków (PL)
(73) COMARCH HEALTHCARE SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(54) Kamizelka do badania EKG
Y1 (11) 70998
(41) 2017 09 25
(51) A61G 5/02 (2006.01)
B62K 27/00 (2006.01)
(21) 124967
(22) 2016 03 14
(72) SŁOWIŃSKI STANISŁAW, Kraków (PL)
(73) SŁOWIŃSKI STANISŁAW, Kraków (PL)
(54) Jednokołowy rower do napędu wózka inwalidzkiego lub dziecinnego
Y1 (11) 70994
(41) 2019 04 08
(51) A61J 1/00 (2006.01)
(21) 126660
(22) 2017 10 04
(72) BERNACIAK WOJCIECH, Warszawa (PL)
(73) BERNACIAK WOJCIECH WOBER, Warszawa (PL)
(54) Pojemnik do pobierania próbek kału
Y1 (11) 71014
(41) 2019 02 25
(51) A63B 23/04 (2006.01)
A61H 1/02 (2006.01)
(21) 126542
(22) 2017 08 11
(72) CZAJKOWSKI ŁUKASZ, Zambrów (PL); ZDROJEWSKI PAWEŁ,
Warszawa (PL); SOBIESZEK AGNIESZKA, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT LOTNICTWA, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do rehabilitacji kończyn dolnych z funkcją pionizacji
Y1 (11) 71006
(41) 2018 08 13
(51) B01D 46/00 (2006.01)
(21) 125985
(22) 2017 01 30
(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(73) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(54) Oczyszczacz powietrza
Y1 (11) 71000
(41) 2019 02 25
(51) B23Q 3/00 (2006.01)
(21) 126527
(22) 2017 08 16
(72) PÓŁTORZYCKI ARTUR, Elbląg (PL)
(73) PÓŁTORZYCKI ARTUR, Elbląg (PL)
(54) Przyrząd nastawny
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Y1 (11) 71027
(41) 2018 05 07
(51) B29C 64/209 (2017.01)
(62) 423351
(21) 127858
(22) 2017 11 03
(72) GIERULSKI WACŁAW, Kielce (PL); RĘBOSZ-KUREK ANNA,
Gościniec (PL); STĘPIEŃ ANNA, Kielce (PL); SZMIDT ARTUR,
Kielce (PL); BAJOR TOMASZ, Żarówka (PL); FRYDRYCH SYLWIA,
Kielce (PL); FURGAŁ BEATA, Stara Jarząbka (PL); KOWALSKI
SZYMON, Bęczków (PL); KWIATKOWSKI JAKUB,
Skarżysko Kościelne (PL); WOJCIECHOWSKI BARTŁOMIEJ,
Komparzów (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Głowica do podawania materiału w drukarkach przyrostowych
Y1 (11) 70983
(41) 2019 02 11
(51) B32B 3/10 (2006.01)
B31B 70/00 (2017.01)
B65D 27/00 (2006.01)
B65H 45/08 (2006.01)
(21) 126518
(22) 2017 08 03
(72) PALUCH JERZY, Piotrków Trybunalski (PL)
(73) ETISON LABELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski (PL)
(54) Wstęga z nadrukiem
Y1 (11) 71023
(41) 2019 05 20
(51) B60D 1/02 (2006.01)
(21) 126803
(22) 2017 11 17
(72) SŁOMKOWSKI MACIEJ, Żnin (PL)
(73) ATRES INTRALOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(54) Sprzęg do pojazdów i wózków wewnętrznego transportu towarowego
Y1 (11) 71011
(41) 2018 08 13
(51) B60P 3/14 (2006.01)
(21) 125997
(22) 2017 02 01
(72) BADOCHA ADAM, Kraków (PL); KWINTA RAFAŁ, Kraków (PL);
KARNIA TOMASZ, Kraków (PL); CHUDY ZYGMUNT, Wielka Wieś (PL);
ORŁOWICZ TADEUSZ, Czchów (PL)
(73) ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO, Kraków (PL)
(54) Nadwozie kontenerowe pojazdu kablowej łączności polowej
Y1 (11) 70997
(41) 2019 03 25
(51) B60Q 3/43 (2017.01)
B60Q 3/20 (2017.01)
B61D 29/00 (2006.01)
(21) 126599
(22) 2017 09 14
(72) PIOTROWSKI BARTOSZ, Warszawa (PL)
(73) POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ SPÓŁKA AKCYJNA,
Bydgoszcz (PL)
(54) Korpus lampy pojazdu
Y1 (11) 71024
(41) 2019 06 03
(51) B62B 3/02 (2006.01)
B25H 3/02 (2006.01)
(21) 126800
(22) 2017 11 20
(72) GUZ ŁUKASZ, Lublin (PL); POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL);
GUZ EWA, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Rozkładany wózek ręczny
Y1 (11) 70987
(51) B62B 7/00 (2006.01)
B62B 7/04 (2006.01)
B62B 9/00 (2006.01)
F21V 33/00 (2006.01)
(21) 125521

(41) 2018 03 12

(22) 2016 08 28
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(72) PRUSHKO IVAN, Łuck (UA)
(73) IDEO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Układ oświetleniowy wózka dziecięcego
Y1 (11) 70981
(41) 2019 03 11
(51) B62D 21/20 (2006.01)
A01D 75/00 (2006.01)
(21) 126558
(22) 2017 08 29
(72) PIEGAT PIOTR, Kiełtyki (PL); ŚNIECHOWSKI PIOTR, Gostynin (PL);
TUCHOLSKI TOMASZ, Stare Boryszewo (PL)
(73) TUCHOLSKI TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNE
TUCHOLSKI, Stare Boryszewo (PL)
(54) Wózek do transportu zespołów żniwnych kombajnów zbożowych
Y1 (11) 71020
(41) 2019 04 23
(51) B62D 35/00 (2006.01)
B60K 16/00 (2006.01)
(21) 126711
(22) 2017 10 18
(72) SIROCKI RYSZARD, Małkowo (PL)
(73) SIROCKA BARBARA LAMIRS, Małkowo (PL)
(54) Spojler dachowy z panelem fotowoltaicznym
Y1 (11) 71019
(41) 2019 04 23
(51) B63B 59/02 (2006.01)
B63B 43/18 (2006.01)
B63B 3/46 (2006.01)
(21) 126710
(22) 2017 10 17
(72) BARZAK BOGDAN, Kraków (PL)
(73) BARZAK BOGDAN PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
BARZAK, Kraków (PL)
(54) Element wzmacniający dziób kadłuba jednostki pływającej
Y1 (11) 70976
(41) 2018 10 08
(51) B65D 1/24 (2006.01)
B65D 21/02 (2006.01)
B65D 81/38 (2006.01)
B65D 85/30 (2006.01)
B65D 43/02 (2006.01)
F25D 3/06 (2006.01)
(21) 127168
(22) 2018 03 26
(30) BE2017/5225
2017 03 31
BE
(72) OEYEN JAN, Kasterlee (BE)
(73) Bellivo, société anonyme, Luxembourg (LU)
(54) Skrzynka z dopasowaną pokrywą na pojemniki z napojami
Y1 (11) 71007
(41) 2015 05 11
(51) B65F 3/00 (2006.01)
(21) 122521
(22) 2013 11 08
(72) WALENTYN BARTOSZ ŁUKASZ, Okole (PL)
(73) WALENTYN BARTOSZ ŁUKASZ, Okole (PL)
(54) Śmieciarko-zgazowarka pirolityczna odpadów komunalnych
Y1 (11) 71021
(41) 2019 05 20
(51) B65G 13/02 (2006.01)
B65G 17/24 (2006.01)
(21) 126764
(22) 2017 11 08
(72) WSZELAKI TOMASZ, Łódź (PL)
(73) AGEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zgierz (PL)
(54) Transporter formujący worki
Y1 (11) 70995
(41) 2016 10 10
(51) B66C 23/52 (2006.01)
B66C 23/70 (2006.01)
(21) 123952
(22) 2015 03 31
(72) PASZKIEWICZ TOMASZ, Gdańsk (PL)
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(73) PROTEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk (PL)
(54) Wielofunkcyjny żuraw okrętowy
Y1 (11) 71001
(41) 2019 04 08
(51) C03B 29/08 (2006.01)
H01P 1/00 (2006.01)
B01J 19/12 (2006.01)
B29C 35/08 (2006.01)
(21) 126636
(22) 2017 09 25
(72) ŻREBIEC TOMASZ, Krosno (PL)
(73) INVESTLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Korczyna (PL)
(54) Falowód do ogrzewania szkła płaskiego
Y1 (11) 71028
(41) 2017 01 30
(51) E01B 9/10 (2006.01)
E01B 9/30 (2006.01)
F16B 25/10 (2006.01)
(62) 413159
(21) 127852
(22) 2015 07 16
(72) RZEŹNIK TOMASZ, Stare Bojanowo (PL)
(73) FABRYKA URZĄDZEŃ KOLEJOWYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kościan (PL)
(54) Zespół połączeniowy do łączenia szyny z końcówką łącznika
szynowego
Y1 (11) 70977
(41) 2018 09 10
(51) E01F 9/615 (2016.01)
F21S 8/00 (2006.01)
G08G 1/095 (2006.01)
G09F 13/22 (2006.01)
(21) 127045
(22) 2018 02 16
(72) TATUR KRZYSZTOF, Osiny (PL)
(73) TATUR KRZYSZTOF, Osiny (PL)
(54) Słupek do świetlnego sygnalizowania przejść dla pieszych
Y1 (11) 71013
(41) 2019 01 28
(51) E02D 27/42 (2006.01)
E04H 12/22 (2006.01)
(21) 126503
(22) 2017 07 26
(72) DRATWA ROMAN STANISŁAW, Kalety (PL); DRATWA
MAGDALENA MARIA, Kalety (PL)
(73) WPŻ ELBUD GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Owśnice (PL)
(54) Fundament prefabrykowany
Y1 (11) 71010
(41) 2018 08 13
(51) E04B 1/76 (2006.01)
E04F 13/04 (2006.01)
(21) 125988
(22) 2017 01 31
(72) MIKULEC ANDRZEJ, Grybów (PL)
(73) MIKULEC ANDRZEJ FIRMA HANDLOWA MIKULEC, Biała Niżna (PL)
(54) Siatka z włókna szklanego
Y1 (11) 71005
(41) 2018 02 12
(51) E04B 1/343 (2006.01)
E04B 1/24 (2006.01)
E04B 7/00 (2006.01)
(21) 125472
(22) 2016 08 11
(72) MUZYCZUK-BROŻEK BARBARA, Gdynia (PL)
(73) CONSTRACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(54) Rama składana do budowy konstrukcji nośnej hali
Y1 (11) 70985
(51) E04B 5/00 (2006.01)

(41) 2018 10 08
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E04B 5/40 (2006.01)
E04G 11/46 (2006.01)
(21) 126194
(22) 2017 03 27
(72) KOTARBA KRZYSZTOF, Wrocław (PL)
(73) PARTEC SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gajków (PL)
(54) Profil stropowy żebrowego stropu żelbetowego
Y1 (11) 70993
(41) 2018 10 22
(51) E04B 9/04 (2006.01)
E04B 1/86 (2006.01)
(21) 126259
(22) 2017 04 14
(72) SZNYTERMAN GRZEGORZ, Tenczynek (PL); BRAWATA
KRZYSZTOF, Kraków (PL); TOPOLSKI TOMASZ, Tarnów (PL);
WĄSOWSKI PAWEŁ, Tarnów (PL); KAMISIŃSKI TADEUSZ,
Zabierzów (PL); BARUCH KATARZYNA, Tarnów (PL)
(73) RS MINUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(54) Rama do akustycznego panelu sufitowego
Y1 (11) 70980
(41) 2019 04 08
(51) E04C 2/08 (2006.01)
E04F 13/12 (2006.01)
E04B 1/80 (2006.01)
(21) 126637
(22) 2017 09 26
(72) LISIECKI ALEKSANDER, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Panel elewacyjny
Y1 (11) 70992
(41) 2016 11 21
(51) E04C 2/32 (2006.01)
B32B 15/085 (2006.01)
E04B 1/00 (2006.01)
E04B 1/14 (2006.01)
(21) 124064
(22) 2015 05 14
(72) MOCHNACKI BARTŁOMIEJ, Kraków (PL)
(73) MOCHNACKI BARTŁOMIEJ, Kraków (PL)
(54) Płyta podłogowa kompozytowa
Y1 (11) 71004
(41) 2016 12 19
(51) E04F 15/02 (2006.01)
(21) 125075
(22) 2014 09 10
(30) 2013140891
2013 09 05
RU
(86) 2014 09 10
PCT/RU14/00674
(87) 2015 03 12
WO15/034401
(72) PETROV SERGEY VALERIEVICH, Krasnoyarsk (RU)
(73) PETROV SERGEY VALERIEVICH, Krasnoyarsk (RU)
(54) Wkładka do warstwy panelowej
Y1 (11) 70986
(41) 2018 08 13
(51) E04F 19/02 (2006.01)
E04F 11/18 (2006.01)
(21) 126012
(22) 2017 02 06
(72) MATEJCZYK SZYMON, Lubliniec (PL)
(73) SZCZERBA DIONIZY PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE POLMAR, Lubliniec (PL)
(54) Odbojnica ścienna
Y1 (11) 71012
(41) 2018 08 13
(51) E04H 17/08 (2006.01)
E04H 17/06 (2006.01)
E04H 17/00 (2006.01)
A01K 3/00 (2006.01)
(21) 126004
(22) 2017 02 02
(72) GODAWSKI MAREK, Ludzisławice (PL)
(73) GODAWSKI MAREK, Ludzisławice (PL)
(54) Wspornik do montażu elementów przęseł ogrodzeniowych
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Y1 (11) 71002
(41) 2019 04 23
(51) E06B 1/20 (2006.01)
E06B 1/00 (2006.01)
(21) 126696
(22) 2017 10 11
(72) DUDEK-STACHAL MONIKA, Lublin (PL); SZULŻYK-MACIĄG
ANNA, Dys (PL); SZULŻYK SŁAWOMIR, Dys (PL)
(73) POL-SKONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(54) Ościeżnica drzwiowa
Y1 (11) 71025
(41) 2019 06 03
(51) F16C 33/74 (2006.01)
B65G 39/09 (2006.01)
(21) 126833
(22) 2017 11 30
(72) CHWOŁKA PIOTR, Rybnik (PL); FURCZYK MAREK, Kaniów (PL);
SULEWSKI RAFAŁ, Rybnik (PL)
(73) ARTECH RYBNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik (PL)
(54) Zespół doszczelniania wału wyjściowego przekładni
Y1 (11) 70978
(41) 2019 05 20
(51) F16J 15/08 (2006.01)
F16K 1/226 (2006.01)
(21) 126778
(22) 2017 11 09
(72) MAJEWSKI BARTOSZ, Poznań (PL)
(73) DSM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(54) Uszczelnienie sprężyste klapy
Y1 (11) 70996
(41) 2018 12 03
(51) F17C 5/04 (2006.01)
F17C 13/00 (2006.01)
F17D 1/065 (2006.01)
(21) 126364
(22) 2017 05 22
(72) DUDEK MAGDALENA, Kraków (PL); RAŹNIAK ANDRZEJ,
Chrzanów (PL); LIS BARTŁOMIEJ, Wojnicz (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Adapter do przetaczania wodoru ze zbiornika stacjonarnego
do przenośnych butli
Y1 (11) 70989
(41) 2017 10 09
(51) F21S 8/00 (2006.01)
F21V 17/08 (2006.01)
F21V 15/00 (2015.01)
F21Y 115/10 (2016.01)
(21) 125022
(22) 2016 04 06
(72) OSET ANDRZEJ, Krzepice (PL)
(73) OSET ANDRZEJ, Krzepice (PL)
(54) Gniazdo ledowe
Y1 (11) 71003
(41) 2019 05 06
(51) F21V 3/00 (2015.01)
F21V 5/04 (2006.01)
F21V 7/00 (2006.01)
F21V 13/00 (2006.01)
F21Y 103/10 (2016.01)
(21) 126724
(22) 2017 10 24
(72) LESIŃSKI WŁODZIMIERZ, Lubonieczek (PL)
(73) LENA LIGHTING SPÓŁKA AKCYJNA, Środa Wielkopolska (PL)
(54) Lampa LED, wielodiodowa
Y1 (11) 70990
(41) 2016 10 10
(51) F21V 3/02 (2006.01)
F21S 8/02 (2006.01)
(21) 124242
(22) 2015 04 08
(72) WIERUSZ-WALKNOWSKI DOBIESŁAW, Kraków (PL); RAOOF
ALAN ALEKSANDER, Tomaszowice (PL)
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(73) WIERUSZ-WALKNOWSKI DOBIESŁAW, Kraków (PL); RAOOF
ALAN ALEKSANDER, Tomaszowice (PL)
(54) Osłona źródła światła
Y1 (11) 70975
(41) 2019 01 02
(51) F21V 3/02 (2006.01)
F21S 8/02 (2006.01)
(62) 124242
(21) 127809
(22) 2015 04 08
(72) WIERUSZ-WALKNOWSKI DOBIESŁAW BARTŁOMIEJ, Kraków (PL);
RAOOF ALAN ALEKSANDER, Tomaszowice (PL)
(73) WIERUSZ-WALKNOWSKI DOBIESŁAW BARTŁOMIEJ, Kraków (PL);
RAOOF ALAN ALEKSANDER, Tomaszowice (PL)
(54) Osłona źródła światła
Y1 (11) 71026
(41) 2019 04 23
(51) F23J 3/00 (2006.01)
(21) 127849
(22) 2018 11 29
(72) PAWLICZAK KRZYSZTOF, Wrocław (PL)
(73) PAWLICZAK KRZYSZTOF ZAKŁAD MECHANIKI PRECYZYJNEJ
ZAPECH KRZYSZTOF PAWLICZAK, Wrocław (PL)
(54) Lanca zdmuchiwacza sadzy
Y1 (11) 71009
(41) 2018 05 07
(51) F24F 7/06 (2006.01)
E21F 1/00 (2006.01)
F24F 7/00 (2006.01)
F04D 25/08 (2006.01)
F04D 25/06 (2006.01)
(21) 125732
(22) 2016 11 04
(72) KRZYKOWSKI RYSZARD, Bielawy (PL); KUBOK JANUSZ,
Katowice (PL); FRYDEL WALENTY, Gliwice (PL); KALINOWSKI
ROMAN, Miłakowo (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EKO-WIN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(54) Wielonapięciowy wentylator górniczy
Y1 (11) 71018
(41) 2019 04 23
(51) G01B 3/12 (2006.01)
G01B 5/26 (2006.01)
G01C 7/04 (2006.01)
(21) 126698
(22) 2017 10 12
(72) BRZEZIŃSKI KAROL, Zaborze (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Drogomierz z funkcją pomiaru wysokości
Y1 (11) 70991
(41) 2018 01 29
(51) G03B 15/02 (2006.01)
G03B 15/06 (2006.01)
F16M 11/00 (2006.01)
F21V 21/00 (2006.01)
(21) 125362
(22) 2016 07 15
(72) WOŚ MARCIN, Piaseczno (PL); SOBIECKI MARCIN,
Konstancin-Jeziorna (PL)
(73) WOŚ MARCIN, Piaseczno (PL); SOBIECKI MARCIN,
Konstancin-Jeziorna (PL)
(54) Przenośny rejestrator obrazu
Y1 (11) 71015
(41) 2019 02 25
(51) G07D 3/04 (2006.01)
(21) 126546
(22) 2017 08 24
(72) MANASTERSKI GRZEGORZ, Warszawa (PL); STACH WITOLD,
Warszawa (PL)
(73) BANKOMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(54) Kierownica zespolona do sortera monet
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Y1 (11) 70984
(41) 2018 11 05
(51) H02S 20/30 (2014.01)
(21) 126305
(22) 2017 04 26
(72) MAŁEK KRZYSZTOF, Krzepice (PL)
(73) SMARTTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Stelaż panelu słonecznego
INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

1

2

1

2

A01D 75/00 (2006.01)
A01K 47/06 (2006.01)
A01K 59/00 (2006.01)
A01K 3/00 (2006.01)
A24C 5/44 (2006.01)
A24C 5/40 (2006.01)
A41D 13/11 (2006.01)
A41D 13/00 (2006.01)
A47B 17/03 (2006.01)
A47B 21/03 (2006.01)
A47B 13/14 (2006.01)
A47C 27/00 (2006.01)
A47F 3/04 (2006.01)
A47G 9/00 (2006.01)
A61B 5/0402 (2006.01)
A61G 5/02 (2006.01)
A61H 1/02 (2006.01)
A61J 1/00 (2006.01)
A63B 23/04 (2006.01)
B01D 46/00 (2006.01)
B01J 19/12 (2006.01)
B23Q 3/00 (2006.01)
B25H 3/02 (2006.01)
B29C 64/209 (2017.01)
B29C 35/08 (2006.01)
B31B 70/00 (2017.01)
B32B 3/10 (2006.01)
B32B 15/085 (2006.01)
B60D 1/02 (2006.01)
B60K 16/00 (2006.01)
B60P 3/14 (2006.01)
B60Q 3/43 (2017.01)
B60Q 3/20 (2017.01)
B61D 29/00 (2006.01)
B62B 3/02 (2006.01)
B62B 7/00 (2006.01)
B62B 7/04 (2006.01)
B62B 9/00 (2006.01)
B62D 21/20 (2006.01)
B62D 35/00 (2006.01)
B62K 27/00 (2006.01)
B63B 59/02 (2006.01)
B63B 43/18 (2006.01)
B63B 3/46 (2006.01)
B65D 27/00 (2006.01)
B65D 1/24 (2006.01)
B65D 21/02 (2006.01)
B65D 81/38 (2006.01)

70981*
71022
70979
71012*
70982
70982*
71008
71016*
70988
70988*
70988*
71017
70999
71017*
71016
70998
71014*
70994
71014
71006
71001*
71000
71024*
71027
71001*
70983*
70983
70992*
71023
71020*
71011
70997
70997*
70997*
71024
70987
70987*
70987*
70981
71020
70998*
71019
71019*
71019*
70983*
70976
70976*
70976*

B65D 85/30 (2006.01)
B65D 43/02 (2006.01)
B65F 3/00 (2006.01)
B65G 13/02 (2006.01)
B65G 17/24 (2006.01)
B65G 39/09 (2006.01)
B65H 45/08 (2006.01)
B66C 23/52 (2006.01)
B66C 23/70 (2006.01)
C03B 29/08 (2006.01)
E01B 9/10 (2006.01)
E01B 9/30 (2006.01)
E01F 9/615 (2016.01)
E02D 27/42 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)
E04B 1/343 (2006.01)
E04B 1/24 (2006.01)
E04B 7/00 (2006.01)
E04B 5/00 (2006.01)
E04B 5/40 (2006.01)
E04B 9/04 (2006.01)
E04B 1/86 (2006.01)
E04B 1/80 (2006.01)
E04B 1/00 (2006.01)
E04B 1/14 (2006.01)
E04C 2/08 (2006.01)
E04C 2/32 (2006.01)
E04F 13/04 (2006.01)
E04F 13/12 (2006.01)
E04F 15/02 (2006.01)
E04F 19/02 (2006.01)
E04F 11/18 (2006.01)
E04G 11/46 (2006.01)
E04H 12/22 (2006.01)
E04H 17/08 (2006.01)
E04H 17/06 (2006.01)
E04H 17/00 (2006.01)
E06B 1/20 (2006.01)
E06B 1/00 (2006.01)
E21F 1/00 (2006.01)
F04D 25/08 (2006.01)
F04D 25/06 (2006.01)
F16B 25/10 (2006.01)
F16C 33/74 (2006.01)
F16J 15/08 (2006.01)
F16K 1/226 (2006.01)
F16M 11/00 (2006.01)
F17C 5/04 (2006.01)

70976*
70976*
71007
71021
71021*
71025*
70983*
70995
70995*
71001
71028
71028*
70977
71013
71010
71005
71005*
71005*
70985
70985*
70993
70993*
70980*
70992*
70992*
70980
70992
71010*
70980*
71004
70986
70986*
70985*
71013*
71012
71012*
71012*
71002
71002*
71009*
71009*
71009*
71028*
71025
70978
70978*
70991*
70996

*) Prawo ochronne oznaczone więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym.
Ogłoszenie dotyczące tego prawa ochronnego można znaleźć pod symbolem
klasyfikacyjnym odpowiadającym numerowi bez gwiazdki.
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1

2

1

2

F17C 13/00 (2006.01)
F17D 1/065 (2006.01)
F21S 8/00 (2006.01)
F21S 8/00 (2006.01)
F21S 8/02 (2006.01)
F21S 8/02 (2006.01)
F21V 33/00 (2006.01)
F21V 17/08 (2006.01)
F21V 15/00 (2015.01)
F21V 3/00 (2015.01)
F21V 5/04 (2006.01)
F21V 7/00 (2006.01)
F21V 13/00 (2006.01)
F21V 3/02 (2006.01)
F21V 3/02 (2006.01)
F21V 21/00 (2006.01)
F21Y 115/10 (2016.01)

70996*
70996*
70977*
70989
70990*
70975*
70987*
70989*
70989*
71003
71003*
71003*
71003*
70990
70975
70991*
70989*

F21Y 103/10 (2016.01)
F23J 3/00 (2006.01)
F24F 7/06 (2006.01)
F24F 7/00 (2006.01)
F25D 25/00 (2006.01)
F25D 3/06 (2006.01)
G01B 3/12 (2006.01)
G01B 5/26 (2006.01)
G01C 7/04 (2006.01)
G03B 15/02 (2006.01)
G03B 15/06 (2006.01)
G07D 3/04 (2006.01)
G08G 1/095 (2006.01)
G09F 13/22 (2006.01)
H01P 1/00 (2006.01)
H02S 20/30 (2014.01)

71003*
71026
71009
71009*
70999*
70976*
71018
71018*
71018*
70991
70991*
71015
70977*
70977*
71001*
70984

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH
Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

70975
70976
70977
70978
70979
70980
70981
70982
70983
70984
70985
70986
70987
70988
70989
70990
70991
70992
70993
70994
70995
70996
70997
70998
70999
71000
71001

F21V 3/02 (2006.01)
B65D 1/24 (2006.01)
E01F 9/615 (2016.01)
F16J 15/08 (2006.01)
A01K 59/00 (2006.01)
E04C 2/08 (2006.01)
B62D 21/20 (2006.01)
A24C 5/44 (2006.01)
B32B 3/10 (2006.01)
H02S 20/30 (2014.01)
E04B 5/00 (2006.01)
E04F 19/02 (2006.01)
B62B 7/00 (2006.01)
A47B 17/03 (2006.01)
F21S 8/00 (2006.01)
F21V 3/02 (2006.01)
G03B 15/02 (2006.01)
E04C 2/32 (2006.01)
E04B 9/04 (2006.01)
A61J 1/00 (2006.01)
B66C 23/52 (2006.01)
F17C 5/04 (2006.01)
B60Q 3/43 (2017.01)
A61G 5/02 (2006.01)
A47F 3/04 (2006.01)
B23Q 3/00 (2006.01)
C03B 29/08 (2006.01)

71002
71003
71004
71005
71006
71007
71008
71009
71010
71011
71012
71013
71014
71015
71016
71017
71018
71019
71020
71021
71022
71023
71024
71025
71026
71027
71028

E06B 1/20 (2006.01)
F21V 3/00 (2015.01)
E04F 15/02 (2006.01)
E04B 1/343 (2006.01)
B01D 46/00 (2006.01)
B65F 3/00 (2006.01)
A41D 13/11 (2006.01)
F24F 7/06 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)
B60P 3/14 (2006.01)
E04H 17/08 (2006.01)
E02D 27/42 (2006.01)
A63B 23/04 (2006.01)
G07D 3/04 (2006.01)
A61B 5/0402 (2006.01)
A47C 27/00 (2006.01)
G01B 3/12 (2006.01)
B63B 59/02 (2006.01)
B62D 35/00 (2006.01)
B65G 13/02 (2006.01)
A01K 47/06 (2006.01)
B60D 1/02 (2006.01)
B62B 3/02 (2006.01)
F16C 33/74 (2006.01)
F23J 3/00 (2006.01)
B29C 64/209 (2017.01)
E01B 9/10 (2006.01)

300
DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA
PRAWA OCHRONNEGO
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych lub
przekształconych ze zgłoszenia wynalazku umieszczono w nawiasie
numer zgłoszenia macierzystego).
125473
125991
126077

06/2018
17/2018
04/2018

126148
126337
127023

20/2018
19/2018
07/2018
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE
PRAW OCHRONNYCH
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju prawa, numer
prawa ochronnego, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano
wpisu lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru praw
ochronnych zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię albo nazwa, miejsce zamieszkania albo
siedziba uprawnionego z prawa ochronnego (miejscowość, kraj) oraz numer identyfikacji podatkowej NIP,
a także numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON,
o ile zgłaszający je wskazał,
rubryka B - tytuł wzoru użytkowego,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wzoru użytkowego oraz jego miejsce zamieszkania (miejscowość, kraj),
rubryka D - prawa ograniczające prawo ochronne,
rubryka E - wpisy uzupełniające stan prawny prawa ochronnego,
rubryka F - wnioski o unieważnienie i sprzeciwy oraz decyzje dotyczące danego prawa ochronnego,
rubryka G - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia
prawa ochronnego.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające prawo
ochronne, sprostowania istotnych pomyłek.
(Y1) 67836 2019 06 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT SPAWALNICTWA, Gliwice,
Polska 000031503 i dokonanie wpisu: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT SPAWALNICTWA, Gliwice, Polska 000031503
(Y1) 67837 2019 06 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT SPAWALNICTWA, Gliwice,
Polska 000031503 i dokonanie wpisu: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT SPAWALNICTWA, Gliwice, Polska 000031503
(Y1) 67851 2019 06 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SORTER SPÓŁKA JAWNA KONRAD
GRZESZCZYK MICHAŁ ZIOMEK, Warszawa, Polska 142446830 i dokonanie wpisu: SORTER MICHAŁ ZIOMEK SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 142446830
(Y1) 68650 2019 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ADRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, Polska 122903650 i dokonanie wpisu: DEPHOS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, Polska 121255172
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(Y1) 69247 2019 06 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT SPAWALNICTWA, Gliwice,
Polska 000031503; ZBUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska 278247765 i dokonanie wpisu: SIEĆ
BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT SPAWALNICTWA, Gliwice,
Polska 000031503; ZBUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska 278247765
(Y1) 70410 2019 06 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ONCOARENDI THERAPEUTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: ONCOARENDI THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 101380757
(Y1) 70431 2019 06 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT SPAWALNICTWA,
Gliwice, Polska 000031503; POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, Polska 000001637 i dokonanie wpisu: POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, Polska 000001637; SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT
SPAWALNICTWA, Gliwice, Polska 000031503
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DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju prawa, numery
praw ochronnych, które wygasły na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 2 - 4 w
związku z art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 30.06.2000 r. - Prawo własności
przemysłowej oraz datę wygaśnięcia prawa ochronnego.
(Y1) 66199
(Y1) 66247
(Y1) 66296
(Y1) 66463
(Y1) 66524
(Y1) 66668
(Y1) 66669
(Y1) 66757
(Y1) 66804
(Y1) 66805
(Y1) 67636
(Y1) 68559
(Y1) 68739
(Y1) 68740
(Y1) 69196
(Y1) 69378
(Y1) 69381

2018 09 25
2018 10 14
2018 09 22
2018 10 15
2018 10 14
2018 10 13
2018 10 13
2018 09 16
2018 10 05
2018 10 05
2018 09 24
2018 09 17
2018 09 27
2018 10 08
2018 10 07
2018 10 12
2018 09 29

(Y1) 69399
(Y1) 69475
(Y1) 69498
(Y1) 69508
(Y1) 69543
(Y1) 69554
(Y1) 69614
(Y1) 69615
(Y1) 69616
(Y1) 69655
(Y1) 69725
(Y1) 69816
(Y1) 69845
(Y1) 70011
(Y1) 70374
(Y1) 70387

2018 05 29
2018 09 02
2018 08 13
2018 10 07
2018 07 03
2018 09 01
2018 08 11
2018 08 17
2018 09 17
2018 10 01
2018 10 05
2018 09 03
2018 10 05
2018 09 07
2018 05 25
2018 08 17
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C. WZORY PRZEMYSŁOWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 80), które poprzedzają informacje o dokonanej rejestracji oznaczają:

(11)
(15)
(21)
(22)
(30)
(45)
(51)
(54)
(55)
(72)
(73)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

numer rejestracji oraz rejestracji międzynarodowej
data rejestracji międzynarodowej
numer zgłoszenia
data zgłoszenia
pierwszeństwo
data publikacji rejestracji międzynarodowej
symbol klasy wzoru przemysłowego
określenie przedmiotu wzoru
rysunek wzoru lub fotografię wzoru
nazwisko i imię twórcy wzoru
nazwisko i imię bądź nazwę uprawnionego

303
REJESTRACJA
(od nr 25 421 do nr 25 520)
(51) 03-01
(11) 25421
(22) 2018 09 28
(21) 26986
(73) TIXON TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legionowo, PL.
(72) LANGE-KĘPCZYŃSKA ANETA, KĘPCZYŃSKI CEZARY,
KIEŁKIEWICZ-KASDEPKE MAGDALENA
(54) Urządzenie z pojemnikiem na leki
(55)

01-01
(11) 25422
(22) 2019 03 28
GLINKA JAKUB, Konstancin Jeziorna, PL.
GLINKA JAKUB
Piernik

(21) 27516

(51) 23-03
(11) 25423
(22) 2019 05 23
(73) KRAMARZ JÓZEF, Krobica, PL.

(21) 27676

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

(72) KRAMARZ JÓZEF
(54) Kaskadowy spiralny absorber ciepła
(55)

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

02-03
(11) 25424
(22) 2018 03 20
WIŚNIOS MARCIN MAJTAJ.PL, Warszawa, PL.
JANKOWSKA WIŚNIOS ANNA
Kaptur z szalem obszyty futrem

(21) 26386

(51) 06-04
(11) 25425
(22) 2018 12 13
(21) 27189
(73) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.

2724
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(51) 05-05
(11) 25429
(22) 2019 03 11
(73) BIBTEX-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zalasewo, PL.
(72) BIRAJIKLI ABDULWAHAB
(54) Tkanina obiciowa
(55)

(72) SZEWCZYK BOGDAN
(54) Zestaw mebli
(55)

(51) 06-01
(11) 25426
(22) 2019 01 10
(21) 27259
(73) ARATTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sękocin Nowy, PL.
(72) CHANGIZIAN KAMRAN
(54) Sofa
(55)

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

09-01
(11) 25427
(22) 2019 02 27
DUDEK DOROTA, Częstochowa, PL.
DUDEK DOROTA
Butelka z etykietą

(21) 27438

(51) 20-01
(11) 25430
(22) 2019 03 13
(21) 27446
(73) EMAR-SAMORAJ I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA, Kopytów, PL.
(72) Woliński Kazimierz, Makowski Mariusz, Chłystek Krzysztof,
Porakowski Wiktor, Wołowik Michał, Mechecki Radosław, Struzik
Wojciech, Bartosiński Marcin, Kamiński Krzysztof, SAMORAJ
STANISŁAW, Tabor Michał
(54) Urządzenie do sprzedaży biletów
(55)

(21) 27383

(51) 25-02
(11) 25431
(22) 2019 02 12
(21) 27342
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAR-TOM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jędrzejów, PL.
(72) PIENIĄDZ BARTŁOMIEJ
(54) Profil konstrukcyjny
(55)

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

(51) 05-05
(11) 25428
(22) 2019 03 01
(73) FARGOTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża, PL.
(72) SŁABY EWELINA
(54) Tkanina
(55)

Nr 9/2019

(21) 27394

23-01
(11) 25432
(22) 2019 03 13
KURPIEL KAZIMIERZ, Trzebinia, PL.
KURPIEL KAZIMIERZ
Fontanny

(21) 27324

Nr 9/2019
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

19-08
(11) 25433
(22) 2017 12 22
PISKOREK ADAM, Nowa Wieś, PL.
PISKOREK ADAM
Etykieta

(21) 26123

(51) 02-04
(11) 25434
(22) 2019 04 08
(21) 27534
(73) BATRU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wólka Kosowska, PL.
(72) ZHIQING XU
(54) Klapek
(55)

(51) 32-00
(11) 25435
(22) 2018 11 28
(21) 27379
(73) CZECHOWSKA DOROTA MDA PROMOTION AGENCJA
REKLAMOWA, Kościno, PL.
(72) CZECHOWSKA DOROTA
(54) Motyw ozdobny
(55)

(51) 23-03
(11) 25436
(22) 2019 03 20
(21) 27486
(73) GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karpicko, PL.
(72) GORGIEL JAN
(54) Grzejnik listwowy
(55)

2725

(51) 23-03
(11) 25437
(22) 2019 03 20
(21) 27491
(73) GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karpicko, PL.
(72) GORGIEL JAN
(54) Grzejnik listwowy
(55)

(51) 23-03
(11) 25438
(22) 2019 03 20
(21) 27492
(73) GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karpicko, PL.
(72) GORGIEL JAN
(54) Grzejnik listwowy
(55)

(51) 25-03
(11) 25439
(22) 2019 03 21
(21) 27493
(73) INTERSTER YACHTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(72) GROTH MARIAN
(54) Kiosk
(55)

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

06-01, 06-03 (11) 25440 (22) 2019 03 21
TRETER ZBIGNIEW, Konstancin-Jeziorna, PL.
TRETER ZBIGNIEW
Ławka szkolna z przymocowanym siedzeniem

(21) 27499
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(51) 25-01
(11) 25441
(22) 2019 04 29
(21) 27294
(73) KORPORACJA BUDOWLANA DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI, Kartoszyno, PL.
(72) BABŁO GRZEGORZ
(54) Zespolona belka konstrukcyjna
(55)

(51) 05-05
(11) 25442
(22) 2019 04 03
(21) 27525
(73) KOPACKA-SZCZEPANIAK MIROSŁAWA KOPACKI MARCIN
HURTOWNIA MIRMAR SPÓŁKA CYWILNA, Łódź, PL.
(72) KOPACKA-SZCZEPANIAK MIROSŁAWA, KOPACKI MARCIN
(54) Tkanina
(55)

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

32-00
(11) 25443
(22) 2019 05 28
(21) 27527
SOCHAŃSKI PRZEMYSŁAW PLATANUS, Głosków, PL.
SOCHAŃSKI PRZEMYSŁAW
Logo

(51) 23-03
(11) 25444
(22) 2019 03 22
(21) 27501
(73) GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karpicko, PL.
(72) GORGIEL JAN
(54) Grzejnik listwowy
(55)

Nr 9/2019

(51) 23-03
(11) 25445
(22) 2019 03 22
(21) 27502
(73) GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karpicko, PL.
(72) GORGIEL JAN
(54) Grzejnik listwowy
(55)

(51) 23-03
(11) 25446
(22) 2019 03 22
(21) 27503
(73) GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karpicko, PL.
(72) GORGIEL JAN
(54) Grzejnik listwowy
(55)

(51) 23-03
(11) 25447
(22) 2019 03 22
(21) 27504
(73) GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karpicko, PL.
(72) GORGIEL JAN
(54) Grzejnik listwowy
(55)

(51) 23-03
(11) 25448
(22) 2019 03 22
(21) 27505
(73) GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karpicko, PL.
(72) GORGIEL JAN
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(54) Grzejnik listwowy
(55)

(54) Znicz
(55)

(51) 23-03
(11) 25449
(22) 2019 03 22
(21) 27506
(73) GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karpicko, PL.
(72) GORGIEL JAN
(54) Grzejnik listwowy
(55)

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

09-09
(11) 25452
(22) 2019 04 17
(21) 27562
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

09-09
(11) 25453
(22) 2019 04 17
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Pokrywa kosza

(21) 27563

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

23-01
(11) 25454
(22) 2019 04 17
WEROŃSKA MARTA, Radzymin, PL.
WEROŃSKA MARTA
Areator

(21) 27564

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

02-04
(11) 25450
(22) 2019 03 28
(21) 27515
BUKSA SŁAWOMIR BUXA, Rokiciny Podhalańskie, PL.
BUKSA SŁAWOMIR
Obuwie wsuwane

(51) 26-01
(11) 25451
(22) 2019 04 16
(21) 27559
(73) MAŃKA GRAŻYNA P.P.H.U. GRAŻYNA, Częstochowa, PL.
(72) MAŃKA GRAŻYNA

(51) 11-02
(11) 25455
(22) 2019 03 29
(21) 27517
(73) MROZIK TOMASZ MTM F.P.H.U., Wierzchowisko, PL.
(72) MROZIK TOMASZ
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(54) Osłonka na doniczkę
(55)

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

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

11-02
(11) 25456
(22) 2019 03 29
(21) 27518
MROZIK TOMASZ MTM F.P.H.U., Wierzchowisko, PL.
MROZIK TOMASZ
Osłonka na doniczkę

26-01
(11) 25457
(22) 2019 04 03
(21) 27523
MAŃKA GRAŻYNA P.P.H.U. GRAŻYNA, Częstochowa, PL.
MAŃKA GRAŻYNA
Znicz

(51) 11-02
(11) 25458
(22) 2019 04 04
(21) 27526
(73) BETFORM ART PIOTR SKRZYPIEC & RADOSŁAW PŁOTECKI
SPÓŁKA JAWNA, Janowice Wielkie, PL.
(72) ZNAMIENKIEWICZ MARCIN
(54) Figura ozdobna
(55)

Nr 9/2019

(51) 11-02
(11) 25459
(22) 2019 04 05
(21) 27530
(73) RAPCEWICZ RENATA WYRÓB ARTYKUŁÓW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH, Brańsk, PL.
(72) RAPCEWICZ RENATA
(54) Aplikacja na lampiony nagrobne
(55)

(51) 06-01
(11) 25460
(22) 2019 04 23
(21) 27579
(73) MAKAREWICZ DOROTA, Warszawa, PL.
(72) MAKAREWICZ DOROTA
(54) Ławka dla mam karmiących z przewijakiem i siedzeniem oraz
zadaszeniem
(55)

(51) 32-00
(11) 25461
(22) 2019 04 25
(73) GDAŃSKIE MŁYNY-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(72) FAJGA WOJCIECH
(54) Wzór graficzny
(55)

(21) 27583

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

23-07
(11) 25462
(22) 2019 04 30
(21) 27592
SANIT-PLAST FILIPCZAK SPÓŁKA JAWNA, Korpele, PL.
CHRÓŚCIELEWSKI KRZYSZTOF
Nakładka na deskę sedesową dla dzieci

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

09-09
(11) 25463
(22) 2019 05 01
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej zbiórki odpadów

(21) 27598
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(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

09-09
(11) 25464
(22) 2019 05 01
(21) 27599
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

09-09
(11) 25465
(22) 2019 05 01
(21) 27600
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

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

2729

(51) 06-04
(11) 25469
(22) 2019 05 06
(21) 27605
(73) AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ, Kraków, PL.
(72) MĘDRECKA ALEKSANDRA, SARNAT ŁUKASZ
(54) Stojak na książki
(55)

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

09-09
(11) 25470
(22) 2019 05 07
(21) 27610
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

09-09
(11) 25471
(22) 2019 05 07
(21) 27612
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

09-09
(11) 25472
(22) 2019 05 07
(21) 27613
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

09-09
(11) 25466
(22) 2019 05 01
(21) 27601
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

09-09
(11) 25467
(22) 2019 05 01
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej zbiórki odpadków

(21) 27602

(51) 06-03
(11) 25468
(22) 2019 05 06
(21) 27604
(73) AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ, Kraków, PL.
(72) FOLTA MAGDALENA, SARNAT ŁUKASZ
(54) Stolik do kawy
(55)

(51) 09-09
(11) 25473
(22) 2019 05 07
(73) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
(72) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF

(21) 27614

2730
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(54) Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów
(55)

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

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

09-09
(11) 25474
(22) 2019 05 07
(21) 27615
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

23-08, 06-04 (11) 25475 (22) 2019 03 11
PROTASIEWICZ EWA, Dębowiec, PL.
PROTASIEWICZ EWA
Wieszak

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

21-01
(11) 25476
(22) 2019 05 22
(21) 27674
WRÓBLEWSKA ALEKSANDRA OLSIKOWA, Łódź, PL.
WRÓBLEWSKA ALEKSANDRA
Zabawka

25-01
(11) 25478
(22) 2019 04 10
Žukas Arturas, Panevežys, LT.
Žukas Arturas
Kątowa płyta okładzinowa

Nr 9/2019
(21) 27550

(51) 25-03
(11) 25479
(22) 2019 04 26
(21) 27587
(73) TATARCZYK-MAZUR MONIKA NAGROBKI ZAKŁAD
KAMIENIARSKI, Mszana, PL.
(72) TATARCZYK-MAZUR MONIKA
(54) Nagrobek
(55)

(21) 27444
(51) 25-03
(11) 25480
(22) 2019 04 26
(21) 27588
(73) TATARCZYK-MAZUR MONIKA NAGROBKI ZAKŁAD
KAMIENIARSKI, Mszana, PL.
(72) TATARCZYK-MAZUR MONIKA
(54) Nagrobek
(55)

(51) 25-03
(11) 25481
(22) 2019 04 26
(21) 27589
(73) TATARCZYK-MAZUR MONIKA NAGROBKI ZAKŁAD
KAMIENIARSKI, Mszana, PL.
(72) TATARCZYK-MAZUR MONIKA
(54) Nagrobek
(55)

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

25-01
(11) 25477
(22) 2019 04 10
Žukas Arturas, Panevežys, LT.
Žukas Arturas
Płyta okładzinowa

(21) 27549

(51) 06-01
(11) 25482
(22) 2019 05 06
(21) 27607
(73) AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ, Kraków, PL.
(72) ŁĄTKA DOMINIKA MAGDALENA, SARNAT ŁUKASZ
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(54) Krzesło
(55)

2731

(51) 23-03
(11) 25487
(22) 2019 04 18
(21) 27572
(73) GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karpicko, PL.
(72) GORGIEL JAN
(54) Grzejnik listwowy żaluzjowy
(55)

(51) 03-01
(11) 25483
(22) 2018 11 28
(21) 27136
(73) CZECHOWSKA DOROTA MDA PROMOTION AGENCJA
REKLAMOWA, Kościno, PL.
(72) CZECHOWSKA DOROTA
(54) Nerko-organizer
(55)

(51) 06-09
(11) 25484
(22) 2018 12 14
(21) 27198
(73) ADREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(72) ZAKRZEWSKI ŁUKASZ
(54) Materac pneumatyczny
(55)

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

(51) 23-03
(11) 25488
(22) 2019 04 18
(21) 27573
(73) GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karpicko, PL.
(72) GORGIEL JAN
(54) Grzejnik listwowy żaluzjowy
(55)

09-09
(11) 25485
(22) 2019 04 17
(21) 27567
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

(51) 02-06
(11) 25486
(22) 2019 04 18
(21) 27571
(73) DUBIEL AGNIESZKA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA DAN
BUSHIDO, Żędowice, PL.
(72) DUBIEL DAMIAN
(54) Łapy trenerskie
(55)

(51) 23-03
(11) 25489
(22) 2019 04 18
(21) 27574
(73) GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karpicko, PL.
(72) GORGIEL JAN
(54) Grzejnik listwowy żaluzjowy
(55)

2732
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

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

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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08-06
(11) 25490
(22) 2019 04 19
(21) 27578
KUBASIAK TOMASZ F.P.U.H. AKCES-PLAST, Sucha Beskidzka, PL.
KUBASIAK TOMASZ
Uchwyt meblowy

23-03
(11) 25491
(22) 2019 05 20
KRAMARZ JÓZEF, Krobica, PL.
KRAMARZ JÓZEF
Spalinowy liniowy absorber ciepła

23-03
(11) 25492
(22) 2019 06 14
KRAMARZ JÓZEF, Krobica, PL.
KRAMARZ JÓZEF
Łata dachowa absorbująco-akumulująca ciepło

(51) 06-04
(11) 25493
(22) 2019 07 01
(73) SZUSTAKIEWICZ KATARZYNA, Trawniki, PL.

(21) 27658

(21) 27761

(21) 27803

Nr 9/2019

(72) SZUSTAKIEWICZ KATARZYNA
(54) Półka
(55)

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

06-04
(11) 25494
(22) 2019 07 01
OPOKA ARTUR, Lublin, PL.
OPOKA ARTUR
Półka

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

09-09
(11) 25495
(22) 2019 05 07
(21) 27611
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

09-09
(11) 25496
(22) 2019 05 20
(21) 27660
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

(21) 27804

Nr 9/2019
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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09-09
(11) 25497
(22) 2019 05 14
(21) 27634
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

09-09
(11) 25498
(22) 2019 05 14
(21) 27635
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

09-09
(11) 25499
(22) 2019 05 14
(21) 27638
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

09-09
(11) 25500
(22) 2019 05 14
(21) 27639
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

(51) 09-09
(11) 25501
(22) 2019 05 14
(73) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
(72) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF

(21) 27640

2733

(54) Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów
(55)

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

09-09
(11) 25502
(22) 2019 05 14
(21) 27641
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

09-09
(11) 25503
(22) 2019 05 20
(21) 27657
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

09-09
(11) 25504
(22) 2019 05 20
(21) 27659
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

(51) 09-09
(11) 25505
(22) 2019 05 20
(73) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
(72) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF

(21) 27662

2734
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(54) Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów
(55)

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

09-09
(11) 25506
(22) 2019 05 20
(21) 27663
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

09-09
(11) 25507
(22) 2019 05 20
(21) 27664
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

25-02
(11) 25508
(22) 2019 05 15
(21) 27645
MAKAREWICZ EDWARD ZIEL-BRUK MAKAREWICZ, Płoty, PL.
MAKAREWICZ EDWARD
Stopa reklam

Nr 9/2019

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

21-01
(11) 25509
(22) 2019 04 25
PRAŻUCH JERZY, Dąbrowa, PL.
PRAŻUCH JERZY
Pionki do gry planszowej

(21) 27582

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

06-04
(11) 25510
(22) 2019 05 07
VALLOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
ŁOSOŚ MARIUSZ
Gablota

(21) 27609

(51) 32-00
(11) 25511
(22) 2019 05 22
(21) 27668
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL.
(72) TOŁOCZKO PIOTR
(54) Logotyp
(55)

(51) 06-01
(11) 25512
(22) 2019 05 22
(21) 27669
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL.
(72) RACZYŃSKA-MĄKOWSKA EWA, ŁAPIŃSKA AGATA
(54) Ławka
(55)

Nr 9/2019
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(51) 32-00
(11) 25513
(22) 2019 05 22
(21) 27671
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL.
(72) TOŁOCZKO PIOTR
(54) Logotyp
(55)

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

32-00
(11) 25517
(22) 2019 05 08
BILKIEWICZ ROBERT TREBOR, Gdańsk, PL.
BILKIEWICZ JAKUB
Projekty graficzne dla opakowań na słodycze

2735
(21) 27622

(51) 32-00
(11) 25514
(22) 2019 05 22
(21) 27672
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL.
(72) TOŁOCZKO PIOTR
(54) Logotyp
(55)
(51) 19-08
(11) 25518
(22) 2019 05 20
(21) 27665
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(72) BROŻYNA STANISŁAW
(54) Etykieta
(55)
(51) 06-01
(11) 25515
(22) 2019 05 22
(21) 27673
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL.
(72) RACZYŃSKA-MĄKOWSKA EWA, DOMAN PATRYCJA
(54) Ławka
(55)

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

19-04
(11) 25516
(22) 2019 05 14
DREWICZ MARCIN ROBERT, Warszawa, PL.
DREWICZ MARCIN ROBERT
Projekt pomnika

(21) 27636

(51) 32-00
(11) 25519
(22) 2019 05 22
(21) 27666
(73) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(72) PIASTA IWONA
(54) Znak graficzny
(55)

2736
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(51) 09-03
(11) 25520
(22) 2019 05 22
(21) 27667
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(72) BROŻYNA STANISŁAW
(54) Opakowanie kosmetyków
(55)

Nr 9/2019

i dokonanie wpisu:PAWBOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Andrychów, Polska 356891977
17058 2019 03 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLÜCK KRYSTYNA, Bielsko-Biała, Polska
i dokonanie wpisu:GLÜCK-MARZEC KRYSTYNA, Bielsko-Biała, Polska
20132, 20138 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 192076451 i dokonanie
wpisu:PAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Miszewko, Polska 192076451
20582 2019 03 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLÜCK KRYSTYNA, Bielsko-Biała, Polska
i dokonanie wpisu:GLÜCK-MARZEC KRYSTYNA, Bielsko-Biała, Polska
20890 2019 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE DOLMAR RYSZARD, LIDIA,ARTUR DOBIEŃ SPÓŁKA JAWNA, Donaborów, Polska 250758849 i dokonanie
wpisu:PPHU DOLMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,Donaborów, Polska 250758849
21525 2019 03 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLÜCK KRYSTYNA, Bielsko-Biała, Polska
i dokonanie wpisu:GLÜCK-MARZEC KRYSTYNA, Bielsko-Biała, Polska
21835 2019 03 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHMARA DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polskai dokonanie wpisu:DOMY BANINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot, Polska 221202340

304
WPISY I ZMIANY W REJESTRZE WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzoru
przemysłowego, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano
wpisu lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru wzorów przemysłowych zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię albo nazwa, miejsce zamieszkania albo
siedziba uprawnionego z prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (miejscowość, kraj) oraz numer identyfikacji
podatkowej NIP, a także numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON, o ile zgłaszający je wskazał,
rubryka B - przedmiot wzoru przemysłowego,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wzoru przemysłowego oraz jego
miejsce zamieszkania (miejscowość, kraj),
rubryka D - prawa ograniczające prawo z rejestracji,
rubryka E - wnioski o unieważnienie i sprzeciwy oraz decyzje dotyczące danego prawa z rejestracji,
rubryka F - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia
prawa z rejestracji.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające prawo
z rejestracji wzoru przemysłowego, sprostowania istotnych
pomyłek.

21856 2019 03 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHMARA DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska i dokonanie
wpisu: DOMY BANINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot, Polska 221202340
22426, 22562 2019 03 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu:CHMARA DEVELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska i dokonanie wpisu: DOMY BANINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot, Polska 221202340
23419 2019 03 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TRIBOMED BURZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA,
Nowa Wieś Wielka, Polska 341347745 i dokonanie wpisu:TRIBO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Wieś
Wielka, Polska 092981816
305
DECYZJE O UNIEWAŻNIENIU
PRAWA Z REJESTRACJI
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzorów
przemysłowych, datę unieważnienia prawa z rejestracji oraz treść
decyzji.
20292 23 12 2015
13168 24 11 2017

Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
306
DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU
PRAWA Z REJESTRACJI

13600 2019 03 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KUFIETA SPÓŁKA JAWNA, Wodzisław Śląski, Polska 241759830 i dokonanie wpisu:KUFIETA SPÓŁKA JAWNA,
Czyżowice, Polska 241759850

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzorów
przemysłowych i datę wygaśnięcia prawa z rejestracji.

14330 2019 03 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „PAWBOL” Sp. z o.o., Sułkowice, Polska

00217 2018 07 22
02209 2015 11 24

05048 2013 01 30
05823 2018 07 09

Nr 9/2019
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05882
05920
06072
06101
06102
06370
06389
13730
13732
13863
13866
13889
13892
14039
14161
14177
14215
14216
14217
14345
14441
14442
14439
14440
14443
14448
14457
19997
20005
20006
20168
20174
20194
20197
20198
20199
20218
20246
20248
20249
20250
20254
20255
20256
20257

20258
20260
20261
20266
20267
20268
20270
20273
20274
20286
20287
20288
20293
20298
20299
20314
20315
20318
20319
20331
20363
20364
20365
20385
20392
20418
20504
20505
20546
20547
20567
20586
20613
20614
20615
20625
20683
20757
20841
21059
21209
21210
22061
20304
20624

2018 07 18
2018 07 11
2018 07 22
2018 07 01
2018 07 01
2018 07 31
2018 07 14
2018 07 09
2018 07 08
2018 07 17
2018 07 23
2018 07 21
2018 07 28
2018 07 07
2018 07 16
2018 07 31
2018 07 04
2018 07 29
2018 07 29
2018 07 14
2018 07 16
2018 07 14
2018 07 16
2018 07 16
2018 07 14
2018 07 14
2018 07 14
2018 04 25
2018 05 20
2018 05 20
2018 07 04
2018 07 05
2018 05 22
2018 05 27
2018 05 27
2018 05 27
2018 07 18
2018 07 03
2018 07 04
2018 07 05
2018 07 05
2018 07 08
2018 07 08
2018 07 08
2018 07 08

2018 07 09
2018 07 13
2018 07 14
2018 07 22
2018 07 08
2018 07 22
2018 07 25
2018 07 29
2018 07 30
2018 07 11
2018 07 12
2018 07 12
2018 07 22
2018 07 08
2018 07 19
2018 07 25
2018 07 25
2018 07 29
2018 07 29
2018 07 04
2018 07 15
2018 07 18
2018 07 22
2018 07 05
2018 07 31
2018 07 01
2018 07 05
2018 07 05
2018 07 01
2018 07 15
2018 07 29
2018 07 19
2018 07 09
2018 07 09
2018 07 09
2018 07 12
2018 07 05
2018 07 22
2018 07 22
2018 07 15
2018 07 01
2018 07 01
2018 07 01
2018 06 04
2018 06 03
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REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA UZNANA W POLSCE
(51) 26-06 (11) DM/200 473 (15) 08.01.2019 (45) 12.07.2019
(73) PSA AUTOMOBILES SA,
2-10 Boulevard de l’Europe, 78300 Paris (FR)
(54) Reflektor przedni do pojazdów
(55)

2737

(51) 12-08 (11) DM/200 963 (15) 07.01.2019 (45) 12.07.2019
(73) PSA AUTOMOBILES SA,
2-10 Boulevard de l’Europe, 78300 Paris (FR)
(54) 1.-2. Pojazdy, 3. Przedni zderzak do pojazdów, 4. Odkształcalny górny element poprzeczny do pojazdów, 5. Górna kratownica
do pojazdów, 6. Felgi kół do pojazdów, 7. Osłona koła do pojazdów
(55)

2738

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(51) 14-03 (11) DM/201 652 (15) 08.11.2018 (45) 05.07.2019
(73) FUVI COGNITIVE NETWORK CORP.,
3 Speen Street, 01701 Framingham (US)
(54) Smartfon
(55)

(51) 23-04 (11) DM/201 700 (15) 02.05.2018 (45) 05.07.2019
(73) PREMIUM HOME COMFORT, INC.,
2212 Walnut Street, First Floor, 19103 Philadelphia, PA (US)
(54) Osuszacz
(55)

(51) 12-06 (11) DM/201 733 (15) 06.12.2018 (45) 05.07.2019
(73) Lev Yosypovych RABENKO,
vul. Olesia Honchara, bud. 26-28, kv. 67, 01054 Kyiv (UA)
(54) Statek
(55)

Nr 9/2019

(51) 09-03 (11) DM/201 765 (15) 18.12.2018 (45) 05.07.2019
(73) Economic society „HASAR”,
11 Altyn suv Str., Shor r/c, 744000 Ashgabat (TM)
(54) Pudełko na słodycze
(55)

(51) 28-03 (11) DM/202 031 (15) 17.10.2018 (45) 26.07.2019
(73) Danielle Crookall, 35 Shirley Gardens, PL5 3EX Plymouth (GB)
(54) Uchwyt do przedłużeń włosów
(55)

Nr 9/2019
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D. ZNAKI TOWAROWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje o dokonanej rejestracji oznaczają:

(111) –
(151) –
(210) –
(220) –
(441) –
(510) –
(511) –
(531) –
(540) –
(551) –
		
(732) –

numer prawa ochronnego
data wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego
numer zgłoszenia
data zgłoszenia (w przypadku konwersji – oznaczono literą K  – jest to data od której liczy się okres ochrony na terenie Polski)
data ogłoszenia o zgłoszeniu
wykaz towarów
klasy towarowe
symbol klasyfikacji elementów graficznych znaku
określenie znaku towarowego ze wskazaniem kolorów
wskazanie kategorii znaku towarowego lub udzielonego prawa jeżeli dotyczy wspólnego prawa ochronnego,
wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego
nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju

308
UDZIELONE PRAWA OCHRONNE
NA ZNAKI TOWAROWE
(od nr 320 801 do nr 321 500)
(111) 320801
(220) 2017 06 02
(210) 471159
(151) 2019 05 15
(441) 2017 09 04
(732) RAMIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) SporTrike
(510), (511) 12 rowery dziecięce, 28 rowery zabawkowe, rowery trójkołowe (zabawki), rowery trójkołowe dla dzieci (zabawki).
(111) 320802
(220) 2018 10 23
(210) 491911
(151) 2019 05 15
(441) 2019 01 28
(732) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, PL.
(540) MUCOPECT
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu chorób układu oddechowego, preparaty farmaceutyczne na kaszel.
(111) 320803
(220) 2017 09 04
(210) 476123
(151) 2019 05 24
(441) 2018 08 06
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, PL.
(540) HELLENA ORANGEADE ORIGINAL FLAVOR
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, oranżada.
(111) 320804
(220) 2018 09 13
(151) 2019 05 16
(441) 2019 01 14
(732) EKOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, PL.
(540) EM EMTRACK
(540)

(210) 490517

Kolor znaku: szary, pomarańczowy, zielony, żółty, niebieski,
różowy, biały
(531) 16.01.06, 07.15.05, 21.01.15, 26.07.25, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.15

(510), (511) 9 programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], 35 zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, optymalizacja stron internetowych, komputerowe zarządzanie plikami, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych poprzez tworzenie
komputerowych baz danych, 42 aktualizowanie oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja
oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa,
projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, hosting stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej
i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, usługi
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi konsultacyjne
w dziedzinie technologii informacyjnej, konwersja danych i programów komputerowych [inna niż konwersja fizyczna], konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, odzyskiwanie danych
komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, wynajem sprzętu do przetwarzania danych.

(111) 320805
(220) 2017 09 04
(210) 476125
(151) 2019 05 24
(441) 2018 08 06
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, PL.
(540) HELLENA ORANGEADE
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, oranżada.
(111) 320806
(220) 2018 11 29
(151) 2019 05 22
(441) 2019 02 04
(732) MISZCZAK EDWARD, Witkowice Nowe, PL.
(540) OFF

(210) 493262
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(540)

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 9 płyty CD, płyty DVD i elektroniczne nośniki dźwięku,
obrazu i multimediów, publikacje elektroniczne, dzwonki do telefonów komórkowych jako software ładowalny lub zapisane na nośnikach, ekrany projekcyjne, filmy fabularne, filmy dokumentalne, filmy
animowane, gry komputerowe jako software ładowalny lub zapisane
na nośnikach, gry elektroniczne jako software ładowalny lub zapisane na nośnikach, urządzenia i aparatura służąca do odbioru przekazu
satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, aplikacje mobilne, aplikacje do pobrania, 16 afisze, broszury, czasopisma,
druki, dzienniki, foldery, formularze, fotografie, gazety, kalendarze,
kartki okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, katalogi, książki, nalepki, notesy, obrazy, papier, karton i wyroby z tych materiałów
nie ujęte w innych klasach, periodyki, plansze, plakaty reklamowe,
prospekty, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, torby i torebki do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych, materiały
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), znaczki okolicznościowe, znaczki pocztowe, 28 gry, zabawki i sprzęt sportowy ujęte
w tej klasie, 35 usługi w zakresie produkcji reklam, usługi wykonywane przez agencje reklamowe, w tym reklama prasowa, radiowa,
telewizyjna, kinowa i internetowa, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi menedżerskie, usługi rozlepiania plakatów reklamowych, usługi dotyczące
zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi organizacji wystaw
handlowych lub reklamowych, usługi organizacji pokazów w celach
handlowych i reklamowych, usługi organizacji i prowadzenia kampanii reklamowych, usługi dotyczące zarządzania profesjonalną działalnością artystyczną, wynajmowanie i sprzedaż miejsca i czasu na cele
reklamowe, administrowanie hotelami, usługi w zakresie promocji
filmów oraz wydawnictw związanych z filmem, 38 usługi w zakresie
obsługi przekazu dźwięku i obrazu, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku i obrazu, prowadzenie transmisji radiowych, telewizyjnych i za pomocą sieci informatycznych, usługi przekazywania
informacji przez serwisy informacyjne, 41 usługi dotyczące produkcji
i montażu audycji, programów, filmów i publikacji multimedialnych,
organizowanie widowisk, organizowanie konkursów edukacyjnych
lub rozrywkowych, organizowanie pokazów, organizowanie imprez
artystycznych, estradowych, organizowanie i obsługa zjazdów, seminariów, organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów,
organizowanie wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, usługi edukacyjne, organizowanie, prowadzenie i obsługa festiwali, w tym festiwali filmowych, organizowanie i prowadzenie przeglądów filmowych i targów filmowych, impresariat, organizowanie plebiscytów
o charakterze rozrywkowym lub edukacyjnym, usługi dotyczące publikowania książek i tekstów innych niż teksty reklamowe, udostępnianie tych publikacji za pośrednictwem Internetu, usługi rezerwacji
miejsc na wydarzenia kulturalne i rozrywkowe, usługi wynajmu dekoracji, kostiumów i rekwizytów oraz pomieszczeń do celów rozrywkowych, usługi wynajmu sprzętu telewizyjnego, radiowego, kinematograficznego, wypożyczanie filmów, wypożyczanie kamer wideo,
wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie aparatury oświetleniowej, tłumaczenia, usługi prowadzenia serwisów internetowych o charakterze rozrywkowym lub edukacyjnym,
42 administrowanie stronami internetowymi, usługi udostępniania
plików on-line, opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, badania w dziedzinie usług medialnych, wypożyczanie oprogramowania, usługi utrzymywania i udostępniania stron internetowych, oprogramowanie jako usługa (SaaS), 45 zarządzanie prawami
autorskimi, usługi administrowania prawami własności intelektualnej, udzielania licencji i pośrednictwa w obrocie prawami własności
intelektualnej.
(111) 320807
(220) 2015 09 08
(210) 446723
(151) 2019 05 20
(441) 2015 12 07
(732) RISER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jaworzno, PL.
(540) domy budujemy kompleksowo

Nr 9/2019

(510), (511) 35 prowadzenie punktu z materiałami budowlanymi, 37 generalne wykonawstwo inwestycji-kompleksowa budowa
obiektów w budownictwie przemysłowym, podwodnym, oraz portowym, a także budynków mieszkaniowych, jedno i wielorodzinnych
oraz innych trwałych obiektów, magazynów, pawilonów i sklepów
targowych, montaż i naprawa instalacji wewnętrznej i zewnętrznej,
tj.: gazowa, grzewcza, CO, wodnokanalizacyjna, chłodniczo-gaśnicza, alarmowa, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych,
usługi prowadzenia robót ziemnych tj.: wykopy pod budynki, wymiana gruntów, przekopy, wykonywanie podłogi pod drogi, chodniki i place parkingowe, wykonywanie izolacji ścian w budynkach
podpiwniczonych, drenowanie budynków, placów, podbicia budynków, wiercenie studni, usługi budowlane tj.: murowanie, ciesielstwo,
kamieniarstwo, nitowanie, piaskowanie, usługi dekarskie, usługi hydrauliczne, montaż rusztowań, modernizacja i adaptacja istniejących
budynków oraz innych uszkodzonych obiektów, w tym czyszczenie
budynków od zewnątrz i od wewnątrz, czyszczenie okien, usługi remontowe, usługi wykończeniowe tj.: tynkowanie, malowanie, instalowanie okien i drzwi, instalowanie i naprawa wind, pieców, alarmów
przeciwwłamaniowych, urządzeń do nawadniania oraz urządzeń
klimatyzacyjnych i chłodniczych, instalacja, konserwacja i naprawa
maszyn, pomp, izolowanie budynków oraz zabezpieczanie przed
wilgocią, rozbiórka budynków, wynajem narzędzi i sprzętu budowlanego tj.: koparek, podnośników, buldożerów, żurawi i innych maszyn
budowlanych, a także pomp odwadniających i sprzętu do czyszczenia dróg, usługi pomocnicze w budownictwie tj.: nadzór budowlany,
konsultacje i doradztwo inżynieryjne, informacja budowlana oraz
informacja o naprawach, prowadzenie robót wydobywczych, usługi eksploatacji kamieniołomów, układanie nawierzchni drogowych,
oczyszczanie dróg, malowanie i naprawa znaków, wszystkie z wyłączeniem instalowania i naprawy pieców.

(111) 320808
(220) 2015 11 13
(210) 449124
(151) 2019 05 22
(441) 2016 02 15
(732) MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BYDGOSZCZYSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL.
(540) WODA BYDGOSKA
(510), (511) 11 instalacje do dystrybucji wody, instalacje do oczyszczania wód ściekowych, armatura wodociągowa i sanitarna, baterie
zaworowe, zawory wodociągowe, głowice baterii zaworowych, syfony i odpływy kanalizacyjne, uszczelki do zaworów i innej armatury
wodociągowej, filtry do wody zainstalowane w rurociągach, instalacje wodne oraz kanalizacyjne, klapy i zasuwy burzowe, urządzenia
do oczyszczania ścieków, zawory kanalizacyjne, 37 usługi hydrauliczne, usługi w zakresie budowy sieci wodno-kanalizacyjnych, ujęć
wody, oczyszczalni ścieków, studni głębinowych, przyłączy wodno-kanalizacyjnych domowych, usługi konserwacji i eksploatacji
obiektów w zakresie uzdatniania wody, usługi w zakresie montażu
oraz naprawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych, usługo montażu
instalacji do zmiękczania wody, 39 usługi komunalne dotyczące
zaopatrzenia w wodę, dystrybucji wody, usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków, transport wody rurociągami, magazynowanie wody w zbiornikach, usługi transportu wody w beczkowozach,
40 usługi uzdatniania i oczyszczania wody, usługi odprowadzania
i oczyszczania ścieków, kontrola zanieczyszczeń wody, usługi wynajmu urządzeń do uzdatniania i oczyszczania wody, usługi remediacji
środowiska, wody, gleby, powietrza, 42 usługi laboratoryjne, usługi
analiz laboratoryjnych wody, w tym ścieków, a także gleby i powietrza, usługi inżynieryjne w zakresie budowy informatycznych modeli
hydraulicznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, nadzór techniczny w zakresie sieci wodociągowych i sanitarnych.
(111) 320809
(220) 2014 10 30
(210) 435079
(151) 2019 05 14
(441) 2015 02 16
(732) LOGOS TRAVEL MAREK ŚLIWKA SPÓŁKA JAWNA, Poznań, PL.
(540) LOGOS TRAVEL MAREK ŚLIWKA
(540)

(531) 26.04.01, 26.04.10, 27.05.01, 29.01.05
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(510), (511) 35 usługi publikowania folderów i broszur reklamowych, 39 usługi turystycznego biura podróży, organizowanie podróży, organizowanie wycieczek, udzielanie informacji o transporcie,
transport podróżnych, wypożyczanie pojazdów, usługi kierowców,
zwiedzanie turystyczne, wynajmowanie miejsc parkingowych, pilotaż, 41 organizowanie, prowadzenie i obsługa zjazdów, sympozjów,
kongresów, konferencji, seminariów, kursów, pracowni specjalistycznych, publikowanie książek z zakresu turystyki, organizowanie
obozów sportowych i wakacyjnych, rezerwacja miejsc na spektakle,
usługi tłumaczeń, organizowanie wypoczynku, 43 rezerwacja noclegów, wypożyczanie sprzętu turystycznego, udostępnianie terenu
i urządzeń na kemping, wynajmowanie sal na posiedzenia, usługi
kawiarni.

(111) 320810
(220) 2018 12 11
(210) 493726
(151) 2019 05 21
(441) 2019 02 04
(732) ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH, Warszawa, PL.
(540) Qlips
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi płatnicze, usługi w zakresie pośrednictwa
płatniczego dla osób trzecich, usługi w zakresie operacji rozliczeniowych i finansowych wykonywanych elektronicznie, usługi w zakresie
przekazywania i realizacji instrukcji płatniczych, usługi w zakresie
dystrybucji i realizacji płatności za pośrednictwem systemu rozliczeniowego, usługi w zakresie prowadzenia platformy elektronicznej
służącej do realizacji płatności w tym płatności za faktury, prowadzenia rozliczeń finansowych i obsługi rozliczeń, 38 usługi w zakresie elektronicznego przesyłania danych w tym danych finansowych,
płatności, rozliczeń i faktur, usługi w zakresie elektronicznej wymiany
dokumentów, w tym dokumentów finansowych, płatności, rozliczeń
i faktur, usługi w zakresie udostępniania za pośrednictwem Internetu programów i aplikacji komputerowych do rozliczeń finansowych
i zarządzania dokumentami, usługi w zakresie przydzielania dostępu
do baz danych w dziedzinie rozliczeń, księgowości i finansów, usługi
łączności elektronicznej związane z prowadzeniem transakcji pomiędzy uczestnikami systemu rozliczeń płatności, usługi w zakresie prowadzenia platformy komunikacyjnej między uczestnikami systemu
rozliczeń płatności, usługi w zakresie przydzielania i utrzymywania
dostępu dla uczestników systemu rozliczeń płatności.
(111) 320811
(220) 2018 12 05
(210) 493492
(151) 2019 05 07
(441) 2019 01 21
(732) KUBRAK ROBERT JERZY, Bydgoszcz, PL.
(540) LAFAYE
(510), (511) 30 kawa, kawa bezkofeinowa, filtry w postaci toreb
papierowych wypełnione kawą, gotowa kawa i napoje na bazie
kawy, kapsułki z kawą, kawa mielona, kawa niepalona, kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napojach], kawa rozpuszczalna,
kawa w formie mielonej, kawa w formie parzonej, kawa w postaci
całych ziaren, torebki z kawą, espresso, mielone ziarna kawy, napoje
sporządzane z kawy, palone ziarna kawy, preparaty do sporządzania napojów [na bazie kawy], ziarna kawy, kapsułki z herbatą, herbata, herbata czarna, herbata zielona, liście herbaty, biała herbata,
herbata do zaparzania, herbata w torebkach, herbaty o smaku owocowym [inne niż lecznicze], wyroby cukiernicze, batoniki, 35 usługi
sprzedaży i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu
sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji
następujących towarów: kawa, kawa bezkofeinowa, filtry w postaci
toreb papierowych wypełnione kawą, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, kapsułki z kawą, kawa mielona, kawa niepalona, kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napojach], kawa rozpuszczalna,
kawa w formie mielonej, kawa w formie parzonej, kawa w postaci
całych ziaren, torebki z kawą, espresso, mielone ziarna kawy, napoje
sporządzane z kawy, palone ziarna kawy, preparaty do sporządzania
napojów [na bazie kawy], ziarna kawy, kapsułki z herbatą, herbata,
herbata czarna, herbata zielona, liście herbaty, biała herbata, herbata
do zaparzania, herbata w torebkach, herbaty o smaku owocowym
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[inne niż lecznicze], wyroby cukiernicze, batoniki, elektryczne młynki
do kawy, elektryczne spieniacze mleka do kawy, maszyny do wyciskania kawy, młynki do kawy, inne niż obsługiwane ręcznie, łyżeczki do kawy, łyżeczki do herbaty, miarki do kawy, domowe ekspresy
do kawy[elektryczne], ekspresy do kawy (elektryczne-), ekspresy
do kawy espresso, ekspresy do palenia ziaren kawy, elektryczne
bezprzewodowe zaparzacze do kawy, elektryczne dzbanki do kawy
wyposażone w zaparzacz, elektryczne filtry do kawy, elektryczne
urządzenia do palenia kawy, elektryczne zaparzacze do kawy, filtry
do kawy elektryczne, filtry do herbaty [urządzenia], filtry do kawy
papierowe, filtry papierowe do ekspresów do kawy, papierowe filtry
do herbaty, kubki termiczne, ciśnieniowe ekspresy do kawy, dzbanki do kawy, dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, ekspresy
do kawy, nieelektryczne, filiżanki do kawy, filtry do kawy, nie z papieru, stanowiące część nieelektrycznych zaparzaczy do kawy, filtry
do kawy nieelektryczne, kubki do kawy, miarki do kawy, mieszadełka
do kawy, młynki do kawy, nieelektryczne spieniacze mleka do kawy,
elektryczne spieniacze do mleka, nieelektryczne młynki do kawy,
ręczne młynki do kawy, puszki na herbatę, pudełka na herbatę, filiżanki na herbatę, sitka do herbaty, filtry do herbaty, nieelektryczne zaparzacze do herbaty, sitka do zaparzania herbaty, elektryczne
zaparzacze do herbaty, 43 usługi barów kawowych, usługi kawiarni,
usługi herbaciarni, usługi dostawy kawy do biur [dostawa napojów],
kafeterie [bufety].

(111) 320812
(220) 2018 11 29
(210) 493241
(151) 2019 04 18
(441) 2019 01 03
(732) FREEDOM NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Olsztyn, PL.
(540) Freedom nieruchomości
(540)

Kolor znaku: różowy, grafitowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, badania rynku i badania marketingowe, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, usługi informacyjne, dotyczące
przedsiębiorstw, usługi reklamowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, zawieranie umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, handlowe wyceny, organizowanie wystaw
i targów w celach handlowych lub reklamowych, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, badanie i pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, prezentowanie produktów w mediach celem sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, 36 administrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami,
udzielanie informacji finansowych związanych ze zdolnością kredytową firm i osób fizycznych, agencje mieszkaniowe, agencje nieruchomości, biura pośrednictwa w handlu nieruchomościami, agencje
ściągania wierzytelności, dzierżawa nieruchomości, dzierżawa biur,
dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, dzierżawa i wynajem budynków, dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność,
wycena finansowa ubezpieczenia i nieruchomości, doradztwo
w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, oszacowania majątku nieruchomego, pośrednictwo w umowach kredytowych, zarządzanie finansami, doradztwo podatkowe,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, doradztwo dotyczące
inwestowania w nieruchomości, doradztwo inwestycyjne, doradztwo z zakresu nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajmowanie
pomieszczeń biurowych.
(111) 320813
(220) 2018 11 28
(210) 493209
(151) 2019 05 22
(441) 2019 02 04
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) BIELENDA SMOOTHIE CREAM
(510), (511) 3 kremy.
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(111) 320814
(220) 2018 11 28
(210) 493208
(151) 2019 05 22
(441) 2019 02 04
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) BIELENDA SMOOTHIE WASH
(510), (511) 3 kosmetyki do mycia.

Nr 9/2019

(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel, CH.
(540) Peter Jackson PJ PREMIUM QUALITY
(540)

(111) 320815
(220) 2018 11 28
(210) 493206
(151) 2019 05 22
(441) 2019 02 04
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) BIELENDA SMOOTHIE MASK
(510), (511) 3 maseczki.
(111) 320816
(220) 2018 11 26
(151) 2019 05 22
(441) 2019 02 04
(732) HARCTUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) harctur www.harctur.pl
(540)

(210) 493112

Kolor znaku: zielony, czarny, biały
(531) 03.07.06, 26.02.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 usługi agencji turystycznej i biura turystycznego
z wyjątkiem rezerwacji hoteli i pensjonatów, organizowanie podróży, organizowanie wycieczek morskich, rezerwacja miejsc na podróż,
spacerowe rejsy statkiem, zwiedzanie turystyczne, 43 usługi w zakresie rezerwacji hoteli i pensjonatów, wakacje organizowanie obozów-zakwaterowania.
(111) 320817
(220) 2018 10 19
(210) 491803
(151) 2019 05 07
(441) 2019 01 14
(732) ULTRAFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Konin, PL.
(540) M MAKKARA
(540)

Kolor znaku: jasnożółty, zielony, brązowy, czarny, czerwony
(531) 05.03.14, 26.04.02, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso i ekstrakty mięsne, przetwory mięsne, konserwy mięsne, wyroby wędliniarskie, pasztety, pasztety mięsne, pasztety mięsne z warzywami i/lub przyprawami, tłuszcze do smarowania, smalec, smalec z czosnkiem i/lub warzywami, drób, przetwory
z drobiu, wędliny drobiowe, pasztety drobiowe, pasztety drobiowe
z warzywami i/lub grzybami i/lub przyprawami i/lub ziołami, dziczyzna, pasztety z dziczyzny, ryby nieżywe, przetwory z ryb, pasztety
rybne, pasty rybne, jaja, mleko i produkty z mleka, pasty do smarowania zawierające tłuszcz, wyroby kulinarne, smakowe pasty z roślin
strączkowych, pasty do smarowania pieczywa, sałatki warzywne,
sałatki owocowo-warzywne, chrupki ziemniaczane, dania gotowe
z warzyw, zupy, wyroby garmażeryjne, przetwory warzywno-mięsne
i mięsne, dania gotowe warzywno-mięsne i mięsne.
(111) 320818
(151) 2019 05 27

(220) 2018 10 12
(441) 2018 11 26

(210) 491562

(531) 03.01.02, 24.01.05, 24.09.02, 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 34 tytoń surowy lub preparowany, wyroby tytoniowe,
cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do skręcania papierosów, tytoń
do fajek, tytoń do żucia, tabaka, kretek (papierosy ziołowe), snus
[tytoń do stosowania doustnego], substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), papierosy elektroniczne, produkty tytoniowe
do podgrzewania, urządzenia elektroniczne i części do nich służące
do ogrzewania papierosów lub tytoniu w celu uwalniania aerozolu
zawierającego nikotynę do wdychania, ciekłe roztwory zawierające
nikotynę do użytku w papierosach elektronicznych, artykuły dla palaczy, bibułki papierosowe, gilzy papierosowe, filtry papierosowe, tabakierki, puszki na tytoń, papierośnice, popielniczki, fajki, urządzenia
kieszonkowe do skręcania papierosów, zapalniczki, zapałki.
(111) 320819
(220) 2018 10 12
(210) 491559
(151) 2019 05 27
(441) 2018 11 26
(732) Philip Morris Brands Sarl, Neuchâtel, CH.
(540) LONGBEACH MOMENTS
(510), (511) 34 tytoń surowy lub preparowany, wyroby tytoniowe,
cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do skręcania papierosów, tytoń
do fajek, tytoń do żucia, tabaka, kretek (papierosy ziołowe), snus
[tytoń do stosowania doustnego], substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), papierosy elektroniczne, produkty tytoniowe
do podgrzewania, urządzenia elektroniczne i części do nich służące
do ogrzewania papierosów lub tytoniu w celu uwalniania aerozolu
zawierającego nikotynę do wdychania, ciekłe roztwory zawierające
nikotynę do użytku w papierosach elektronicznych, artykuły dla palaczy, bibułki papierosowe, gilzy papierosowe, filtry papierosowe, tabakierki, puszki na tytoń, papierośnice, popielniczki, fajki, urządzenia
kieszonkowe do skręcania papierosów, zapalniczki, zapałki.
(111) 320820
(220) 2018 02 05
(210) 481954
(151) 2019 05 13
(441) 2018 05 07
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) RODZINA ZDROWIA Suplement diety Munnicare
(540)

Kolor znaku: czerwony, granatowy
(531) 02.09.01, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów.
(111) 320821
(220) 2018 02 05
(210) 481953
(151) 2019 05 13
(441) 2018 05 07
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) RODZINA ZDROWIA Suplement diety Vitabella
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(540)

Kolor znaku: czerwony, granatowy
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt, leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki do oczu
w kroplach, leki pomocnicze, suplementy diety dla ludzi i zwierząt,
środki opatrunkowe.
(111) 320822
(220) 2018 02 12
(210) 482274
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 03
(732) GRANO’S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dębe Kolonia, PL.
(540) GRANO&#39;S
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, ciemnoszary
(531) 27.05.01, 26.13.01, 29.01.12
(510), (511) 29 konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce
i warzywa, chrupki owocowe, chipsy owocowe, chrupki warzywne,
chipsy warzywne, chrupki ziemniaczane, przeciery owocowe, galaretki, galaretki owocowe, owoce kandyzowane, dżemy, konfitury,
warzywa kwaszone, pikle, sałatki warzywne, sałatki owocowe, sałatki
owocowo-warzywne, mrożone mieszanki warzywno-mięsne, bakalie,
30 produkty zbożowe, płatki zbożowe suszone, płatki owsiane, muesli,
wyroby piekarnicze, ciasta, ciasteczka, herbatniki, biszkopty, makarony,
pizza, chipsy, płatki kukurydziane, czekolada, wyroby czekoladowe, cukier, wyroby cukiernicze, słodycze, cukierki, galaretki, kawa i namiastki
kawy, herbata, herbaty owocowe, kakao i wyroby na bazie kakao, lody
i desery lodowe, sorbety, przyprawy, przyprawy ziołowe, zioła konserwowane, suszone, gotowane i mrożone, keczup, majonezy.
(111) 320823
(220) 2018 07 26
(210) 488678
(151) 2019 01 02
(441) 2018 09 10
(732) JAGIEŁŁO IRENEUSZ KONTRA24.PL, Warszawa, PL.
(540) KONTRA24.PL OCHRONA
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, żółty
(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13, 26.05.04
(510), (511) 45 usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
i ochrony osób i mienia, usługi detektywistyczne.
(111) 320824
(220) 2018 12 12
(210) 493766
(151) 2019 06 26
(441) 2019 03 11
(732) RYBICKI KRYSTIAN, Warszawa, PL.
(540) VIRRA
(510), (511) 7 narzędzia mechaniczne, narzędzia ręczne o napędzie
innym niż ręczny, mechaniczne narzędzia do czyszczenia kominów,
głowice do czyszczenia kominów i przewodów stalowych napędzane
mechanicznie, głowice łańcuchowe do czyszczenia kominów i przewodów stalowych napędzane mechanicznie, głowice sprężynowe
do czyszczenia kominów i przewodów stalowych napędzane mechanicznie, lance kominowe napędzane mechanicznie, części do urządzeń
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mechanicznych do czyszczenia kominów, przedłużki przenoszące napęd do narzędzi mechanicznych do czyszczenia kominów, mechaniczne narzędzia obrotowe, obrotowe szczotki do czyszczenia kominów
napędzane mechanicznie, szczotki do czyszczenia kominów napędzane mechanicznie, 9 kamery, kamery inspekcyjne, kamery inspekcyjne
dla kominiarstwa, wieloobiektywowe kamery inspekcyjne, 35 usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym usługi sprzedaży za pomocą
sklepu internetowego i usługi sprzedaży wysyłkowej, następujących
towarów: narzędzia ręczne, narzędzia ręczne dla kominiarstwa, narzędzia mechaniczne, narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny,
narzędzia do czyszczenia kominów, deflektory kominowe, chemiczne
środki do czyszczenia kominów, mechaniczne narzędzia do czyszczenia kominów, głowice do czyszczenia kominów i przewodów stalowych napędzane mechanicznie, głowice łańcuchowe do czyszczenia
kominów i przewodów stalowych napędzane mechanicznie, głowice
sprężynowe do czyszczenia kominów i przewodów stalowych napędzane mechanicznie, lance kominowe napędzane mechanicznie,
części do urządzeń mechanicznych do czyszczenia kominów, części
do narzędzi mechanicznych, części do narzędzi ręcznych, przedłużki
przenoszące napęd do narzędzi mechanicznych do czyszczenia kominów, mechaniczne narzędzia obrotowe, narzędzia do czyszczenia kominów, szczotki do czyszczenia kominów, obrotowe szczotki do czyszczenia kominów napędzane mechanicznie, szczotki do czyszczenia
kominów napędzane mechanicznie, przyrządy i akcesoria kominiarskie, pasy kominiarskie, pasy narzędziowe, części zamienne do urządzeń kominiarskich, kamery, kamery inspekcyjne, kamery inspekcyjne
dla kominiarstwa, wieloobiektywowe kamery inspekcyjne.

(111) 320825
(220) 2018 12 27
(210) 494303
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 11
(732) DOBRZAŃSKA ALINA DOBRZAŃSCY HOME, Stalowa Wola, PL.
(540) ALENA
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna zasłon, firan, dodatków
i akcesoriów do firan i zasłon, dekoracji okiennych, karniszy oraz rolet
w stacjonarnych punktach sprzedaży i za pośrednictwem sieci Internet, 40 szycie (produkcja na zamówienie), szycie zasłon i firan.
(111) 320826
(220) 2019 02 20
(210) 496189
(151) 2019 07 18
(441) 2019 04 01
(732) TVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, PL.
(540) TVOKAZJE EXTRA
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czerowny, granatowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 26.04.02, 26.04.05,
26.04.18, 26.04.22, 10.03.11, 24.15.01, 24.15.13
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, pokazy
towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, także
na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja programów związanych z telezakupami, projektowanie
materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przetwarzanie danych, publikowanie tekstów reklamowych, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, telemarketing, tworzenie tekstów
reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, usługi marketingowe, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, usługi
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, zarządzanie przetwarzaniem danych, zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, 38 komunikacja przez terminale komputerowe, poprzez transmisję cyfrową lub satelitę, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie
programów za pośrednictwem Internetu, nadawanie programów
związanych z telezakupami, nadawanie telewizji kablowej, przesyłanie
informacji przez sieci komputerowe, przesyłanie informacji za pomo-
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cą środków elektronicznych, przydzielanie dostępu do baz danych
w Internecie, transfer strumieniowy danych, transmisja plików danych,
audio, wideo i multimedialnych, w tym plików do pobrania i plików
udostępnianych za pomocą transmisji strumieniowej przez światową
sieć komputerową, transmisja programów telewizyjnych, transmisja
satelitarna, udostępnianie forów internetowych online, usługi poczty
elektronicznej, usługi transmisji strumieniowej w zakresie treści wideo,
audio i telewizji, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, 41 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, fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, informacja o rozrywce,
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], produkcja filmów innych niż
reklamowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikowanie druków w formie elektronicznej w Internecie, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, telewizyjne usługi rozrywkowe,
udostępnianie filmów online nie do pobrania, usługi gier oferowane
w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi edukacyjne, usługi rozrywkowe, usługi w zakresie kultury, usługi wydawnicze [w tym elektroniczne usługi wydawnicze].

(111) 320827
(220) 2018 12 04
(210) 493383
(151) 2019 07 09
(441) 2019 03 25
(732) ALTKOM AKADEMIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) ALTKOM
(540)
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(510), (511) 29 konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce
i warzywa, chrupki owocowe, chipsy owocowe, chrupki warzywne,
chipsy warzywne, chrupki ziemniaczane, przeciery owocowe, galaretki, galaretki owocowe, owoce kandyzowane, dżemy, konfitury,
warzywa kwaszone, pikle, sałatki warzywne, sałatki owocowe, sałatki
owocowo-warzywne, mrożone mieszanki warzywno-mięsne, bakalie, 30 produkty zbożowe, płatki zbożowe suszone, płatki owsiane,
muesli, wyroby piekarnicze, ciasta, ciasteczka, herbatniki, biszkopty,
makarony, pizza, chipsy, płatki kukurydziane, czekolada, wyroby czekoladowe, cukier, wyroby cukiernicze, słodycze, cukierki, galaretki,
kawa i namiastki kawy, herbata, herbaty owocowe, kakao i wyroby
na bazie kakao, lody i desery lodowe, sorbety, przyprawy, przyprawy
ziołowe, zioła konserwowane, suszone, gotowane i mrożone, keczup,
majonezy.

(111) 320829
(220) 2018 02 05
(210) 481958
(151) 2019 05 13
(441) 2018 05 07
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) RODZINA ZDROWIA Suplement diety Munni
(540)

Kolor znaku: czerwony, granatowy, szary, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.14, 02.09.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt, leki dla
ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, środki opatrunkowe.

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.19, 27.05.24
(510), (511) 9 instalacje elektryczne, komputery, urządzenia do przechowywania danych, programy komputerowe, aparatura do przetwarzania informacji, przyrządy pomiarowe, kontrolne i badawcze,
komputerowe urządzenia peryferyjne, drukarki do komputerów, pamięci komputerowe, klawiatury komputerowe, 35 pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie zbiorami
informatycznymi, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych,
wyszukiwanie informacji dla osób trzecich w plikach komputerowych,
37 instalacja sprzętu komputerowego wraz z usługami serwisowymi,
naprawą i konserwacją, 38 przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przez komputery, łączność przez terminale komputerowe, przesyłanie informacji, poczta elektroniczna, usługi w zakresie połączenia
ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji,
41 usługi edukacyjne, nauczanie w szkołach wyższych, wszelkie formy
szkolenia, organizowanie i prowadzenie seminariów i sympozjów, publikacja on-line książek i periodyków, publikowanie książek, 42 prace
badawcze i rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych, projektowanie systemów komputerowych i oprogramowania
komputerowego, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego,
wypożyczanie komputerów, analizy systemów komputerowych, oprogramowania komputerowego, administrowanie sieciami komputerowymi, konwersja danych przez programy komputerowe.

(111) 320830
(220) 2019 01 02
(151) 2019 05 29
(441) 2019 02 11
(732) IVORY CERAMICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bartąg, PL.
(540) Candlesphere CREATE YOUR MOOD
(540)

(111) 320828
(220) 2018 02 12
(210) 482267
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 10
(732) GRANO’S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dębe Kolonia, PL.
(540) GRANOSKI
(540)

(111) 320831
(220) 2018 12 13
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 04
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) SOFTEYE GEL
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoszary, żółty
(531) 27.05.01, 26.13.01, 29.01.12

Kolor znaku: szary, fioletowy, biały, ciemnofioletowy
(531) 29.01.13, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.06, 26.04.04, 26.04.06,
26.04.09, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17

(210) 494399

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski
(531) 25.01.25, 26.01.05, 26.01.06, 26.01.22, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 4 świece, 35 usługi w zakresie sprzedaży świec.
(210) 493836
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(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty higieniczne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do użytku medycznego, suplementy diety dla ludzi.

(111) 320832
(220) 2018 12 13
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 04
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) SOFTEYE BLEPHA
(540)

(210) 493837

Kolor znaku: szary, zielony, niebieski, turkusowy, biały
(531) 29.01.14, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.06, 26.04.04, 26.04.06,
27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 24.17.05, 24.17.07, 24.13.01, 24.13.25,
26.03.23
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty higieniczne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do użytku medycznego, suplementy diety dla ludzi.
(111) 320834
(220) 2018 12 13
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 04
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) SOFTEYE LIPID
(540)

(540) FORUM ROLNIKÓW I AGROBIZNESU
(540)

(210) 493838

Kolor znaku: szary, zielony, niebieski, turkusowy, biały
(531) 29.01.14, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.06, 26.04.04, 26.04.06,
26.04.09, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty higieniczne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do użytku medycznego, suplementy diety dla ludzi.
(111) 320833
(220) 2018 12 13
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 04
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) SOFTEYE BLEPHA+
(540)

2745

(210) 493832

Kolor znaku: szary, jasnofioletowy, ciemnofioletowy, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 26.01.01, 26.01.04,
26.01.06, 26.04.04, 26.04.06, 26.04.09
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty higieniczne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do użytku medycznego, suplementy diety dla ludzi.
(111) 320835
(220) 2019 01 02
(210) 494398
(151) 2019 05 29
(441) 2019 02 11
(732) KANCELARIA BROKERSKA ASPERGO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Kancelaria Brokerska Aspergo
(510), (511) 36 ubezpieczeniowe usługi brokerskie, organizowanie
ubezpieczenia, doradztwo ubezpieczeniowe, agencje ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi agencji ubezpieczeniowej, pośrednictwo w usługach doradczych w zakresie ubezpieczeń, usługi doradcze i informacyjne dotyczące pośrednictwa
ubezpieczeniowego.
(111) 320836
(220) 2018 12 21
(210) 494190
(151) 2019 05 21
(441) 2019 02 04
(732) POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 01.17.03, 01.17.11, 01.17.25, 05.03.13, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.12,
27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 16 okładki czasopism, czasopisma branżowe, czasopisma [periodyki], periodyki [czasopisma], czasopisma z plakatami, papier na czasopisma, czasopisma o tematyce ogólnej, dodatki do gazet
w postaci czasopism, drukowane komunikaty prasowe, komunikaty
prasowe [materiały drukowane], książki, książki edukacyjne, gazety, gazety codzienne, periodyki, periodyki drukowane, publikacje
periodyczne drukowane, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem rolniczym, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z ze sprzętem rolniczym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, usługi aukcyjne dotyczące rolnictwa, usługi rachunkowe w zakresie kosztów
na rzecz przedsiębiorstw rolniczych, usługi konsultacji biznesowych
w branży rolniczej, udzielanie informacji dotyczących działalności
gospodarczej w zakresie przemysłu rolniczego, 36 usługi zarządzania majątkiem nieruchomym związane z rolnictwem, agencje zajmujące się kredytami dla rolnictwa, 41 usługi edukacyjne dotyczące
przemysłu rolniczego, zapewnianie szkoleń w dziedzinie rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, organizowanie konferencji, prowadzenie
konferencji biznesowych, organizacja konferencji edukacyjnych, prowadzenie konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji dotyczących handlu, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów,
organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, usługi w zakresie konferencji, organizowanie corocznych
konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, organizowanie konferencji dotyczących edukacji,
organizowanie seminariów i konferencji, organizowanie konferencji
związanych z handlem, organizowanie konferencji związanych z biznesem, planowanie konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie
konferencji na temat biznesu i handlu, 42 badania biotechnologiczne w zakresie rolnictwa, usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa substancji chemicznych stosowanych w rolnictwie, kontrola
w rolnictwie, przeprowadzanie testów w zakresie rolnictwa, usługi
testowania maszyn rolniczych w ramach kontroli jakości, 44 doradztwo specjalistyczne w zakresie rolnictwa, usługi rolnicze, ogrodnicze
i leśne, usługi doradcze w zakresie rolnictwa, usługi rolnicze, wypożyczanie maszyn rolniczych, wypożyczanie urządzeń rolniczych,
konsultacje w zakresie rolnictwa, usługi weterynaryjne i rolnicze,
wypożyczanie sprzętu rolniczego, usługi w zakresie rolnictwa, usługi doradcze w zakresie upraw rolniczych, usługi rolnicze w zakresie
ochrony środowiska naturalnego, doradztwo w zakresie rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, usługi informacyjne dotyczące używania
nawozów w rolnictwie, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, udzielanie informacji związanych z wypożyczaniem sprzętu rolniczego, usługi informacyjne dotyczące używania
substancji chemicznych w rolnictwie, usługi informacyjne dotyczące
używania nawozu naturalnego w rolnictwie, udzielanie informacji
na temat usług rolniczych, ogrodniczych i leśnych, usługi doradcze
i konsultacyjne związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem,
usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie stosowania nawozów rolniczych i ogrodniczych, udzielanie informacji online na temat usług
związanych z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie stosowania nawozów w rolnictwie,
ogrodnictwie i leśnictwie, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie
wykorzystywania niechemicznych środków do zrównoważonego
rolnictwa i ogrodnictwa, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie
zwalczania chwastów, szkodników i robactwa w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi informacyjne w zakresie rolnictwa, usługi
w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, hodowla
zwierząt, uprawa roślin, ogrodnictwo i kształtowanie krajobrazu.
(111) 320837
(151) 2019 05 22

(220) 2018 08 09
(441) 2018 12 03

(210) 489196
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(732) ZWIĄZEK ZAWODOWY ROLNICTWA SAMOOBRONA,
Warszawa, PL.
(540) SAMOOBRONA
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony, żółty, biały, czarny
(531) 01.17.03, 01.17.11, 09.01.10, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 badania rynku pracy oraz rynków zbytu w zakresie
produktów rolnych i zwierzęcych, doradztwo przy organizowaniu
działalności gospodarczej, zwłaszcza dotyczącej obszarów wiejskich,
doradztwo w zakresie zarządzania kadrami, 41 organizowanie kursów,
seminariów, konferencji oraz mityngów dotyczących prawa pracy,
zabezpieczenia socjalnego rolników, tworzenia i zachowania miejsc
pracy, zwłaszcza na obszarach wiejskich, publikowanie materiałów
szkoleniowych, organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie tekstów publicystycznych dotyczących zwłaszcza
obszarów wiejskich, 45 doradztwo prawne, zwłaszcza w zakresie prawa pracy i zabezpieczenia socjalnego, opiniowanie aktów prawnych,
zwłaszcza dotyczących rolnictwa i obszarów wiejskich.
(111) 320838
(220) 2018 12 14
(151) 2019 05 24
(441) 2019 02 04
(732) OSTASZEWSKI ROBERT, Legionowo, PL.
(540) Anita Berg
(540)

(210) 493889

Kolor znaku: czerwony
(531) 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 18 bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, 25 odzież, obuwie,
bielizna.
(111) 320839
(220) 2018 12 18
(210) 494007
(151) 2019 05 23
(441) 2019 02 04
(732) MIARY I WAGI TOMASZ KOGUT SPÓŁKA JAWNA,
Skarbimierz-Osiedle, PL.
(540) miary i wagi
(540)

Kolor znaku: granatowy, niebieski
(531) 26.05.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 elektroniczne wagi samochodowe.
(111) 320840
(220) 2018 12 10
(210) 493602
(151) 2019 05 21
(441) 2019 02 04
(732) NOSALOWY DWÓR SPÓŁKA JAWNA GACZOREK,
GRABOWSKA, Zakopane, PL.
(540) N NABE SPA
(540)

(531) 26.01.01, 26.11.03, 26.11.05, 24.17.02, 27.05.01

Nr 9/2019

(510), (511) 44 usługi kuracji uzdrowiskowych: usługi związane z wykonywaniem zabiegów regeneracyjnych i rehabilitacyjnych, usługi
w zakresie terapii naturalnej, fizykoterapii i balneologii, usługi lecznicze paramedyczne, usługi gabinetów odnowy biologicznej, aromaterapia, masaże, usługi salonów piękności, solarium, sauna fińska,
łaźnia parowa, usługi salonów fryzjerskich i kosmetycznych, usługi
sanatoryjne, usługi medyczne w zakresie diagnostyki, leczenia, profilaktyki we wszystkich specjalnościach medycznych, konsultacje lekarskie we wszystkich specjalnościach medycznych.

(111) 320841
(220) 2014 08 19
(210) 432400
(151) 2019 05 24
(441) 2014 12 08
(732) MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, Warszawa, PL.
(540) Warszawska Karta Miejska
(510), (511) 9 automaty biletowe, 16 bilety, 39 usługi związane z parkowaniem samochodów, transport pasażerski, wypożyczanie rowerów.
(111) 320842
(220) 2018 09 25
(210) 490934
(151) 2019 05 27
(441) 2018 11 05
(732) Noris Pharma AG, Zurych, CH.
(540) LIPOSLIMMER
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze,
suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych,
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe,
witaminy i preparaty witaminowe.
(111) 320843
(220) 2018 09 25
(210) 490930
(151) 2019 05 27
(441) 2018 11 05
(732) Noris Pharma AG, Zurych, CH.
(540) HYDROSLIMMER
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze,
suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych,
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe,
witaminy i preparaty witaminowe.
(111) 320844
(220) 2018 09 25
(210) 490926
(151) 2019 05 27
(441) 2018 11 05
(732) Noris Pharma AG, Zurych, CH.
(540) MENOPRIM
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze,
suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych,
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe,
witaminy i preparaty witaminowe.
(111) 320845
(220) 2018 09 25
(210) 490924
(151) 2019 05 27
(441) 2018 11 05
(732) Noris Pharma AG, Zurych, CH.
(540) PRIMAFLEX
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze,
suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych,
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe,
witaminy i preparaty witaminowe.

Nr 9/2019
(111) 320846
(220) 2015 01 30
(151) 2019 05 13
(441) 2015 05 11
(732) Hyundai Corporation, Seoul, KR.
(540) HYUNDAI
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 438320

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 kamery dla telewizji przemysłowej, kamery cyfrowe,
kamery wideo, kamery do pojazdów, kamery podglądu wstecznego
do pojazdów, alarmy, urządzenia alarmowe, alarmy antywłamaniowe, antywłamaniowe urządzenia alarmowe, czujniki dymu, alarmy
dźwiękowe, elektryczne i elektroniczne alarmy antywłamaniowe,
alarmy przeciwpożarowe, baterie suche, baterie anodowe, komórki
fotowoltaiczne, akumulatory niklowo-kadmowe, akumulatory elektryczne do pojazdów, baterie, baterie do telefonów komórkowych,
baterie elektryczne, akumulatory elektryczne, baterie słoneczne,
odtwarzacze CD, odtwarzacze DVD, odtwarzacze MP3, odtwarzacze
MP4, urządzenia do karaoke, taśmy do czyszczenia głowic do urządzeń nagrywających, urządzenia do cyfrowego nagrywania głosu,
radia, gramofony, magnetowidy, radia samochodowe, osobiste urządzenia do odtwarzania nagrań stereo, odbiorniki audiowizualne, odbiorniki audio i wideo, odbiorniki satelitarne, przenośne odtwarzacze
multimedialne, słuchawki, telewizory samochodowe, magnetowidy
samochodowe, samochodowe urządzenia do nagrywania wideo, monitory telewizyjne, odbiorniki telewizyjne, dekodery STB, słuchawki
nagłowne, telewizyjne urządzenia do zdalnego sterowania, mikrofony,
modemy, urządzenia do bezprzewodowych transmisji radiowych, zestawy radiotelefoniczne, terminale do radiotelefonów, wideotelefony,
smartfony, urządzenia GPS, telefony komórkowe, futerały na telefony
komórkowe, klawiatury do telefonów komórkowych, urządzenia głośnomówiące do telefonów komórkowych, interkomy, interfony, nawigacje samochodowe, telefony, urządzenia łącznościowe do pojazdów,
nadajniki telewizyjne, terminale do elektronicznego pobierania opłat,
telefony przenośne, przenośne urządzenia łącznościowe, telewizja
inteligentna (smart TV), telewizja 3D, telewizja UHD, telewizja OLED,
cyfrowe nośniki reklamy zewnętrznej, ściany graficzne (video Wall),
urządzenia multimedialne, cyfrowe wyświetlacze informacji, okulary
inteligentne, okulary optyczne, teleskopy, pompy paliwa do stacji benzynowych, zamki elektryczne, telewizory, walkie-talkie, czytniki jako
sprzęt do przetwarzania danych, nadajniki sygnałów elektronicznych,
satelitarne systemy nawigacyjne, nadajniki i odbiorniki sygnałów,
instalacje radarowe, soczewki kontaktowe, aparaty rentgenowskie
nie do celów medycznych, urządzenia pomiarowe, sprzęt do analizy
komponentów, instalacje sieci łącznościowych, aparaty i przyrządy
fotograficzne, urządzenia i aparaty kinematograficzne, karty inteligentne, karty z grami wideo, oprogramowanie gier komputerowych,
urządzenia do montażu kamer i monitorów, kamery zdalnie sterowane, ubieralne drony z kamerami, urządzenia do znajdowania kierunku, urządzenia fototelegraficzne, urządzenia do zdalnego sterowania,
urządzenia do zdalnego sterowania do kamer, urządzenia łącznościowe dla lotnictwa, oprogramowanie komputerowe bezzałogowego
sprzętu latającego, przełączniki, gniazdka, przewody, 14 zegarki inteligentne, bransoletki inteligentne, pierścionki inteligentne, inteligentne bransoletki na kostkę, zegary, części i osprzęt do zegarków, zegarki
na rękę, pierścionki jako biżuteria, łańcuszki ozdobne jako biżuteria,
paski do zegarków na rękę, paski do zegarków, akcesoria z metali szlachetnych, kolczyki jako biżuteria, naszyjniki, bransoletki na kostkę,
akcesoria biżuteryjne, zegarki kieszonkowe, zegarki z radiem, zegary
słoneczne.
(111) 320847
(220) 2018 11 26
(151) 2019 05 29
(441) 2019 02 11
(732) BILLENNIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Inperly
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12

(210) 493075
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(510), (511) 9 chipy z kodem DNA, elektroniczne systemy nawigacyjne, elektroniczne urządzenia i przyrządy do nawigacji i ustalania położenia, sprzęt komputerowy do zbierania danych pozycjonujących,
urządzenia i przyrządy do geolokalizacji, telefony, systemy do wideokonferencji, telefony bezprzewodowe, telefony internetowe, urządzenia telefoniczne do łączności wewnętrznej, urządzenia do wideokonferencji, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, telefony
konferencyjne, zestawy telefoniczne z ekranem i klawiaturą, wideofony, urządzenia do transmisji dźwięku, danych lub obrazów, interaktywne urządzenia do transferu danych, sieci danych, serwery sieciowe, serwery komputerowe, odbiorniki przesyłanych danych,
urządzenia do transmisji strumieniowej treści medialnych w lokalnych sieciach bezprzewodowych, urządzenia do transmisji bezprzewodowej informacji akustycznych, urządzenia do bezprzewodowej
transmisji danych, sprzęt komputerowy do serwerów umożliwiających dostęp do sieci, sprzęt komputerowy do sieci komputerowych,
sprzęt do wirtualnych sieci prywatnych [VPN], sprzęt do obsługi sieci
LAN [sieci lokalnych], sprzęt do obsługi rozległych sieci [WAN], urządzenia do transmisji danych, kamery konferencyjne, interfejsy komunikacyjne, kodery obsługiwane głosowo, optyczne łącza danych,
odbiorniki-nadajniki satelitarne, nadajniki-odbiorniki optyczne, nadajniki i odbiorniki bezprzewodowe, nadajniki [telekomunikacja],
programowalne urządzenia telekomunikacyjne, słuchawki z mikrofonem do komunikacji, światłowodowe urządzenia telekomunikacyjne, telekomunikacyjne urządzenia cyfrowe, sprzęt wykorzystujący
odpowiedzi głosowe, urządzenia do transmisji sygnału, urządzenia
do transmisji satelitarnej, urządzenia do komunikacji bezprzewodowej służące do przesyłania głosu, danych lub obrazu, czytniki [sprzęt
do przetwarzania danych], czytniki kart inteligentnych, czytniki kart
kredytowych, dyski do przechowywania danych, elektroniczne i magnetyczne karty identyfikacyjne do użytku w związku z płatnością
za usługi, elektroniczne karty chipowe kodowane, elektroniczne nośniki danych, karty bankowe [kodowane lub magnetyczne], karty
drukowane [kodowane], karty kodowane stosowane do elektronicznego transferu transakcji finansowych, karty kodowane z funkcjami
zabezpieczenia do celów identyfikacyjnych, karty kolekcjonerskie
[kodowane, do odczytu maszynowego], karty zawierające elektronicznie zarejestrowane dane, karty wielofunkcyjne dla usług finansowych, karty kredytowe, kodowane karty płatnicze, kodowane karty
lojalnościowe, kodowane karty identyfikacyjne, kodowane karty kredytowe, kodowane karty chipowe, kodowane elektronicznie opaski
identyfikacyjne na nadgarstek, nośniki informacji [elektryczne lub
elektroniczne], paski identyfikacyjne [zakodowane], optyczne nośniki programów, programy do przetwarzania danych zapisane na nośnikach danych do odczytu maszynowego, urządzenia do przechowywania programów komputerowych, urządzenia komputerowe
do magazynowania danych, urządzenia do przechowywania danych
[elektryczne lub elektroniczne], sprzęt do odczytywania kart, samoprzylepne etykiety [zakodowane], zakodowane karty obciążeniowe,
sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), elektroniczne urządzenia szyfrujące, procesory mowy, roboty
humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, samosynchronizujące cyfrowe szyfratory, urządzenia i przyrządy kodujące i dekodujące, urządzenia do rozpoznawania mowy, urządzenia do gromadzenia danych, elektroniczne etykiety identyfikacyjne i oznaczenia,
systemy nadzoru wideo, instrukcje obsługi w formie elektronicznej,
terminarze i organizery do pobrania, które można wydrukować, publikacje w formie elektronicznej do pobrania, interaktywne bazy danych, elektroniczne bazy danych, zintegrowane pakiety oprogramowania, komputerowe systemy operacyjne, oprogramowanie
sprzętowe, oprogramowanie sprzętowe do komputerowych urządzeń zewnętrznych, aplikacje do pobrania, komputerowe oprogramowanie do chatbotów do symulowania rozmów, komputerowe
oprogramowanie do pracy zespołowej [groupware], komputerowe
oprogramowanie użytkowe do transmisji strumieniowej audiowizualnych treści medialnych za pośrednictwem Internetu, interaktywne
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji,
inteligentne bramy do analizy danych w czasie rzeczywistym, kodowane programy, oprogramowanie czytników kart, oprogramowanie
dla bankowości, oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie
bioinformatyczne, oprogramowanie business intelligence, oprogramowanie dla księgowości, oprogramowanie do analizy mowy, oprogramowanie do handlu w ramach globalnej sieci telekomunikacyjnej, oprogramowanie do handlu elektronicznego i płatności
elektronicznych, oprogramowanie do monitorowania kredytów,

2748

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

oprogramowanie do płatności elektronicznych, oprogramowanie
do pobrania z Internetu, oprogramowanie do pobrania do obsługi
wiadomości elektronicznych, oprogramowanie do przetwarzania
transakcji biznesowych, oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do użytku w urządzeniach mobilnych w celu integracji danych
elektronicznych ze środowiskiem świata zewnętrznego, oprogramowanie do technologii biznesowych, oprogramowanie do wideokonferencji, oprogramowanie do wideo interaktywnego, oprogramowanie do uwierzytelniania, oprogramowanie do uczenia maszynowego
dla sektora finansów, oprogramowanie do zarządzania finansami,
oprogramowanie komputerowe systemów biometrycznych do identyfikacji i potwierdzania tożsamości osób, oprogramowanie komputerowe do głosowego sterowania komputerem i jego obsługi, oprogramowanie interaktywne, oprogramowanie komputerowe zapewniające
wielu użytkownikom dostęp do globalnej komputerowej sieci informacyjnej, oprogramowanie komputerowe do komunikacji, umożliwiające
klientom dostęp do informacji na temat rachunków bankowych
i przeprowadzanie operacji bankowych, oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego umożliwiające użytkownikom dokonywanie elektronicznych transakcji biznesowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, oprogramowanie typu
wirtualny asystent, oprogramowanie umożliwiające bezpieczne
przeprowadzanie transakcji kartami kredytowymi, programy komputerowe umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz
danych on-line, zapisane pliki danych, 35 badania i analizy rynkowe,
badania opinii publicznej, sondowanie rynku, zarządzanie zasobami
ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, usługi biurowe, automatyczne
przetwarzanie danych, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej związane z przetwarzaniem danych, gromadzenie i systematyzacja informacji wykorzystywanych w transmisjach elektronicznych,
kompilowanie i systematyzowanie informacji w bankach danych,
usługi rejestracji kart kredytowych, usługi zarządzania danymi, doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, doradztwo
biznesowe, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, konsultacje w zakresie organizacji działalności gospodarczej i ekonomiki przedsiębiorstwa, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem, obsługiwanie centrali
telefonicznych na rzecz innych, opracowywanie strategii przedsiębiorstw, outsourcing [doradztwo biznesowe], prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, przygotowywanie pokazów dźwiękowych i/
lub wizualnych na rzecz firm, usługi w zakresie strategii biznesowych,
usługi w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania
przedsiębiorstw, usługi w zakresie business intelligence [analityki
biznesowej], zarządzanie działalnością handlową, analiza trendów
marketingowych, dostarczanie informacji i świadczenie usług doradczych w zakresie handlu elektronicznego, konsultacje w zakresie
promocji działalności gospodarczej, organizacja promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, dystrybucja materiałów reklamowych, promocja
towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, usługi
dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów
za pośrednictwem poczty w celu przyciągnięcia nowych klientów
i utrzymania istniejącej bazy klientów, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, udostępnianie przestrzeni reklamowej za pomocą środków elektronicznych oraz globalnych sieci informacyjnych, wynajem przestrzeni reklamowej on-line,
dostarczanie powierzchni reklamowych w globalnej sieci komputerowej, organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, organizowanie
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, promowanie i przeprowadzanie targów handlowych, prowadzenie pokazów handlowych, prowadzenie pokazów
w zakresie działalności gospodarczej, administrowanie programami
lojalnościowymi i motywacyjnymi, organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów i programów
motywacyjnych, obsługa programów lojalnościowych, promowanie
sprzedaży dla osób trzecich świadczone poprzez dystrybucję oraz
administrowanie kartami użytkowników uprzywilejowanych, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez przyznawanie punktów premiowych za używanie kart kredytowych, usługi
klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, zarządzanie relacjami z klientami, usługi lobbingu handlowego, usługi relacji z mediami, usługi komunikacji korporacyjnej, kampanie marketingowe, informacja marketingowa, opracowywanie
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kampanii promocyjnych, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, marketing internetowy, produkcja
materiałów reklamowych i reklam, organizacja konkursów w celach
reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line,
promowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych, na rzecz stron
trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem programów kart lojalnościowych, promowanie wydarzeń specjalnych, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, reklama i marketing, usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych usług telekomunikacyjnych w celu
umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych
usług, informacje na temat metod sprzedaży, administrowanie
sprzedażą, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów
i usług, porównywanie usług finansowych on-line, skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień online, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
skomputeryzowane zamówienia towarów, pośrednictwo w zakresie
transakcji handlowych i umów handlowych, świadczenie usług porównania cen online, usługi w zakresie analizy cen, usługi w zakresie
administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji
sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi zarządzania sprzedażą, usługi
w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, 36 gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, obrót towarami giełdowymi i papierami wartościowymi, przelewy i transakcje finansowe oraz
usługi płatnicze, usługi finansowania, usługi inwestycyjne, usługi
udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, ściąganie należności i faktoring, administrowanie finansami, bankowość internetowa, bankowość prywatna, bankowość telefoniczna, dokonywanie
transakcji finansowych, finansowanie przedsięwzięć biznesowych,
finansowanie rozwoju produktów, maklerstwo, opieka finansowa,
pomoc finansowa, powiernictwo, pośrednictwo w usługach finansowych, skomputeryzowane usługi bankowe, skomputeryzowane
usługi finansowe, udzielanie informacji i analiz za pośrednictwem
Internetu w dziedzinie inwestycji finansowych, usługi informacyjne
dotyczące rachunków bankowych, usługi w zakresie prywatnego lokowania i inwestowania kapitału wysokiego ryzyka, usługi skarbowe,
usługi pośrednictwa walutowego, usługi pośrednictwa finansowego, usługi monetarne, usługi kapitalizacji, zarządzenie funduszem
kapitałowym, zarządzanie ryzykiem finansowym, zarządzanie finansowe związane z bankowością, zarządzanie funduszami typu private
equity, usługi związane z rachunkami oszczędnościowymi, usługi
związane z podatkami [nie księgowość], usługi zarządzania emeryturami, bankowość hipoteczna, gwarancje finansowe [usługi gwarancyjne], udzielanie kredytów, usługi kredytowe, usługi związane z kartami kredytowymi i kartami płatniczymi, doradztwo finansowe
związane z usługami kredytowymi, faktoring, windykacja, elektroniczna bankowość poprzez globalną sieć komputerową [bankowość
internetowa], wirtualna bankowość, organizowanie, prowadzenie
wirtualnego oddziału bankowego, 38 wynajem sprzętu i obiektów
telekomunikacyjnych, wynajem sprzętu do transmisji obrazów, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, udostępnianie instalacji telekomunikacyjnych, bezprzewodowa transmisja elektroniczna sygnałów głosowych, usługi komunikacji głosowej za pomocą protokołów
internetowych [VoIP], telekonferencje, usługi w zakresie przechowywania wiadomości głosowych, usługi telematyczne [transmisja danych], usługi telekonferencyjne, usługi telefoniczne i telekomunikacyjne, usługi wideotelefoniczne, usługi wiadomości tekstowych,
świadczenie usług komunikacji głosowej przez Internet, nadawanie
audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych
sieci łącznościowych, usługi telekomunikacyjne w zakresie zapewniania dostępu do komputerowych baz danych, zapewnianie dostępu do danych lub dokumentów przechowywanych elektronicznie
w plikach centralnych do zdalnego wglądu, zapewnianie dostępu
do forów internetowych, zapewnianie dostępu do internetowych
pokojów rozmów [chatroomów], zapewnianie dostępu do platform
i portali w Internecie, zapewnianie użytkownikom dostępu do wyszukiwarek, zapewnianie dostępu użytkownikom do globalnej sieci
komputerowej i stron on-line zawierających informacje na szeroki
wachlarz tematów, zapewnianie dostępu do platform handlu elektronicznego w Internecie, zapewnianie dostępu do stron interneto-
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wych lub wszelkich innych sieci komunikacyjnych, bezprzewodowy
transfer danych przez Internet, dzierżawa linii telekomunikacyjnych
dla dostępu do sieci komputerowych, elektroniczna transmisja danych i dokumentów za pomocą terminali komputerowych i urządzeń
elektronicznych, elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem linii czatowych, pokojów rozmów [chatroomów] oraz forów
internetowych, elektroniczna wymiana danych przechowywanych
w bazach danych dostępnych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, komputerowa transmisja informacji udostępnianych za pomocą kodów dostępu lub terminali, komunikacja przez terminale
komputerowe, poprzez transmisję cyfrową lub satelitę, komunikacja
elektroniczna za pośrednictwem pokojów rozmów [chatroomów], linii chatowych i forów internetowych, udostępnianie linii do czatów
przy wykorzystaniu Internetu, udostępnianie on-line interaktywnej
tablicy ogłoszeniowej, udostępnianie on-line list listserv do przesyłania wiadomości między użytkownikami komputerów, udostępnianie
pokojów rozmów [chatroom] on-line w celu przesyłania wiadomości
pomiędzy użytkownikami komputerów, udostępnianie on-line elektronicznych tablic informacyjnych w celu przesyłania wiadomości
pomiędzy użytkownikami komputerów, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z Internetem lub bazami danych, udostępnianie
sprzętu do wideokonferencji, udostępnianie urządzeń transmisyjnych umożliwiających wymianę danych drogą elektroniczną, usługi
komunikacyjne w zakresie wideokonferencji, usługi w zakresie połączeń wzajemnych banków danych, usługi wideotekstowe, zapewnianie bezprzewodowego dostępu do Internetu dla wielu użytkowników, zapewnianie dostępu do internetowych linii czatowych,
zapewnianie dostępu do informacji za pośrednictwem sieci danych,
bezpieczna transmisja danych, dźwięków lub obrazów, cyfrowa
transmisja głosu, interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci
cyfrowe, interaktywne usługi telekomunikacyjne, interaktywne usługi wideotekstowe, transmisja informacji za pośrednictwem transferu
danych do pomocy w podejmowaniu decyzji, transmisja informacji
za pośrednictwem optycznych sieci telekomunikacyjnych, transmisja informacji za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, transmisja informacji poprzez systemy komunikacji wideo,
transmisja informacji poprzez kody telematyczne, transmisja informacji giełdowych za pomocą mediów telekomunikacyjnych, transmisja informacji do celów biznesowych, transmisja dźwięku, wideo
i informacji, udostępnianie obiektów i sprzętu do wideokonferencji,
transmisja zaszyfrowanych komunikatów, transmisja wiadomości,
danych i treści za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące telekomunikacji, usługi łączności, usługi konferencji sieciowych, usługi
komunikacyjne umożliwiające przesyłanie informacji za pomocą
środków elektronicznych, usługi przesyłania danych dostępne za pomocą kodu dostępu, usługi prowadzenia wideokonferencji satelitarnych, usługi w zakresie komunikacji interaktywnej, usługi telekomunikacyjne pomiędzy instytucjami finansowymi, usługi telekomunikacyjne
do pozyskiwania informacji z banków danych, usługi wideokomunikacyjne, usługi w zakresie transmisji i odbioru danych za pomocą środków
telekomunikacyjnych, usługi w zakresie telekonferencji i wideokonferencji, użytkowanie systemów telekomunikacyjnych, bezpieczne przeglądanie i edytowanie danych z przeglądarki przez kilka osób korzystających z osobnych urządzeń, 42 kontrola jakości w zakresie systemów
komputerowych, kontrola jakości w zakresie oprogramowania komputerowego, projektowanie i testowanie nowych produktów, monitorowanie procesu w celu zapewnienia jakości, testowanie, analizowanie
i monitorowanie sygnałów telekomunikacyjnych, testowanie programów komputerowych, usługi badawczo-rozwojowe, usługi testowania
użyteczności witryn internetowych, doradztwo techniczne w dziedzinie
telekomunikacji, prace badawcze nad produktami, projektowanie i planowanie techniczne sieci telekomunikacyjnych, projektowanie naukowe i technologiczne, usługi doradztwa technicznego związane z programowaniem komputerowym, usługi doradcze w dziedzinie
technologii telekomunikacyjnej, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, doradztwo w zakresie projektów technologicznych,
projektowanie i opracowywanie sieci telekomunikacyjnych, projektowanie i opracowywanie stron internetowych, projektowanie
i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, projektowanie i opracowywanie baz danych, projektowanie
i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz osób trzecich,
projektowanie sprzętu komputerowego, projektowanie sieci komputerowych na rzecz osób trzecich, projektowanie specyfikacji komputerowych, projektowanie systemów informatycznych związanych
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z finansami, projektowanie systemów informatycznych dotyczących
zarządzania, projektowanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego,
tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych dla usług online i Internetu, tworzenie witryn internetowych, tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, usługi graficzne, doradztwo
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo dotyczące
rozwijania systemów komputerowych, doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, doradztwo i konsultacje
w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, doradztwo
techniczne związane z instalacją i konserwacją oprogramowania komputerowego, usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, hosting serwerów, hosting portali internetowych, hosting
platform transakcyjnych w Internecie, hosting platform przeznaczonych do handlu elektronicznego przez Internet, oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line
do transmisji danych, oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line do transmisji informacji, oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line do zarządzania danymi, oferowanie tymczasowego
korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line do zarządzania informacjami, oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma
jako usługa [PaaS], tymczasowe udostępnianie niepobieralnego
oprogramowania komputerowego do przygotowywania dokumentów wysyłkowych za pośrednictwem sieci komputerowych, intranetu i Internetu, udostępnianie oprogramowania w globalnej sieci
komputerowej, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania, służącego do realizacji płatności
elektronicznych, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji
opartych na wykorzystaniu sieci web, umożliwianie tymczasowego
użytkowania oprogramowania biznesowego nie do pobrania, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania nie do pobrania
do analizowania danych finansowych i generowania raportów, usługi
hurtowni danych [składowanie danych], usługi projektowania wyszukiwarek internetowych, usługi przechowywania elektronicznego
w zakresie archiwizacji danych, zarządzanie zasobami cyfrowymi,
opracowywanie platform komputerowych, usługi badawczo-rozwojowe dotyczące sprzętu komputerowego, badania, opracowywanie,
projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, konwersja kodów informatycznych dla osób trzecich, programowanie oprogramowania do platform informacyjnych
w Internecie, programowanie oprogramowania do platform handlu
elektronicznego, programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów internetowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania antywirusowego, projektowanie, konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania
komputerowego, projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie
witryn internetowych na rzecz osób trzecich, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób
trzecich [usługi informatyczne], szyfrowanie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych, analizowanie zagrożeń dla
bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych, elektroniczne monitorowanie aktywności związanej z kartami kredytowymi
w celu wykrywania oszustw w Internecie, elektroniczne monitorowanie identyfikujących informacji w celu wykrywania kradzieży tożsamości w Internecie, hosting serwerów i oprogramowania kontroli dostępu
jako usługi [ACaaS, Access Control as a Service], monitoring systemów
sieciowych, opracowywanie technologii zabezpieczeń sieci elektronicznych, świadczenie usług zabezpieczeń w zakresie sieci komputerowych, dostępu do komputerów i skomputeryzowanych transakcji,
usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, usługi uwierzytelniania w zakresie bezpieczeństwa komputerowego, administracja serwerów, aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich, opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych,
algorytmów i oprogramowania, projektowanie i opracowywanie aparatury, przyrządów i sprzętu do bezprzewodowej transmisji danych,
projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych,
świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy
użyciu biometrycznej technologii z wykorzystaniem oprogramowania
i sprzętu komputerowego do celów transakcji w zakresie handlu elektronicznego, świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla
aplikacji online, zdalne administrowanie serwerem.
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(111) 320848
(220) 2018 10 14
(151) 2019 05 28
(441) 2018 11 26
(732) 3QQ SELECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) www.3qq.pl
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 491589

Kolor znaku: biały, zielony, czarny
(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr
i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie programami refundacji
w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej
dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, 36 agencje nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomością,
informacje finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe,
organizowanie finansowania projektów budowlanych, pobieranie
czynszu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie nieruchomością,
administrowanie domami czynszowymi, zarządzanie finansami,
zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu
osób trzecich, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie].
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metalowych przewodów drutowych do wiązania przedmiotów,
drutów zabezpieczających do roślin, drutów półtwardych, drutów
żarzonych, drutów ocynkowanych, drutów śrubiarskich, drutów specjalnych, drutów nierdzewnych, drutów białożarzonych .

(111) 320850
(220) 2018 12 13
(210) 493841
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 04
(732) DJDP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sosnowiec, PL.
(540) OBN
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, jasnobrązowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.11, 27.05.19, 27.05.22, 27.05.23, 26.01.02,
26.01.03, 26.01.16, 26.01.19, 14.03.21, 26.11.02, 26.11.12, 26.11.13
(510), (511) 5 papierosy beztytoniowe do celów medycznych, wkłady do papierosów beztytoniowch do celów medycznych, płyny
do napełniania wkładów do papierosów beztytoniowych do celów
medycznych, 34 papierosy beztytoniowe nie do celów medycznych, papierosy elektroniczne, wkłady do papierosów elektronicznych, płyn do papierosów elektronicznych, 35 usługi prowadzenia
punktów sprzedaży detalicznej i hurtowej, sprzedaży przez Internet
i sprzedaży wysyłkowej papierosów beztytoniowych, papierosów
elektronicznych oraz akcesoriów do elektronicznych papierosów.
(111) 320851
(220) 2018 06 08
(210) 486891
(151) 2019 05 28
(441) 2018 12 17
(732) MK SCAFFOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) MK Scaffolding
(540)

(111) 320849
(220) 2018 12 11
(210) 493737
(151) 2019 05 22
(441) 2019 02 04
(732) BIALIK ANDRZEJ PPHU HEROSTAL, Bartąg, PL.
(540) PPHU HEROSTAL
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 6 kable, druty i łańcuchy z metalu, druty kolczaste, druty
aluminiowe, druty mosiężne, druty ze stali, druty nieelektryczne plecione, druty do belowania, druty do spawania, druty na żyłki, druty
wiązałkowe metalowe, druty ostrzowe, nieelektryczne druty żelazne,
nieelektryczne druty jednowłóknowe, druty na liny druty naciągowe
z metalu, metalowe druty na liny, druty nieizolowany z miedzi, druty ze stopów metali nieszlachetnych z wyjątkiem drutu topikowego,
przewody nieelektryczne i przewody drutowe z metali nieszlachetnych, metalowe przewody drutowe do wiązania przedmiotów, druty zabezpieczające do roślin, druty półtwarde, druty żarzone, druty
ocynkowany, druty śrubiarskie, druty specjalne, druty nierdzewne,
druty białożarzone, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa kabli, drutów
i łańcuchów z metalu, drutów kolczastych, drutów aluminiowych,
drutów mosiężnych, drutów ze stali, drutów nieelektrycznych plecionych, drutów do belowania, drutów do spawania, drutów na żyłki,
drutów wiązałkowych metalowych, drutów ostrzowych, nieelektrycznych drutów żelaznych, nieelektrycznych drutów jednowłóknowych, drutów na liny, drutów naciągowych z metalu, metalowych
drutów na liny, drutów nieizolowanych z miedzi, drutów ze stopów
metali nieszlachetnych z wyjątkiem drutu topikowego, przewodów
nieelektrycznych i przewodów drutowych z metali nieszlachetnych,

(531) 27.05.01, 27.05.24, 02.09.23, 01.15.05, 14.01.01, 14.01.03
(510), (511) 9 ochronna odzież robocza, odzież chroniąca przed
wypadkami lub urazami, odblaskowe kamizelki ochronne, odzież
odblaskowa do zapobiegania wypadkom, ochronne obuwie robocze, obuwie ochronne zapobiegające wypadkom lub urazom, kaski ochronne, okulary ochronne, maski ochronne, osłony ochronne
na twarz dla robotników, ochraniacze na uszy, artykuły odblaskowe
do noszenia do zapobiegania wypadkom, urządzenia do przechowywania danych, etui na telefony komórkowe, 16 afisze, plakaty,
ulotki reklamowe, materiały reklamowe, publikacje, czasopisma, broszury, katalogi, foldery, kalendarze, notatniki, notesy, naklejki, nalepki, przybory do pisania, papierowe identyfikatory, etui na identyfikatory, wizytówki, stojaki biurkowe na wizytówki, materiały biurowe,
torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywana z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, 18 etui na wizytówki, pojemniki na wizytówki, plecaki, torebki, torby, torby podróżne, torby turystyczne,
torby sportowe, torby na zakupy, torby na odzież, torby na ramię, torby płócienne, torby pamiątkowe, torby uniwersalne i inne artykuły
służące do przenoszenia, 21 naczynia do picia, filiżanki, kubki, 22 torby i torebki tekstylne na prezenty, 25 odzież, nakrycia głowy, szale,
chusty, apaszki, odzież ochronna zakładana na ubrania, 26 smycze
[paski] do noszenia, taśmowe smycze reklamowe, zawieszki inne
niż do biżuterii, łańcuszków lub breloków do kluczy, 35 usługi deta-
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licznej i hurtowej sprzedaży wysyłkowej, w tym za pośrednictwem
globalnych sieci komputerowych, w zakresie odzieży, nakryć głowy, szali, chust, apaszek, odzieży ochronnej zakładanej na ubrania,
ochronnej odzieży roboczej, odzieży chroniącej przed wypadkami
lub urazami, odblaskowych kamizelek ochronnych, odzieży odblaskowej do zapobiegania wypadkom, ochronnego obuwia roboczego, obuwia ochronnego zapobiegającego wypadkom lub urazom,
kasków ochronnych, okularów ochronnych, masek ochronnych,
osłon ochronnych na twarz dla robotników, ochraniaczy na uszy, artykułów odblaskowych do noszenia do zapobiegania wypadkom.

(111) 320852
(220) 2018 06 08
(210) 486900
(151) 2019 05 28
(441) 2018 12 17
(732) MK SCAFFOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) mk SCAFFOLDING
(540)

Kolor znaku: złoty, szary
(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.23, 29.01.12
(510), (511) 9 ochronna odzież robocza, odzież chroniąca przed
wypadkami lub urazami, odblaskowe kamizelki ochronne, odzież
odblaskowa do zapobiegania wypadkom, ochronne obuwie robocze, obuwie ochronne zapobiegające wypadkom lub urazom, kaski ochronne, okulary ochronne, maski ochronne, osłony ochronne
na twarz dla robotników, ochraniacze na uszy, artykuły odblaskowe
do noszenia do zapobiegania wypadkom, urządzenia do przechowywania danych, 16 afisze, plakaty, ulotki reklamowe, materiały
reklamowe, publikacje, czasopisma, broszury, katalogi, foldery, kalendarze, notatniki, notesy, naklejki, nalepki, przybory do pisania,
papierowe identyfikatory, etui na identyfikatory, wizytówki, stojaki
biurkowe na wizytówki, materiały biurowe, torebki oraz artykuły
do pakowania i przechowywana z papieru, kartonu lub tworzyw
sztucznych, 18 etui na wizytówki, pojemniki na wizytówki, plecaki,
torebki, torby, torby podróżne, torby turystyczne, torby sportowe,
torby na zakupy, torby na odzież, torby na ramię, torby płócienne,
torby pamiątkowe, torby uniwersalne i inne artykuły służące do przenoszenia, 21 naczynia do picia, filiżanki, kubki, podstawki stołowe
pod naczynia do picia, 22 torby i torebki tekstylne na prezenty,
24 markizy, plandeki z nadrukiem reklamowym, banery reklamowe,
namioty reklamowe, 25 odzież, nakrycia głowy, odzież ochronna zakładana na ubrania, 37 usługi budowlane, usługi instalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych,
usługi naprawy i konserwacji rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych, wynajem rusztowań i platform, wykonywanie w/w usług na zasadzie podwykonawcy, usługi nadzoru budowlanego, usługi doradztwa budowlanego.
(111) 320853
(220) 2018 10 01
(151) 2019 05 30
(441) 2019 01 28
(732) STUDNIARZ MIECZYSŁAW, Kraków, PL.
(540) WINO SERY
(540)

(210) 491161

Kolor znaku: czarny
(531) 29.01.08, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 05.07.10, 08.03.08
(510), (511) 33 wino, wino winogronowe, winogronowe wino musujące, wino czerwone, białe wino, wino musujące, 41 szkolenia
w zakresie obchodzenia się z jedzeniem, degustacje win, rozryw-
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ka związana z degustacją wina, imprezy z degustacją win w celach
edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie degustacji wina
do celów rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie degustacji
wina do celów edukacyjnych, prowadzenie warsztatów, szkolenia
z prezentacji żywności, szkolenia edukacyjne, szkolenia biznesowe,
szkolenia w zakresie cateringu, szkolenia w zakresie odżywiania,
szkolenia związane z branżą restauracyjną, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizacja i prezentacja widowisk, szkolenia dla personelu w zakresie technologii żywności.

(111) 320854
(220) 2018 09 10
(151) 2019 05 27
(441) 2018 12 10
(732) PUPIL FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe Skalmierzyce, PL.
(540) CANIS
(540)

(210) 490299

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty i substancje weterynaryjne, dodatki do żywności i preparaty uzupełniające codzienną dietę dla zwierząt, suplementy diety dla zwierząt, 31 artykuły spożywcze dla zwierząt,
pokarm dla zwierząt, napoje dla zwierząt, herbaty dla psów i kotów,
ciastka, przekąski, przegryzki dla psów i kotów, mleko dla kotów,
39 dystrybucja pokarmów dla zwierząt.
(111) 320855
(220) 2018 09 10
(151) 2019 05 27
(441) 2018 12 10
(732) PUPIL FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe Skalmierzyce, PL.
(540) CATTUS
(540)

(210) 490300

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty i substancje weterynaryjne, dodatki do żywności i preparaty uzupełniające codzienną dietę dla zwierząt, suplementy diety dla zwierząt, 31 artykuły spożywcze dla zwierząt,
pokarm dla zwierząt, napoje dla zwierząt, herbaty dla psów i kotów,
ciastka, przekąski, przegryzki dla psów i kotów, mleko dla kotów,
39 dystrybucja pokarmów dla zwierząt.
(111) 320856
(220) 2018 11 26
(151) 2019 05 15
(441) 2019 01 28
(732) AMENO STAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) AMENO STAR
(540)

(210) 493117

Kolor znaku: złoty, czarny
(531) 01.01.03, 05.13.01, 24.09.05, 25.01.05, 25.01.25, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 filmy kinematograficzne, filmy video, 35 reklama i usługi reklamowe, reklama i marketing, 40 kopiowanie filmów, 41 montaż filmów, produkowanie filmów, dystrybucje filmów, rozrywka filmowa.
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(111) 320857
(220) 2018 12 05
(210) 493482
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 11
(732) MR THAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Mr Thaï
(540)

Kolor znaku: biały, beżowy, czarny
(531) 02.01.01, 02.01.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy,
kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne,
30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól,
musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, usługi
świadczone przez osoby lub instytucje zajmujące się przygotowywaniem żywności lub napojów do konsumpcji oraz usługi związane
z zapewnieniem mieszkań i pokoi w hotelach, pensjonatach lub innych instytucjach zapewniających czasowe zakwaterowanie.
(111) 320858
(220) 2018 12 21
(210) 494177
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 11
(732) GSK Consumer Healthcare S.A., Prangins, CH.
(540) THERAFLU
(510), (511) 9 komputerowe oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych oraz komputerów przenośnych, oprogramowanie do badań medycznych, przeprowadzania testów i diagnostyki
grypy, 10 urządzenia diagnostyczne do badań i wykrywania grypy.
(111) 320859
(220) 2017 09 18
(210) 476624
(151) 2019 05 23
(441) 2017 10 23
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) okulistin
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli.
(111) 320860
(220) 2018 09 24
(151) 2019 05 23
(441) 2018 12 17
(732) HADI KAMIL HASAN, Stare Babice, PL.
(540) STARÓWKA
(540)

(210) 490894

Kolor znaku: biały, zielony, granatowy
(531) 02.01.16, 03.11.01, 03.11.03, 26.02.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 medyczne usługi edukacyjne, 42 medyczne usługi
laboratoryjne, 44 usługi medyczne, usługi opieki medycznej, usługi
informacji medycznej, usługi poradnictwa medycznego, usługi klinik
zdrowia (medycznych), usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa, usługi medyczne w zakresie
oceny stanu zdrowia, usługi pomocy medycznej.
(111) 320861
(220) 2018 02 12
(151) 2018 09 11
(441) 2018 05 07
(732) PISZCZEK GRACJAN, Kraków, PL.
(540) luminato

(210) 482260
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(540)

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 11 klosze do lamp, lampy.
(111) 320862
(220) 2017 11 16
(210) 479041
(151) 2018 05 16
(441) 2018 01 03
(732) HERFIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dąbrowa Górnicza, PL.
(540) HERFIX
(510), (511) 37 regeneracja, naprawa, konserwacja oraz remonty kapitalne maszyn, regeneracja pomp łopatkowych, regeneracja siłowników, serwisowanie urządzeń komunalnych oraz poddozorowych UDT,
modernizacje oraz montaże urządzeń komunalnych oraz poddozorowych, 42 doradztwo naukowe i technologiczne, doradztwo projektowe, usługi obsługi posprzedażowej, dozór techniczny, przeglądy i konserwacje urządzeń poddozorowych, wykonanie dokumentacji wraz
z oddaniem urządzenia do badania technicznego UDT.
(111) 320863
(220) 2017 11 16
(210) 479039
(151) 2018 05 16
(441) 2018 01 03
(732) HERFIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dąbrowa Górnicza, PL.
(540) HERFIX
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 regeneracja, naprawa, konserwacja oraz remonty kapitalne maszyn, regeneracja pomp łopatkowych, regeneracja siłowników, serwisowanie urządzeń komunalnych oraz poddozorowanych
UDT, modernizacje oraz montaże urządzeń komunalnych oraz poddozorowych, 42 doradztwo naukowe i technologiczne, doradztwo projektowe, usługi obsługi posprzedażowej, dozór techniczny, przeglądy
i konserwacje urządzeń poddozorowych, wykonanie dokumentacji
wraz z oddaniem urządzenia do badania technicznego UDT.
(111) 320864
(220) 2018 07 31
(151) 2019 05 27
(441) 2018 12 17
(732) PERCEPTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL.
(540) perc.tech SECURITY APPLIANCE
(540)

(210) 488879

Kolor znaku: biały, czarny, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 27.05.24, 26.01.16
(510), (511) 9 centralne jednostki przetwarzające do przetwarzania
informacji, danych, dźwięku lub obrazów, moduły komputerowe,
moduły pamięci elektronicznych, moduły pamięciowe, moduły
sprzętu komputerowego do użytku w urządzeniach elektronicznych
korzystających z Internetu przedmiotów, nośniki informacji [elektryczne lub elektroniczne], obudowy komputerowe, oprogramowanie do kryptografii, oprogramowanie komputerowe do szyfrowania,
serwery komputerowe, sprzęt do szyfrowania, tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], urządzenia do szyfrowania danych,
sprzęt komputerowy [hardware], tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], oprogramowanie do zapewnienia bezpieczeństwa
poczty elektronicznej, 42 aktualizacja oprogramowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa komputerowego i zapobiegania
zagrożeniom komputerowym, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania
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nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych,
projektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych
elektronicznych, usługi programowania komputerowego w zakresie
bezpieczeństwa danych elektronicznych, usługi bezpieczeństwa
komputerowego w postaci administrowania certyfikatami cyfrowymi, usługi szyfrowania danych, usługi uwierzytelniania w zakresie
bezpieczeństwa komputerowego, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, usługi w zakresie szyfrowania i dekodowania danych, utrzymanie oprogramowania
komputerowego dotyczące bezpieczeństwa komputerowego oraz
ochraniające komputer przed zagrożeniami .

(111) 320865
(220) 2018 11 27
(210) 493166
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 04
(732) ALLCON BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: szary, niebieski, biały
(531) 29.01.13, 26.15.09, 07.11.25
(510), (511) 6 materiały budowlane ze stali i aluminium, w tym konstrukcje stalowe budowlane, profile konstrukcyjne, stolarka budowlana łącznie z witrynami, fasadami i elewacjami, 19 niemetalowe
materiały budowlane takie jak: profile konstrukcyjne, stolarka budowlana łącznie z witrynami, fasadami, elewacjami, ścianki działowe,
szkło budowlane i wyroby z niego, pokrycia dachów, sufity, podłogi,
wyroby z cementu, wapna i gipsu, masy i zaprawy budowlane, wyroby budowlane ceramiczne, 35 pośredniczenie i negocjacje w imieniu osób trzecich w charakterze inwestora zastępczego z zakresu
budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego, organizowanie
i przygotowanie materiałów do przetargów, badanie rynku, ocena
opłacalności z tego zakresu, 36 usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami, 37 usługi budowy obiektów użyteczności
publicznej i budynków mieszkalnych, budowy obiektów przemysłowych, budowy obiektów wodnych, usługi instalacji elektrycznych.
(111) 320866
(220) 2018 11 30
(210) 493313
(151) 2019 05 29
(441) 2019 02 11
(732) SERSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) SARINŻ
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 26.05.04, 26.05.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 administrowanie działalnością handlową, administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, administrowanie
odnoszące się do metod sprzedaży, dystrybucja materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów promocyjnych, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, handlowe usługi doradcze dotyczące
franchisingu, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, konsultacja handlowa, organizowanie imprez, wystaw, targów
i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych,
pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, tymczasowe wyznaczenie pracowników, dostarczanie informacji
dotyczących rekrutacji pracowników, usługi w zakresie pracowników tymczasowych, usługi w zakresie tymczasowego przydziału
pracowników, przetwarzanie danych, reklama, marketing, udostępnianie informacji handlowych, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, wy-
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najmowanie powierzchni na cele reklamowe, analiza marketingowa
nieruchomości, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami,
reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych,
usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, zarządzanie biznesowe dla sklepów, sprzedaż detaliczna i/lub hurtowa materiałów budowlanych, 36 administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, agencje
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, doradztwo dotyczące
inwestowania w nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu
nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, dzierżawa
nieruchomości [tylko nieruchomości], nabywanie nieruchomości
[dla osób trzecich], ocena i wycena nieruchomości, organizowanie
finansowania zakupu nieruchomości, planowanie inwestycji w nieruchomości, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie
udziałów finansowych w nieruchomościach, usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości,
zarządzanie nieruchomościami, dzierżawa lub wynajem budynków,
wynajem powierzchni biurowej, wynajem sal wystawowych, wynajem nieruchomości, 37 budownictwo, budownictwo przemysłowe,
doradztwo inżynieryjne w zakresie budownictwa, informacja budowlana, nadzór budowlany, nitowanie, usługi w zakresie oczyszczania przez piaskowanie, prace rozbiórkowe, remonty i rewaloryzacja
budynków zabytkowych, gospodarczych, przemysłowych, mieszkalnych, w tym domów jedno-i wielorodzinnych, usługi ciesielskie,
kamieniarskie, malarskie, murarskie, tynkarskie, zbrojarskie, wynajem i montaż rusztowań, wynajem sprzętu budowlanego, budowa
infrastruktury kolejowej, budowa linii kolejowych, budowanie dróg
kolejowych, konserwacja torów kolejowych, naprawa lub konserwacja taboru kolejowego, renowacja taboru kolejowego, udzielanie
informacji związanych z naprawą lub konserwacją taboru kolejowego, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości
mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, konserwacja
nieruchomości, remont nieruchomości, sprzątanie nieruchomości,
usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji w związku z wynajmem maszyn
i urządzeń budowlanych, wynajem ciężkiego sprzętu, wynajem betoniarek, wynajem buldożerów, wynajem dźwigów, wynajem i konserwacja podestów roboczych, wynajem koparek, wynajem maszyn
budowlanych, wynajem narzędzi ręcznych i narzędzi z napędem
elektrycznym, wynajem platform roboczych unoszących do użytku
w budownictwie, wynajem rusztowań, wynajem sprzętu do robót
ziemnych i koparek, 39 organizowanie transportu, transport powietrzny, transport lądowy, transport lotniczy, transport wodny, usługi transportowe, transport drogowy ładunków, transport produktów
dla sprzedaży detalicznej, logistyka transportu, kontrola towarów
przeznaczonych do transportu, skomputeryzowane planowanie
związane z transportem, transport kolejowy, transport i dostawy towarów, transport frachtu pociągiem, transport ładunków, transport
pojazdami do ciężkich ładunków, magazynowanie, magazynowanie
części, magazynowanie ładunków, magazynowanie ładunku przed
transportem, magazynowanie towarów, wynajem magazynów, wynajem miejsc magazynowych, wynajem kontenerów do magazynowania i składowania, wynajem obiektów i urządzeń magazynowych,
usługi doradcze w zakresie magazynowania towarów, usługi magazynowe, dzierżawa samochodów ciężarowych, dzierżawa wagonów
platform, organizowanie wynajmu samochodów, organizowanie
wynajmu pojazdów, organizowanie wynajmu wszelkich środków
transportu, udzielanie informacji związanych z usługami wynajmu
samolotów, wynajem ciężarówek i przyczep, wynajem kontenerów,
wynajem samochodów, 42 analizy i ekspertyzy budowlane, opracowywanie projektów technicznych, projektowanie budynków, usługi
w zakresie inżynierii technicznej, oględziny nieruchomości, planowanie budowy nieruchomości, sporządzanie raportów dotyczących
planowania nieruchomości, usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, usługi projektowe związane z nieruchomościami, pomiary geodezyjne, projektowanie pomiarów geodezyjnych,
usługi w zakresie miernictwa geodezyjnego.

(111) 320867
(220) 2018 12 04
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 04
(732) Gothals Limited, Nikozja, CY.
(540) WHATEVER
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 493438
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(111) 320868
(220) 2018 12 04
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 11
(732) Gothals Limited, Nikozja, CY.
(540) NOBLE VANDALS
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 493451

(111) 320869
(220) 2018 12 05
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 04
(732) FUNDACJA HAPPY KIDS, Łódź, PL.
(540) HAPPY KIDS
(540)

(210) 493502

Kolor znaku: czerwony, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 36 zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, crowdfunding, gromadzenie funduszy na cele charytatywne poprzez
sprzedaż znaczków charytatywnych, gromadzenie funduszy na cele
charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych, inwestowanie
funduszy na cele charytatywne, organizacja zbiórek, organizacja
zbiórek charytatywnych, organizowanie zbiórek charytatywnych
[na rzecz osób trzecich], pozyskiwanie funduszy na projekty humanitarne, pozyskiwanie funduszy na projekty pomocy zagranicznej,
pozyskiwanie funduszy w celu uczczenia pamięci osób, przydzielanie dotacji pieniężnych dla organizacji charytatywnych, przydzielanie stypendiów na wyższych uczelniach, przydzielanie stypendiów
naukowych, sponsorowanie działalności sportowej, sponsorowanie
finansowe, sponsorowanie i finansowanie filmów, sponsorowanie
i finansowanie programów radiowych, sponsorowanie i finansowanie programów telewizyjnych, sponsorowanie i patronat finansowy,
sponsorowanie imprez kulturalnych, sponsorowanie imprez tanecznych, sponsorowanie imprez teatralnych, sponsorowanie imprez
ze sztukami wizualnymi, udzielanie informacji związanych ze zbiórkami funduszy na cele charytatywne, świadczenie usług charytatywnych w zakresie zbierania funduszy dotyczących równoważenia
emisji dwutlenku węgla, usługi charytatywne w zakresie datków pieniężnych, usługi charytatywne, mianowicie usługi finansowe, usługi filantropijne w zakresie datków pieniężnych, usługi finansowania
w celu sponsorowania firm, usługi funduszu dobroczynnego, usługi
gromadzenia funduszy na cele charytatywne dla dzieci potrzebujących, usługi w zakresie dotacji finansowych, usługi zbierania funduszy na cele polityczne, zbieranie funduszy, zbiórka funduszy dobroczynnych jako środki ostrożności i zapobieganie katastrofom, zbiórki
funduszy na cele dobroczynne, 44 domowa opieka pielęgniarska,
doradztwo dotyczące opieki nad osobami starszymi [w zakresie
zdrowia], fizjoterapia, usługi medyczne, usługi w zakresie zdrowia
psychicznego, hospicja, opieka medyczna i zdrowotna, opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, organizowanie zakwaterowania w sanatoriach, ośrodki zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, sanatoria (usługi-),
sporządzanie raportów dotyczących opieki zdrowotnej, świadczenie
usług z zakresu opieki zdrowotnej w domach, udzielanie informacji
zdrowotnej, usługi domowej opieki zdrowotnej, usługi doradcze
w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi opieki nad pacjentami hospitalizowanymi i dochodzącymi, usługi pielęgniarskiej pomocy domowej, usługi szpitalnych domów opieki, usługi terapeutyczne, usługi w zakresie zorganizowanej
opieki zdrowotnej, zapewnianie obiektów i sprzętu długoterminowej opieki, zapewnianie tymczasowej opieki zastępczej, 45 agencje
adopcyjne, doradztwo w zakresie relacji osobistych, dostarczanie
obuwia osobom potrzebującym [usługi charytatywne], dostarczanie
odzieży dla osób w potrzebie [usługi charytatywne], dotrzymywanie
towarzystwa [opieka osobista], opieka zastępcza, opieka zastępcza
nad dziećmi, pośredniczenie w adopcji, świadczenie usług w zakresie osobistego wsparcia dla rodzin pacjentów cierpiących na choroby
zagrażające życiu, świadczenie usług wsparcia emocjonalnego rodzinom, świadczenie usług występowania w imieniu pacjentów szpitali
i pacjentów znajdujących się w placówkach opieki długoterminowej,
usługi w zakresie opieki.

(111) 320870
(220) 2018 11 23
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 11
(732) DYRCZ EMIL JÓZEF, Kojszówka, PL.
(540) BIEG POCZTYLIONA POCZTA KRÓLEWSKA
(540)

Nr 9/2019
(210) 493008

Kolor znaku: żółty, czarny, czerowny
(531) 24.09.01, 22.01.05, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi w zakresie kultury fizycznej, organizowanie zawodów sportowych, informacja o rekreacji.
(111) 320871
(220) 2018 09 25
(210) 490922
(151) 2019 05 27
(441) 2018 11 05
(732) Noris Pharma AG, Zurych, CH.
(540) MAGPRIMKI
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze,
suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych,
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe,
witaminy i preparaty witaminowe.
(111) 320872
(220) 2018 12 04
(210) 493410
(151) 2019 05 14
(441) 2019 01 21
(732) BRIGHT FUTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Your KAYA
(510), (511) 3 kosmetyki, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących jako przybory toaletowe, preparaty do kąpieli, nielecznicze,
środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, chusteczki
nasączone preparatami do usuwania makijażu, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków,
aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, balsamy do celów kosmetycznych, mydła, olejki eteryczne, świece do masażu do celów
kosmetycznych, kremy kosmetyczne, 4 świece, świece zapachowe,
5 tampony, podpaski higieniczne, mydła antybakteryjne, żele do stymulacji seksualnej, sole do kąpieli mineralnych, pieluchomajtki
dziecięce, pieluszki dla niemowląt, intymne preparaty nawilżające,
10 prezerwatywy, kubeczki menstruacyjne, 16 pudełka z papieru lub
kartonu.
(111) 320873
(220) 2018 11 28
(210) 493198
(151) 2019 05 22
(441) 2019 02 04
(732) TERRAVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) ANDRZEJKI
(510), (511) 30 czekolada, cukierki, pralinki, karmelki, batony czekoladowe, krem czekoladowy, krem czekoladowo-orzechowy, wyroby
cukiernicze, wyroby piekarnicze, krakersy w czekoladzie, ciasteczka,
słodycze, słodycze na choinkę, polewy czekoladowe, wyroby czekoladopodobne, czekoladki.
(111) 320874
(220) 2018 11 22
(151) 2019 05 24
(441) 2019 02 04
(732) UMA POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) Park OSTROWSKA

(210) 492981
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(540)

(111) 320878
(220) 2018 09 26
(210) 491015
(151) 2019 04 17
(441) 2018 11 13
(732) BUCZAK ANNA, Warszawa, PL.
(540) INSPIRE BOX
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej zestawów
prezentowych zwiększających kreatywność.

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 35 sprzedaż nieruchomości, 36 wynajem nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, 37 usługi
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, budownictwo mieszkaniowe, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, 42 projektowanie budowlane, usługi doradztwa technicznego
w zakresie inżynierii budowlanej, usługi inżynieryjne w dziedzinie
technologii budowlanej.

(111) 320879
(220) 2018 09 25
(210) 490911
(151) 2019 05 14
(441) 2019 01 28
(732) GROMALA ANDRZEJ KINGZTOWN, Kraków, PL.
(540) orcheston
(540)

(111) 320875
(220) 2013 04 22
(210) 413355
(151) 2019 05 13
(441) 2013 08 05
(732) TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) TAURON eLicznik
(510), (511) 9 licznik, licznik mediów, licznik energii elektrycznej
w tym liczniki do zdalnego odczytu energii, licznik wody, licznik
gazu, urządzenie pomiarowe, 35 usługi analizy kosztów w związku
z zużyciem energii elektrycznej, usługi w zakresie oferowania zestawień statystycznych w zakresie zużycia energii elektrycznej, 38 usługi przesyłania powiadomień na e-mail i na komórkę w zakresie zużycia energii elektrycznej oraz planowania oszczędności i ustalania
celów, 42 usługi pomiarowe, usługi oferowania wizualizacji zużycia
energii, usługi zdalnego odczytywania pomiarów zużycia energii elektrycznej, usługi doradztwa w zakresie planowania zużycia
energii elektrycznej, usługi projektowania oprogramowania oraz
systemów pomiarowych w zakresie zdalnego przesyłania informacji
między inteligentnymi licznikami a systemem pomiarowym, usługi
internetowego dostępu do aplikacji z informacjami zużycia energii
elektrycznej i płatności z tym związanych dostępnych z poziomu
urządzeń telekomunikacyjnych w tym smartfonów, komputerów,
tabletów, przedstawionych także w formie zestawień i wykresów.
(111) 320876
(220) 2013 08 05
(210) 417433
(151) 2019 03 08
(441) 2013 11 25
(732) KONFEDERACJA LEWIATAN, Warszawa, PL.
(540) LEWIATAN BUSINESS ANGELS
(510), (511) 35 analiza kosztów, badania i poszukiwania w dziedzinie
działalności gospodarczej, badania rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania personalnego, ekspertyzy w działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, sondaże opinii,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwanie
informacji o działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne,
rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie powierzchni
na cele reklamowe, uaktualnienie materiału reklamowego, publikowanie tekstów reklamowych, usługi sekretarskie, 36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, ekspertyzy dla celów
fiskalnych, informacje finansowe, zarządzanie majątkiem, dzierżawa
nieruchomości, ekspertyzy do celów podatkowych, sponsorowanie
finansowe, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, 41 doradztwo
zawodowe w zakresie edukacji i kształcenia, pokazy kształcenia
praktycznego, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie i prowadzenie
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, publikowanie książek, publikowanie
tekstów innych niż reklamowe.
(111) 320877
(220) 2018 06 04
(210) 486651
(151) 2019 01 11
(441) 2018 09 17
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) TAMIVIL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.

(531) 27.05.01, 26.11.07
(510), (511) 9 nagrania audio, nagrania muzyczne, nagrania wideo,
nagrania multimedialne, nagrania dźwiękowe, nagrania cyfrowe,
muzyczne nagrania wideo, płyty [nagrania dźwiękowe], muzyczne
nagrania dźwiękowe, pobieralne nagrania dźwiękowe, 35 usługi reklamowe, promocja [reklama] koncertów, produkcja nagrań dźwiękowych w celach reklamowych, marketing imprez i wydarzeń, 41 imprezy kulturalne, organizowanie imprez muzycznych, prowadzenie
imprez rozrywkowych, prowadzenie imprez kulturalnych, informacja
o imprezach rozrywkowych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizowanie imprez rozrywkowych, rezerwacja biletów
na imprezy rozrywkowe, rezerwacja sal na imprezy rozrywkowe, rezerwacja biletów na imprezy kulturalne, informacja o biletach na imprezy rozrywkowe, koncerty muzyczne, organizowanie koncertów,
rezerwacje koncertów, prezentacja koncertów, zarządzanie koncertami, obsługa koncertów muzycznych, usługi koncertów muzycznych, organizowanie koncertów muzycznych, produkcja koncertów
muzycznych, rezerwacja biletów na koncerty, prowadzenie koncertów, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań audiowizualnych, realizacja nagrań audiowizualnych, wynajem studiów
nagrań, produkcja nagrań muzycznych, usługi studia nagrań, usługi
w zakresie nagrań, usługi w zakresie muzycznych studiów nagrań,
produkcja dzieł muzycznych w studio nagrań, dostarczanie rozrywki
w postaci nagranej muzyki, udostępnianie obiektów i sprzętu do studia nagrań, zapewnianie obiektów i sprzętu do studia nagrań, usługi
w zakresie nagrań audio i wideo, produkcja nagrań audio i video oraz
produkcja multimedialna, usługi fotograficzne, usługi orkiestry symfonicznej, rozrywka w postaci występów orkiestr, rozrywka w postaci
występów orkiestr symfonicznych.
(111) 320880
(220) 2018 09 21
(210) 490802
(151) 2019 05 06
(441) 2019 01 14
(732) WALMARK a.s., Třinec, CZ.
(540) MARSJANKI PROimun
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, witaminy, preparaty zawierające minerały i pierwiastki śladowe, preparaty higieniczne
do celów medycznych, odżywcze suplementy diety do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku
leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, środki odkażające, lecznicze środki do czyszczenia
zębów i syropy, herbata ziołowa i ekstrakty do celów leczniczych,
lecznicze dodatki do żywności, preparaty odżywcze lub dietetyczne do celów leczniczych do użycia jako codzienne suplementy diety
w postaci artykułów spożywczych w proszku lub oddzielnych mieszanek, zawierających w szczególności mleko w proszku lub białko
zwierzęce lub białko roślinne, także z witaminami lub minerałami lub
pierwiastkami śladowymi lub dodatkiem cukru, preparaty białkowe
lub żywność do celów leczniczych, produkty wzbogacone w witaminy i minerały w postaci koncentratów do użytku medycznego jako
suplementy diety, suplementy diety.
(111) 320881
(151) 2019 04 29

(220) 2018 09 21
(441) 2018 11 05

(210) 490797
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(732) KRASNODĘBSKA-GWARDZIK ALEKSANDRA SVOJE, Białystok, PL.
(540) SVOJE
(540)

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 3 wyroby toaletowe: surowce kosmetyczne, kosmetyki-preparaty myjące do ciała i włosów, preparaty pielęgnacyjne do ciała i włosów, preparaty perfumeryjne, detergenty i wyroby piorące
tzw. kosmetyki dla domu (np. proszki do prania, tabletki do zmywarki, płyn do mycia podłóg).
(111) 320882
(220) 2018 08 30
(210) 489932
(151) 2019 04 18
(441) 2018 10 29
(732) CHOWDHURY NAYEEM-UZ-ZAMAN STAR INTERNATIONAL,
Rogoźnik, PL.
(540) KEBABI
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 26.01.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów żywnościowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów żywnościowych
za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie: zarządzania, organizowania i uruchamiania sieci gastronomicznych, tworzenie sieci franchisingowych i zarządzanie takimi sieciami, 43 bary szybkiej obsługi
[snack-bary], restauracje samoobsługowe, catering, przygotowanie
i dostarczanie dań na zamówienie, bary sałatkowe, restauracje, stołówki, doradztwo w zakresie: prowadzenia usług gastronomicznych,
zarządzania i kierowania siecią lokali gastronomicznych.
(111) 320883
(220) 2018 08 08
(151) 2019 05 08
(441) 2018 11 26
(732) PAWLIKOWSKI MIROSŁAW, Świdnica, PL.
(540) Amir
(540)

(210) 489192

Kolor znaku: czerwony, czarny, żółty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.16
(510), (511) 7 części zamienne do silników, filtry do maszyn nitrujących, filtry powietrza chłodnic silników, filtry jako części maszyn
i silników, części zamienne do maszyn rolniczych, 12 pojazdy mechaniczne, silniki, części zamienne do pojazdów mechanicznych: akcesoria samochodowe ujęte w tej klasie, przyczepy, naczepy, urządzenia
elektroniczne chroniące pojazdy przed kradzieżą: pojazdy jednośladowe, skutery, motorowery, motocykle, quady, części zamienne
do samochodów, skuterów, motorowerów, motocykli, quadów, pojazdy mechaniczne, mechanizmy napędowe do pojazdów, przyczepy, przyczepy bagażowe, samochody, silniki do pojazdów, części
zamienne do pojazdów mechanicznych, samochodów osobowych
i ciężarowych, naczep, przyczep, autobusów: części konstrukcyjne
do pojazdów, części karoserii do pojazdów, rowery, skutery, motorowery, motorynki, motocykle, quady, gokarty, części zamienne do rowerów, skuterów, motorowerów, motorynek, motocykli, quadów
i gokartów, ogumienie do rowerów, skuterów, motorowerów, moto-
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rynek, motocykli, quadów i gokartów, rowery, skutery, motorowery,
motorynki, motocykle, quady, gokarty, części zamienne do rowerów,
skuterów, motorowerów, motorynek, motocykli, quadów i gokartów,
ogumienie do rowerów, skuterów, motorowerów, motorynek, motocykli, quadów i gokartów.

(111) 320884
(220) 2018 02 16
(210) 482449
(151) 2019 04 12
(441) 2018 08 20
(732) OSĘKA MACIEJ 4EYEZ, Duchnów, PL.
(540) SCIENTIFER
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, środki czyszczące oraz
toaletowe, dezodoranty osobiste, środki sanitarne będące środkami
toaletowymi, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki
sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, żywność dla niemowląt, materiały do plombowania
zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania
robactwa, fungicydy, herbicydy, środki do celów leczniczych, środki
sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, dezodoranty inne niż osobiste, papierosy bez tytoniu do celów leczniczych,
preparaty i artykuły medyczne, dentystyczne oraz lecznicze środki
do czyszczenia zębów, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe, plastry, aplikatory, materiały medyczne, preparaty i materiały
diagnostyczne, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne,
stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii,
urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli, narzędzia do diagnostyki medycznej, przyrządy do analizy medycznej, przyrządy i przybory medyczne i dentystyczne, materiały do użytku medycznego,
specjalne meble do celów medycznych, gumowe artykuły do higieny, bandaże ortopedyczne, 35 reklama, zarządzanie w działalności
handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa
handlowego lub przemysłowego lub działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, reklama połączona
z usługami doradztwa biznesowego, zarządzania i administrowania
działalnością handlową, przemysłową lub gospodarczą lub reklama
radiowa, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowa analiza i badanie usług, projektowanie i rozwój
komputerowego sprzętu i oprogramowania, usługi badawczo-rozwojowe, doradztwo technologiczne, prace badawczo-rozwojowe
nad nowymi produktami dla osób trzecich, usługi laboratoriów naukowych, usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii,
usługi w dziedzinie nauk przyrodniczych, analizy, badania i usługi
chemiczne, badania naukowe, badania techniczne, badania fizyczne,
próby kliniczne, usługi inżynieryjne, usługi naukowe i technologiczne, usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi inżynierskie
w zakresie ocen, opinii, badań oraz sporządzania raportów na polu
naukowym i technologicznym, badania naukowe w dziedzinie medycyny, 44 usługi medyczne: usługi weterynaryjne, higiena i troska
o urodę istot ludzkich lub zwierząt, usługi związane z rolnictwem,
ogrodnictwem i leśnictwem, opieka medyczna, usługi higieniczne
i kosmetyczne dla ludzi i zwierząt świadczone przez pojedyncze osoby lub placówki, usługi rolnicze, ogrodnicze i leśnictwa, analizy medyczne związane z leczeniem osób, prześwietlenia rentgenowskie,
pobierania próbek krwi, sztuczne zapładnianie, porady aptekarskie,
hodowla zwierząt, uprawa roślin, ogrodnictwo, usługi w zakresie
projektowania kompozycji kwiatowych, projektowanie ogrodów.
(111) 320885
(220) 2018 02 16
(210) 482446
(151) 2019 04 12
(441) 2018 08 20
(732) OSĘKA MACIEJ 4EYEZ, Duchnów, PL.
(540) COGNIFER
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, środki czyszczące oraz
toaletowe, dezodoranty osobiste, środki sanitarne będące środkami
toaletowymi, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki
sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, żywność dla niemowląt, materiały do plombowania
zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania
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robactwa, fungicydy, herbicydy, środki do celów leczniczych, środki
sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, dezodoranty inne niż osobiste, papierosy bez tytoniu do celów leczniczych,
preparaty i artykuły medyczne, dentystyczne oraz lecznicze środki
do czyszczenia zębów, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe, plastry, aplikatory, materiały medyczne, preparaty i materiały
diagnostyczne, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne,
stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii,
urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli, narzędzia do diagnostyki medycznej, przyrządy do analizy medycznej, przyrządy i przybory medyczne i dentystyczne, materiały do użytku medycznego,
specjalne meble do celów medycznych, gumowe artykuły do higieny, bandaże ortopedyczne, 35 reklama, zarządzanie w działalności
handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa
handlowego lub przemysłowego lub działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, reklama połączona
z usługami doradztwa biznesowego, zarządzania i administrowania
działalnością handlową, przemysłową lub gospodarczą lub reklama
radiowa, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowa analiza i badanie usług, projektowanie i rozwój
komputerowego sprzętu i oprogramowania, usługi badawczo-rozwojowe, doradztwo technologiczne, prace badawczo-rozwojowe
nad nowymi produktami dla osób trzecich, usługi laboratoriów naukowych, usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii,
usługi w dziedzinie nauk przyrodniczych, analizy, badania i usługi
chemiczne, badania naukowe, badania techniczne, badania fizyczne,
próby kliniczne, usługi inżynieryjne, usługi naukowe i technologiczne, usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi inżynierskie
w zakresie ocen, opinii, badań oraz sporządzania raportów na polu
naukowym i technologicznym, badania naukowe w dziedzinie medycyny, 44 usługi medyczne: usługi weterynaryjne, higiena i troska
o urodę istot ludzkich lub zwierząt, usługi związane z rolnictwem,
ogrodnictwem i leśnictwem, opieka medyczna, usługi higieniczne
i kosmetyczne dla ludzi i zwierząt świadczone przez pojedyncze osoby lub placówki, usługi rolnicze, ogrodnicze i leśnictwa, analizy medyczne związane z leczeniem osób, prześwietlenia rentgenowskie,
pobierania próbek krwi, sztuczne zapładnianie, porady aptekarskie,
hodowla zwierząt, uprawa roślin, ogrodnictwo, usługi w zakresie
projektowania kompozycji kwiatowych, projektowanie ogrodów.

(111) 320886
(220) 2012 10 31
(210) 406425
(151) 2019 05 13
(441) 2013 02 18
(732) TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) Fundacja TAURON
(510), (511) 16 materiały drukowane z wyjątkiem etykiet, metek,
naklejek, nalepek, przywieszek, zawieszek, wszywek, identyfikatorów, czasopisma, gazety i publikacje o tematyce związanej z edukacją, oświatą, wychowaniem, nauką, ochroną zdrowia, rozwojem
gospodarki, kultury i sztuki, opieką i pomocą społeczną, sportem
i rekreacją, ochroną środowiska, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego oraz promocją i organizacją wolontariatu, 35 aukcje
publiczne, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie rezerw żywności, rozwijanie kontaktów z innymi organizacjami, akcje o charakterze promocyjnym, usługi zaopatrzenia w żywność dla osób najuboższych, wspieranie i promowanie
działalności na rzecz dobra publicznego, w tym w zakresie edukacji,
oświaty, wychowania, nauki, ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki,
kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, sportu i rekreacji, ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz
organizacji wolontariatu, usługi pomocy i doradztwa w zakresie prowadzenia i organizacji działalności gospodarczej związanej z edukacją, oświatą, wychowaniem, nauką, ochroną zdrowia, rozwojem
gospodarki, kultury i sztuki, opieką i pomocą społeczną, sportem
i rekreacją, ochroną środowiska, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego oraz promocją i organizacją wolontariatu, 36 usługi organizowania zbiórki i zbiórka funduszy na cele dobroczynne na rzecz
dobra publicznego, w tym w zakresie edukacji, oświaty, wychowania,
nauki, ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki, kultury i sztuki, opieki
i pomocy społecznej, sportu i rekreacji, ochrony środowiska, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocji i organizacji
wolontariatu, sponsorowanie finansowe podmiotów prawa, w tym
osób fizycznych, osób prawnych, instytucji i organizacji prowadzą-
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cych działalność związaną z edukacją, oświatą, wychowaniem, nauką, ochroną zdrowia, rozwojem gospodarki, kultury i sztuki, opieką i pomocą społeczną, sportem i rekreacją, ochroną środowiska,
ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocją
i organizacją wolontariatu, tworzenie stypendiów i programów pomocy finansowej dla podmiotów promujących talenty i wybitnie
uzdolnione dzieci i młodzież, organizowanie pomocy finansowej
na rzecz osób trzecich, 41 organizowanie konkursów edukacyjnych
lub rozrywkowych o tematyce związanej z edukacją, oświatą, wychowaniem, nauką, ochroną zdrowia, rozwojem gospodarki, kultury
i sztuki, opieką i pomocą społeczną, sportem i rekreacją, ochroną
środowiska, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz
promocją i organizacją wolontariatu, organizowanie seminariów,
sympozjów, szkoleń i kursów z zakresu edukacji, oświaty, wychowania, nauki, ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki, kultury i sztuki,
opieki i pomocy społecznej, sportu i rekreacji, ochrony środowiska,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz organizacji wolontariatu, organizowanie seminariów, sympozjów, szkoleń i kursów
z zakresu promocji edukacji, oświaty, wychowania, nauki, ochrony
zdrowia, rozwoju gospodarki, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, sportu i rekreacji, ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz organizacji wolontariatu, usługi
w zakresie działalności oświatowej, dydaktycznej i opieki, w tym
prowadzenie przedszkoli i szkół, usługi w zakresie działalności kulturalnej, w tym organizowanie i prowadzenie koncertów, widowisk,
spektakli, przedstawień teatralnych, balów, przyjęć, loterii i innych
imprez artystycznych, usługi muzeów i bibliotek oraz innych placówek upowszechniania kultury, usługi w zakresie kultury fizycznej
i sportu, w tym organizowanie wyjazdów, obozów i innych imprez
wakacyjnych i sportowych również dla dzieci i młodzieży, publikowanie, w tym publikacja elektroniczna i on-line książek, periodyków
i tekstów związanych z edukacją, oświatą, wychowaniem, nauką,
ochroną zdrowia, rozwojem gospodarki, kultury i sztuki, opieką i pomocą społeczną, sportem i rekreacją, ochroną środowiska, ochroną
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocją i organizacją
wolontariatu, 43 rezerwacja zakwaterowania dla podróżnych, usługi
zakwaterowania na obozach wakacyjnych, prowadzenie żłobków,
44 usługi: opieki zdrowotnej, opieki pielęgniarskiej, opieki położniczej, pomocy medycznej w tym usługi związane rehabilitacją fizyczną i społeczną także w zakresie organizacji i prowadzenia obozów
rehabilitacyjnych usługi stomatologiczne, usługi świadczone w ramach pogotowia ratunkowego i szpitala, usługi świadczone przez
lekarzy specjalistów, porady psychologiczne, usługi doradcze w zakresie pomocy medycznej i ochrony zdrowia, usługi kosmetyczne,
salony piękności, aromaterapia, odnowa biologiczna, usługi w zakresie organizowania warsztatów terapii zajęciowej, prowadzenie hospicjów i ośrodków dla osób niepełnosprawnych, pomoc społeczna,
wolontariat w zakresie opieki medycznej i pomocy społecznej, usługi sadzenia drzew dla celów kompensacji emisji dwutlenku węgla,
45 usługi w zakresie pomocy i doradztwa prawnego podmiotom
prowadzącym działalność związaną z edukacją, oświatą, wychowaniem, nauką, ochroną zdrowia, rozwojem gospodarki, kultury i sztuki, opieką i pomocą społeczną, sportem i rekreacją, ochroną środowiska, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocją
i organizacją wolontariatu.

(111) 320887
(220) 2018 08 28
(210) 489810
(151) 2019 04 16
(441) 2018 11 05
(732) KOŁACZYŃSKI RAFAŁ, Warszawa, PL.
(540) CATHDATES
(510), (511) 45 usługi randkowe przez Internet, usługi internetowe
w zakresie umawiania się na randki, swatania i poznawania osób.
(111) 320888
(220) 2018 06 19
(210) 486093
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 10
(732) ACTIVLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ACTIVLAB ISOACTIVE
(510), (511) 5 preparaty dietetyczne i odżywcze dla celów medycznych i niemedycznych, suplementy diety, preparaty witaminowe
i mineralne, żywność dietetyczna, żywność dietetyczna z odżywkami wzmacniającymi stosowanymi profilaktycznie i dla rekonwalescentów, odżywki wzmacniające stosowane profilaktycznie i dla
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rekonwalescentów, napoje odżywcze do celów leczniczych, napoje
witaminizowane, napoje wzmacniające do celów medycznych, medyczne preparaty wysokobiałkowe, w tym koncentraty i odżywki,
wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, medyczne preparaty węglowodanowe i wysokoenergetyczne, w tym
koncentraty i odżywki wzbogacone witaminami, solami mineralnymi
i aminokwasami, lecznicze napoje proteinowe, lecznicze napoje węglowodanowe, żywność lecznicza dla sportowców, napoje lecznicze
dla sportowców, 29 preparaty wysokobiałkowe będące produktami
spożywczymi, w tym koncentraty i odżywki, wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, 30 preparaty węglowodanowe i wysokoenergetyczne preparaty węglowodanowe będące
produktami spożywczymi, w tym koncentraty i odżywki wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, batony zbożowe, batony energetyczne, wysokoproteinowe batony zbożowe,
32 napoje bezalkoholowe, napoje z soków owoców, soki owocowe
i warzywne, nektary owocowe i warzywne, wody mineralne gazowane i niegazowane, napoje wzbogacone witaminami, solami mineralnymi, aminokwasami, napoje serwatkowe, napoje izotoniczne,
napoje proteinowe, węglowodanowe, energetyczne.

(111) 320889
(220) 2018 04 16
(210) 484895
(151) 2019 04 11
(441) 2018 12 10
(732) ENTALPIA EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sieradz, PL.
(540) Climatstore
(540)

Kolor znaku: zielony, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, preparaty chłodnicze, 6 kratki wentylacyjne z metalu, butle metalowe
na gazy sprężone, 11 instalacje wentylacyjne, elementy do instalacji wentylacyjnych, instalacje klimatyzacyjne, elementy do instalacji
klimatyzacyjnych, klimatyzatory (centralne, samochodowe, przenośne, wszelkich rodzajów), kratki wentylacyjne będące częścią wentylatorów wyciągowych, akcesoria hydrauliczne, instalacje sanitarne,
19 kanały [dukty] niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, rury sztywne i zawory do nich, niemetalowe, niemetalowe kratki wentylacyjne, 35 reklama, aukcje internetowe, sprzedaż
hurtowa i detaliczna, w tym za pośrednictwem Internetu.
(111) 320890
(220) 2018 04 16
(210) 484894
(151) 2019 04 11
(441) 2018 12 10
(732) ENTALPIA EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sieradz, PL.
(540) VENTIGO
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 6 kratki wentylacyjne z metalu, butle metalowe na gazy
sprężone, 11 instalacje wentylacyjne, elementy do instalacji wentylacyjnych, instalacje klimatyzacyjne, elementy do instalacji klimatyzacyjnych, klimatyzatory (centralne, samochodowe, przenośne, wszelkiego
rodzaju), kratki wentylacyjne będące częścią wentylatorów wyciągowych, akcesoria hydrauliczne, instalacje sanitarne, 19 kanały [dukty] niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, rury sztywne
i zawory do nich, niemetalowe, niemetalowe kratki wentylacyjne.
(111) 320891
(220) 2017 10 30
(210) 478365
(151) 2019 04 11
(441) 2018 10 08
(732) STRZELCZYK MARIAN EKO-WERY, Kwidzyn, PL.
(540) EKO-WERY
(510), (511) 11 urządzenia grzewcze na paliwo stale, płynne i gazowe, kotły grzewcze centralnego ogrzewania, części zamienne do kotłów grzewczych, kanały kominowe do kotłów grzewczych, instalacje
do centralnego ogrzewania, armatura do kotłów, płyty akumulacyjne do kotłów, wymienniki ciepła do kotłów grzewczych, urządzenia
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grzewcze, urządzenia wentylacyjne, urządzenia chłodnicze, instalacje grzewcze, dmuchawy kominowe, ruszty, płyty grzejne do kotłów
grzewczych, palniki, paleniska, kotły przemysłowe, zasuwy do kotłów, popielniki do kotłów, prefabrykowane elementy pieców, urządzenia wspomagające do pieców, urządzenia do zasilania kotłów
paliwem, pokrywy jako części kotłów, dysze regulacyjne jako części kotłów, 19 niemetalowe materiały budowlane, płyty betonowe
ognioodporne, cement do budowy paleniska, niemetalowe ogniotrwałe wyłożenia kotłów, formy ceramiczne do użytku w kotłach, beton ogniotrwały, 37 usługi w zakresie instalacji, serwisowania oraz
modernizacji i naprawy kotłów i instalacji grzewczych.

(111) 320892
(220) 2015 08 14
(210) 445944
(151) 2019 04 09
(441) 2015 11 23
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, PL.
(540) agent max forest fresh
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, kostki do muszli klozetowych.
(111) 320893
(220) 2014 06 18
(210) 430187
(151) 2019 04 04
(441) 2014 09 29
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, PL.
(540) golden vines
(510), (511) 33 wino.
(111) 320894
(220) 2018 06 27
(210) 487616
(151) 2018 11 27
(441) 2018 08 06
(732) REQNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdów, PL.
(540) REQNET
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia
w wodę oraz instalacje sanitarne.
(111) 320895
(220) 2018 04 23
(210) 485156
(151) 2018 09 11
(441) 2018 05 28
(732) MARKOWSKI JAN, Kalinowo, PL.
(540) EMERGENCY MEDICAL INFO PIERWSZA POMOC ICE
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, czerwony, niebieski,
ciemnoniebieski, biały
(531) 01.01.10, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 folia z tworzywa sztucznego do opakowania, formularze, druki, nalepki, naklejki, materiały piśmiennicze, okładki, obwoluty, publikacje drukowane, torebki do pakowania, koperty, woreczki, ulotki.
(111) 320896
(220) 2018 04 07
(210) 484551
(151) 2018 09 26
(441) 2018 06 11
(732) WAWER ZBIGNIEW, Kobyłka, PL.
(540) cocoshell
(510), (511) 19 altany, jako konstrukcje niemetalowe, 20 altany, jako
meble.
(111) 320897
(220) 2018 03 14
(210) 483492
(151) 2018 09 25
(441) 2018 06 11
(732) RETINEA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, PL.
(540) GLAURETIN
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, maski kosmetyczne, mydła, płyny do pielęgnacji włosów,
płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny do przemy-
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wania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, preparaty
do czyszczenia protez zębowych, preparaty toaletowe, woda utleniona do celów kosmetycznych, kosmetyki w formie żeli, żele oczyszczające, 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, nielecznicze
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 demakijażu, preparaty
do depilacji, dezodoranty, mydła dezodoryzujące, ekstrakty kwiatowe
do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, 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 przymocowywania sztucznych włosów, woda kolońska, środki do konserwacji skóry, maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, kosmetyki do odchudzania, wazelina,
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, kwiaty jako baza do perfum, lakiery, środki lotne stosowane
jako detergenty, lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, pudry do różnych zastosowań, mieszaniny zapachowe, mleczka kosmetyczne, preparaty do mycia, mydełka, mydła
przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe 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 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 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 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 farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, żywność liofilizowana
przystosowana do celów medycznych, produkty farmaceutyczne 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-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 celów farmaceutycznych, lekarstwa do picia, napoje lecznicze,
pastylki do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych, syropy do użytku farmaceutycznego, tabletki do celów farmaceutycznych, środki do odkażania i opatrywania ran, środki bakteriobójcze i grzybobójcze, środki antyseptyczne, preparaty antyseptyczne
po goleniu, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze.

(111) 320898
(220) 2017 11 16
(151) 2018 07 06
(441) 2018 03 05
(732) DONALD MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DONALD
(540)

Kolor znaku: żółty, czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14, 03.07.06

(210) 479044
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(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, badania biznesowe, badania rynkowe, reklama
pocztowa, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom,
indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, obróbka tekstów, opracowywanie CV dla osób trzecich,
optymalizacja stron internetowych, wyszukiwanie informacji w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, internetowe usługi reklamowe, rejestracja domen internetowych, oferowanie do sprzedaży w ramach sklepu internetowego: sprzęt komputerowy, sprzęt
elektroniczny, programy komputerowe, sortowanie danych w bazach komputerowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
[ulotki, prospekty, druki, próbki], reklamy, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, systematyzacja komputerowych
baz danych w tym zbieranie reklam w celu umieszczania ich w Internecie w formie stron internetowych, usługi promocyjne oraz usługi
marketingowe, badania mediów, usługi doradcze i konsultacyjne
dotyczące reklamy i mediów, pośrednictwo handlowe w zakresie
sprzedaży, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama „płać za klikniecie”, reklama
telewizyjna, reklama radiowa, usługi przeglądu prasy, 38 łączność
poprzez terminale komputerowe, przesyłanie informacji tekstowych
i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci
internetowej, internetowy serwis informacyjny, usługi poczty elektronicznej, usługi telekomunikacyjne, przesyłanie informacji, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy
komputera, telefonia komórkowa, usługi telekomunikacyjne w zakresie transmisji dźwięku, obrazu i danych, usługi portalu internetowego w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji i danych,
transfer strumieniowy danych, transfer plików cyfrowych, usługi telekonferencyjne, 42 tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, administrowanie stronami internetowymi, usługi
programowania komputerowego, administrowanie sieciowymi stronami komputerowymi, analizy systemów komputerowych, instalacje oprogramowania komputerowego, komputerowe zarządzanie
plikami, aktualizacja oprogramowania komputerowego, powielanie
oprogramowania komputerowego, programowanie, projektowanie
systemów komputerowych, odzyskiwanie danych komputerowych,
ogłoszenia elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, konserwacja oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, powielanie komputerowe, projektowanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych.

(111) 320899
(220) 2018 03 14
(210) 483490
(151) 2018 09 25
(441) 2018 06 11
(732) RETINEA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, PL.
(540) DIABIRET
(510), (511) 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, 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 farmaceutyczne, żywność
dla niemowląt, żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów
medycznych, produkty farmaceutyczne 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-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 celów farmaceutycznych, lekarstwa do picia, napoje lecznicze, pastylki
do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych,
syropy do użytku farmaceutycznego, tabletki do celów farmaceutycznych, środki do odkażania i opatrywania ran, środki bakteriobójcze i grzybobójcze, środki antyseptyczne, preparaty antyseptyczne
po goleniu, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze.

2760
(111) 320900
(220) 2018 03 30
(151) 2018 09 27
(441) 2018 06 11
(732) REJAK MAREK VISIT LUBLIN, Lublin, PL.
(540) VISIT LUBLIN
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 482655

Kolor znaku: szary, czarny, czerwony, niebieski, żółty, zielony,
różowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 06.07.04, 07.01.01
(510), (511) 43 działalność związana z wynajmowaniem zakwaterowania na pobyt czasowy, krótkoterminowy (na doby) obiektów takich jak apartamenty, pensjonaty, domy, usługi hotelowe.
(111) 320901
(220) 2018 01 22
(210) 481409
(151) 2018 07 31
(441) 2018 04 16
(732) TREKSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BLACK YAK
(510), (511) 18 torby, torby podróżne, plecaki, walizy, portfele i inne
artykuły służące do przenoszenia, 25 obuwie, odzież, nakrycia głowy.
(111) 320902
(220) 2018 01 18
(210) 481198
(151) 2018 08 20
(441) 2018 04 30
(732) GUBAŁA JAROSŁAW FHU GUBEX, Osieczany, PL.
(540) ecomax
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 5 aminokwasy do celów medycznych, białkowe suplementy diety, cukier dietetyczny do celów medycznych, dietetyczna
żywność do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, dodatki dietetyczne do użytku medycznego, dodatki
witaminowe i mineralne, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, mineralne suplementy diety, napoje z dodatkami dietetycznymi, odżywcze suplementy
diety, preparaty witaminowe, preparaty aminokwasowe do użytku
medycznego, suplementy diety zawierające białko, suplementy
diety zawierające kazeinę, suplementy diety dla ludzi, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety składające się z aminokwasów, suplementy diety składające się z witamin, suplementy
diety z białkiem sojowym, suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, witaminy i preparaty witaminowe, suplementy dietetyczne
i odżywcze, żywność dietetyczna do celów leczniczych.
(111) 320903
(220) 2011 12 29
(210) 394609
(151) 2019 05 13
(441) 2012 04 10
(732) TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) TAURON WYDOBYCIE
(540)

Kolor znaku: szary, różowy
(531) 15.01.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 gazy zestalone do celów przemysłowych, gaz ochronny stosowany przy spawaniu, gazy techniczne, w tym: acetylen, czterochlorek acetylenu, gaz do aerozoli, amoniak, amonowy aldehyd,
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octan amylu, argon, azot, azotany, dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, hel, metan, tlen, tlenek węgla, wodór, powietrze sprężone, siarkowodór, tlen techniczny, tlenek węgla, 4 energia elektryczna, brykiety,
paliwa stałe z węgla kamiennego i brunatnego, węgiel kamienny, gaz
generatorowy, gaz czadnicowy, gaz olejowy, gaz oświetleniowy,
16 materiały drukowane, czasopisma i publikacje, afisze, albumy,
broszury, książki, 19 materiały budowlane niemetalowe: beton
w tym masa betonowa prefabrykowana, cement, gips, wapno,
35 usługi sprzedaży, w tym sprzedaży hurtowej oraz obrót z wykorzystaniem zamówień korespondencyjnych lub używając środków
telekomunikacji w tym przez Internet w zakresie paliw stałych, ciekłych, gazowych, gazów technicznych, energii elektrycznej i cieplnej
oraz produktów pochodnych, materiałów i urządzeń budowlanych,
odpadów i złomu, wyrobów chemicznych, wydawnictw także wydawnictw stanowiących pomoc w edukacji i muzycznych, urządzeń
stosowanych w górnictwie, obrót świadectwami pochodzenia
na energię odnawialną, usługi administrowania hotelami, motelami,
usługi drukowania tekstów sponsorowanych, usługi biurowe, w tym
przygotowywanie dokumentów i sporządzanie fotokopii, usługi reklamy, usługi ekspertyz i doradztwa w zakresie promocji projektów
urządzeń i instalacji energooszczędnych i ekologicznych, 36 pośrednictwo i usługi finansowe, doradztwo ekonomiczno-finansowe, pozyskiwanie środków finansowych lub wykorzystywanie środków finansowych klientów, usługi funduszy inwestycyjnych, usługi
lokowania środków pieniężnych w papiery wartościowe lub inne aktywa w imieniu osób trzecich, leasing finansowy, udzielanie kredytów, doradztwo podatkowe, usługi finansowe świadczone w ramach
holdingów finansowych, usługi administrowania i zarządzania nieruchomościami, 37 usługi w zakresie budowy, instalowania, konserwacji, remontów, rekonstrukcji i modernizacji urządzeń i instalacji ciepłowniczych i elektrycznych, w tym usługi związane z budową
i modernizacją rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, linii
telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, usługi w zakresie budowy, instalacji, konserwacji, remontów, rekonstrukcji i modernizacji
urządzeń i instalacji energetycznych z wyjątkiem urządzeń i instalacji
przetwarzających energię słoneczną w energię elektryczną, w tym
usługi związane z budową i modernizacją rurociągów przesyłowych
i sieci rozdzielczych, elektroenergetycznych, usługi budowlane i remontowe w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego, maszyn i urządzeń górniczych, w tym w zakresie montażu i wznoszenia
budynków i budowli z elementów prefabrykowanych, wykonywanie
konstrukcji i pokryć dachowych, wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli, wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, wynajem samochodów ciężarowych
z kierowcą, usługi wynajmu sprzętu budowlanego, usługi w zakresie
wykonywania instalacji grzewczych, wodociągowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, usługi z zakresu robót izolacyjnych, usługi sprzątania i czyszczenia budynków i obiektów przemysłowych, w tym pomoc w sprzątaniu i czyszczeniu budynków
i obiektów przemysłowych, usługi sprzątania, usługi w zakresie robót
wydobywczych węgla kamiennego, ropy naftowej, gazu ziemnego,
kamienia budowlanego, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków,
usługi w zakresie odspajania i kruszenia skał, usługi naprawy i konserwacji urządzeń elektronicznych i optycznych, usługi instalowania
maszyn przemysłowych, usługi instalowania, konserwacji i naprawy
komputerów i sprzętu komputerowego, usługi czyszczenia wyrobów włókienniczych i futrzarskich, 38 usługi transmisji programów
radiofonicznych i telewizyjnych, usługi związane z działalnością portali internetowych, 39 usługi transportu, pakowania, składowania
i magazynowania towarów, usługi organizowania podróży, wynajem
autobusów, usługi z zakresu przewozu osób i rzeczy transportem samochodowym, lotniczym i morskim, usługi taksówkarskie, usługi
transportu sanitarnego, usługi wynajmu środków transportu lądowego, usługi w zakresie: przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej
i cieplnej, mocy elektrycznej i cieplnej, sprężonego powietrza, gazu
i ropy naftowej oraz paliw, pary wodnej i gorącej wody, usługi zaopatrywania w powietrze do układów klimatyzacyjnych, magazynowania
energii elektrycznej i cieplnej, zaopatrywanie w energię elektryczną,
cieplną, dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, odprowadzania ścieków, wywozu śmieci, usługi biur podróży, w tym organizacja wycieczek i zwiedzania, usługi pilotażu wycieczek i przewodników turystycznych, usługi rezerwacji turystycznej, w tym noclegów, miejsc
na podróż i miejsc na wycieczki, usługi informacji turystycznej, usługi
wynajmu i dzierżawy pojazdów samochodowych, w tym samochodów osobowych i furgonetek oraz pojazdów służących do transpor-
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tu osób i mienia, 40 usługi w zakresie wytwarzania i przetwarzania
energii elektrycznej oraz cieplnej, usługi w zakresie wytwarzania
i przetwarzania pary wodnej i gorącej wody oraz powietrza do układów klimatyzacyjnych, usługi uzdatniania wody, usługi w zakresie
oczyszczania ścieków, recyklingu odpadków, utylizacji śmieci, zbierania, sortowania, obróbki i usuwania odpadów, w tym spalania odpadów, surowców wtórnych i śmieci, usługi w zakresie zbierania,
obróbki, odkażania i unieszkodliwiania materiałów niebezpiecznych,
usługi w zakresie obróbki materiałowej, obróbka metali i elementów
metalowych, oczyszczanie wody dołowej, usługi prania i czyszczenia
materiałów włókienniczych i futrzarskich, 41 usługi w zakresie szkolenia specjalistycznego w zakresie energetyki, usługi edukacji i nauczania: szkoły zasadnicze, licea i technika zawodowe, pozaszkolne
formy kształcenia: organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, sympozjów, kursów edukacyjnych, usługi orkiestry, usługi związane z rekreacją, organizowanie wypoczynku, wypożyczanie sprzętu
sportowego, wynajmowanie stadionów i innych obiektów sportowych, działalność sportowa i kulturalna, w tym: organizowanie zawodów, imprez i zajęć sportowych i rekreacyjnych, usługi edukacji sportowej, usługi prowadzenia obiektów o charakterze sportowym
i rekreacyjnym, działalność wydawnicza w tym w zakresie gier komputerowych, oprogramowania komputerowego, książek szkolnych
i pomocy edukacyjnych w wersji papierowej i na nośnikach danych,
publikowanie, edycja i dystrybucja periodyków w tym: wykazów, list
adresowych i telefonicznych, czasopism, magazynów, gazet, publikowanie, edycja i dystrybucja książek, tekstów i elektronicznych mediów, także obsługa publikacji elektronicznych on-line, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, mikro-wydawnictwa, dostarczanie
publikacji elektronicznych on-line, prenumerata prasy, usługi publikacji elektronicznej, w tym publikacja tekstu osób trzecich w formacie cd, dvd, usługi edukacji artystycznej, w tym: prowadzenie i organizowanie zajęć, warsztatów, szkoleń i imprez o charakterze
artystycznym, usługi związane z wystawianiem przedstawień artystycznych, usługi studia nagrań, 42 usługi doradztwa budowlanego
oraz techniczno-organizacyjnego w zakresie realizacji inwestycji dla
potrzeb energetyki, usługi w zakresie badań technicznych i naukowych, usługi ekspertyz inżynieryjnych, usługi projektów technicznych w zakresie tras przesyłowych linii energetycznych kablowych
i napowietrznych oraz obiektów infrastruktury elektroenergetycznej
i cieplnej oraz konstrukcji i urządzeń do wytwarzania elektryczności
i napędzanych elektrycznością, usługi doradztwa z zakresu: eksploatacji i remontów instalacji energii elektrycznej, bezpieczeństwa budowy sieci, urządzeń napędzanych prądem elektrycznym, usługi
doradztwa z zakresu korzystania z urządzeń wytwarzających prąd
z wyjątkiem urządzeń przetwarzających energię słoneczną w energię elektryczną, zasad BHP, dokumentacja techniczna w tym zakresie, usługi w zakresie wykonywania analiz chemicznych dotyczące
energetyki, usługi w zakresie pomiarów elektroenergetycznych,
usługi w zakresie prac badawczo-rozwojowych dla osób trzecich
w dziedzinie nauk technicznych, chemicznych, biologicznych i środowiska naturalnego, usługi w zakresie prowadzenia i wykonywania
prac poszukiwawczo-geologicznych, 43 usługi hotelarskie, organizowanie obozów wakacyjnych w zakresie zakwaterowania i wyżywienia, usługi gastronomiczne: bary, stołówki, kawiarnie, restauracje,
usługi turystyczne, agencje turystyczne, przygotowywanie i podawanie napojów, usługi gastronomiczne świadczone przez ruchome
placówki gastronomiczne, 44 usługi: pomocy medycznej, opieki
zdrowotnej, opieki pielęgniarskiej, opieki położniczej, usługi stomatologiczne, usługi świadczone w ramach pogotowia ratunkowego
i szpitala, usługi świadczone przez lekarzy specjalistów.

(111) 320904
(220) 2011 12 28
(210) 394559
(151) 2019 05 13
(441) 2012 04 10
(732) TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) TAURON WYTWARZANIE
(540)

Kolor znaku: szary, różowy
(531) 15.01.13, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 1 gazy zestalone do celów przemysłowych, gaz ochronny stosowany przy spawaniu, gazy techniczne, w tym: acetylen, czterochlorek acetylenu, gaz do aerozoli, amoniak, amonowy aldehyd,
octan amylu, argon, azot, azotany, dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, hel, metan, tlen, tlenek węgla, wodór, powietrze sprężone, siarkowodór, tlen techniczny, tlenek węgla, 4 energia elektryczna, brykiety,
paliwa stałe z węgla kamiennego i brunatnego, węgiel kamienny, gaz
generatorowy, gaz czadnicowy, gaz olejowy, gaz oświetleniowy,
16 materiały drukowane, czasopisma i publikacje, afisze, albumy,
broszury, książki, 19 materiały budowlane niemetalowe: beton
w tym masa betonowa prefabrykowana, cement, gips, wapno,
35 usługi sprzedaży, w tym sprzedaży hurtowej oraz obrót z wykorzystaniem zamówień korespondencyjnych lub używając środków
telekomunikacji, w tym przez Internet w zakresie paliw stałych, ciekłych, gazowych, gazów technicznych, energii elektrycznej i cieplnej
oraz produktów pochodnych, materiałów i urządzeń budowlanych,
odpadów i złomu, wyrobów chemicznych, wydawnictw także wydawnictw stanowiących pomoc w edukacji i muzycznych, urządzeń
stosowanych w górnictwie, obrót świadectwami pochodzenia
na energię odnawialną, usługi administrowania hotelami, motelami,
usługi drukowania tekstów sponsorowanych, usługi biurowe, w tym
przygotowywanie dokumentów i sporządzanie fotokopii, usługi reklamy, usługi ekspertyz i doradztwa w zakresie promocji projektów
urządzeń i instalacji energooszczędnych i ekologicznych, 36 pośrednictwo i usługi finansowe, doradztwo ekonomiczno-finansowe, pozyskiwanie środków finansowych lub wykorzystywanie środków finansowych klientów, usługi funduszy inwestycyjnych, usługi
lokowania środków pieniężnych w papiery wartościowe lub inne aktywa w imieniu osób trzecich, leasing finansowy, udzielanie kredytów, doradztwo podatkowe, usługi finansowe świadczone w ramach
holdingów finansowych, usługi administrowania i zarządzania nieruchomościami, 37 usługi w zakresie budowy, instalowania, konserwacji, remontów, rekonstrukcji i modernizacji urządzeń i instalacji ciepłowniczych i elektrycznych, w tym usługi związane z budową
i modernizacją rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, linii
telekomunikacyjnych, usługi w zakresie budowy, instalacji, konserwacji, remontów, rekonstrukcji i modernizacji urządzeń i instalacji
energetycznych z wyjątkiem urządzeń i instalacji przetwarzających
energię słoneczną w energię elektryczną, w tym usługi związane
z budową i modernizacją rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, linii elektroenergetycznych, usługi w zakresie budowy, instalowania, konserwacji, remontów, rekonstrukcji i modernizacji urządzeń i instalacji energetycznych, ciepłowniczych i elektrycznych,
w tym usługi związane z budową i modernizacją rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, usługi budowlane i remontowe w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego, maszyn i urządzeń górniczych,
w tym w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych, wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli, wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską,
wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą, usługi wynajmu
sprzętu budowlanego, usługi w zakresie wykonywania instalacji
grzewczych, wodociągowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, usługi z zakresu robót izolacyjnych, usługi sprzątania
i czyszczenia budynków i obiektów przemysłowych, w tym pomoc
w sprzątaniu i czyszczeniu budynków i obiektów przemysłowych,
usługi sprzątania, usługi w zakresie robót wydobywczych węgla kamiennego, ropy naftowej, gazu ziemnego, kamienia budowlanego,
skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków, usługi w zakresie odspajania
i kruszenia skał, usługi naprawy i konserwacji urządzeń elektronicznych i optycznych, usługi instalowania maszyn przemysłowych, usługi instalowania, konserwacji i naprawy komputerów i sprzętu komputerowego, usługi czyszczenia wyrobów włókienniczych
i futrzarskich, 38 usługi transmisji programów radiofonicznych i telewizyjnych, usługi związane z działalnością portali internetowych,
39 usługi transportu, pakowania, składowania i magazynowania towarów, usługi organizowania podróży, wynajem autobusów, usługi
z zakresu przewozu osób i rzeczy transportem samochodowym, lotniczym i morskim, usługi taksówkarskie, usługi transportu sanitarnego, usługi wynajmu środków transportu lądowego, usługi w zakresie:
przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej, mocy elektrycznej i cieplnej, sprężonego powietrza, gazu i ropy naftowej oraz
paliw, pary wodnej i gorącej wody, usługi zaopatrywania w powietrze do układów klimatyzacyjnych, magazynowania energii elek-
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trycznej i cieplnej, zaopatrywanie w energię elektryczną, cieplną,
dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, odprowadzania ścieków, wywozu śmieci, usługi biur podróży, w tym organizacja wycieczek
i zwiedzania, usługi pilotażu wycieczek i przewodników turystycznych, usługi rezerwacji turystycznej, w tym noclegów, miejsc na podróż i miejsc na wycieczki, usługi informacji turystycznej, usługi wynajmu i dzierżawy pojazdów samochodowych, w tym samochodów
osobowych i furgonetek oraz pojazdów służących do transportu
osób i mienia, 40 usługi w zakresie wytwarzania i przetwarzania
energii elektrycznej oraz cieplnej, usługi w zakresie wytwarzania
i przetwarzania pary wodnej i gorącej wody oraz powietrza do układów klimatyzacyjnych, usługi uzdatniania wody, usługi w zakresie
oczyszczania ścieków, recyklingu odpadków, utylizacji śmieci, zbierania, sortowania, obróbki i usuwania odpadów, w tym spalania odpadów, surowców wtórnych i śmieci, usługi w zakresie zbierania,
obróbki, odkażania i unieszkodliwiania materiałów niebezpiecznych,
usługi w zakresie obróbki materiałowej, obróbka metali i elementów
metalowych, oczyszczanie wody dołowej, usługi prania i czyszczenia
materiałów włókienniczych i futrzarskich, 41 usługi w zakresie szkolenia specjalistycznego w zakresie energetyki, usługi edukacji i nauczania: szkoły zasadnicze, licea i technika zawodowe, pozaszkolne
formy kształcenia: organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, sympozjów, kursów edukacyjnych, usługi orkiestry, usługi związane z rekreacją, organizowanie wypoczynku, wypożyczanie sprzętu
sportowego, wynajmowanie stadionów i innych obiektów sportowych, działalność sportowa i kulturalna, w tym: organizowanie zawodów, imprez i zajęć sportowych i rekreacyjnych, usługi edukacji sportowej, usługi prowadzenia obiektów o charakterze sportowym
i rekreacyjnym, działalność wydawnicza w tym w zakresie gier komputerowych, oprogramowania komputerowego, książek szkolnych
i pomocy edukacyjnych w wersji papierowej i na nośnikach danych,
publikowanie, edycja i dystrybucja periodyków w tym: wykazów, list
adresowych i telefonicznych, czasopism, magazynów, gazet, publikowanie, edycja i dystrybucja książek, tekstów i elektronicznych mediów, także obsługa publikacji elektronicznych on-line, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, mikro-wydawnictwa, dostarczanie
publikacji elektronicznych on-line, prenumerata prasy, usługi publikacji elektronicznej, w tym publikacja tekstu osób trzecich w formacie cd, dvd, usługi edukacji artystycznej, w tym: prowadzenie i organizowanie zajęć, warsztatów, szkoleń i imprez o charakterze
artystycznym, usługi związane z wystawianiem przedstawień artystycznych, usługi studia nagrań, 42 usługi doradztwa budowlanego
oraz techniczno-organizacyjnego w zakresie realizacji inwestycji dla
potrzeb energetyki, usługi w zakresie badań technicznych i naukowych, usługi ekspertyz inżynieryjnych, usługi projektów technicznych w zakresie tras przesyłowych linii energetycznych kablowych
i napowietrznych oraz obiektów infrastruktury elektroenergetycznej
i cieplnej oraz konstrukcji i urządzeń do wytwarzania elektryczności
i napędzanych elektrycznością, usługi doradztwa z zakresu: eksploatacji i remontów instalacji energii elektrycznej, bezpieczeństwa budowy sieci i korzystania z urządzeń napędzanych prądem elektrycznym, usługi doradztwa z zakresu korzystania z urządzeń
wytwarzających prąd z wyjątkiem urządzeń przetwarzających
energię słoneczną w energię elektryczną, zasad BHP, dokumentacja techniczna w tym zakresie, usługi w zakresie wykonywania analiz chemicznych dotyczące energetyki, usługi w zakresie pomiarów
elektroenergetycznych, usługi w zakresie prac badawczo-rozwojowych dla osób trzecich w dziedzinie nauk technicznych, chemicznych, biologicznych i środowiska naturalnego, usługi w zakresie prowadzenia i wykonywania prac poszukiwawczo-geologicznych,
43 usługi hotelarskie, organizowanie obozów wakacyjnych w zakresie zakwaterowania i wyżywienia, usługi gastronomiczne: bary, stołówki, kawiarnie, restauracje, usługi turystyczne, agencje turystyczne, przygotowywanie i podawanie napojów, usługi gastronomiczne
świadczone przez ruchome placówki gastronomiczne, 44 usługi:
pomocy medycznej, opieki zdrowotnej, opieki pielęgniarskiej, opieki
położniczej, usługi stomatologiczne, usługi świadczone w ramach
pogotowia ratunkowego i szpitala, usługi świadczone przez lekarzy
specjalistów.

(111) 320905
(220) 2018 12 13
(210) 493842
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 04
(732) DJDP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sosnowiec, PL.
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(540) EBN
(540)

Kolor znaku: jasnobrązowy, zielony
(531) 14.03.21, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.19, 26.11.02, 26.11.12,
26.11.13, 27.05.01, 27.05.11, 27.05.19, 27.05.22, 27.05.23, 29.01.12
(510), (511) 5 papierosy beztytoniowe do celów medycznych, wkłady do papierosów beztytoniowch do celów medycznych, płyny
do napełniania wkładów do papierosów beztytoniowych do celów
medycznych, 34 papierosy beztytoniowe nie do celów medycznych, papierosy elektroniczne, wkłady do papierosów elektronicznych, płyn do papierosów elektronicznych, 35 usługi prowadzenia
punktów sprzedaży detalicznej i hurtowej, sprzedaży przez Internet
i sprzedaży wysyłkowej papierosów beztytoniowych, papierosów
elektronicznych oraz akcesoriów do elektronicznych papierosów.
(111) 320906
(220) 2013 12 04
(210) 422338
(151) 2019 03 29
(441) 2014 03 17
(732) NOWEL PIEKARNIA NOWAKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) NOWEL
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, w szczególności pieczywo, świeże wyroby ciastkarskie, świeże ciastka, herbatniki, suchary, konserwowane wyroby ciastkarskie i konserwowane ciastka, wyroby mączne, w szczególności makarony i kluski, kakao, czekolada, wyroby
cukiernicze, 35 prowadzenie hurtowni i punktów sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych, publikacji drukowanych, nagrań dźwiękowych i audiowizualnych oraz publikacji na nośnikach elektronicznych, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania w branży piekarniczej, 36 usługi finansowe w zakresie
pozyskiwania środków na prowadzenie działalności gospodarczej,
lokowania kapitału oraz inwestycji, 37 naprawy i konserwacje maszyn, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 44 usługi medyczne, w szczególności specjalistyczna praktyka lekarska.
(111) 320907
(220) 2018 10 01
(210) 491151
(151) 2019 05 20
(441) 2019 01 14
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) TWÓJ WYBÓR
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.16, 24.13.23, 24.13.09, 29.01.14
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe 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
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki,
albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej,
papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie. fotografie
[wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki
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fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania
fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione
i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka
do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie
z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy
do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [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), ozdoby 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 programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych,
gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych
i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni 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 telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet,
organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału
cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, 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, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu
ogłoszeniowego, w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja
programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie imprez
o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci
komputerowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli, 42 usługi
w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe,
projektowanie graficzne.

(111) 320908
(220) 2018 11 05
(210) 492306
(151) 2019 05 06
(441) 2019 01 14
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, PL.
(540) Marletto
(540)

(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, biały, szary, czarny
(531) 06.19.17, 07.01.14, 25.01.15, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 sól nieprzetworzona, sól kamienna, sól do celów przemysłowych, granulat solny, sól do konserwowania inna niż do żywności, 30 sól kamienna spożywcza, sól kuchenna, sól spożywcza jodowana, sól warzona spożywcza, sól do konserwowania żywności,
przyprawy, mieszanki przypraw.
(111) 320910
(220) 2018 11 22
(210) 492939
(151) 2019 05 15
(441) 2019 01 28
(732) CIECH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) SÓL KUJAWSKA SÓL WARZONA SZCZYPTA DOMOWEJ
TRADYCJI
(540)

Kolor znaku: czerwony, brązowy, biały, czarny
(531) 07.01.01, 07.01.24, 09.01.10, 25.01.01, 25.01.15, 26.11.02,
26.11.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 sól nieprzetworzona, sól kamienna, sól do celów przemysłowych, granulat solny, sól do konserwowania inna niż do żywności, 30 sól kamienna spożywcza, sól kuchenna, sól spożywcza jodowana, sól warzona spożywcza, sól do konserwowania żywności,
przyprawy, mieszanki przypraw.
(111) 320911
(220) 2018 11 22
(151) 2019 05 10
(441) 2019 01 21
(732) CIECH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) SÓL KUJAWSKA
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08
(510), (511) 30 lody, słodycze.
(111) 320909
(220) 2018 11 22
(210) 492938
(151) 2019 05 10
(441) 2019 01 21
(732) CIECH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) SÓL KUJAWSKA SÓL WARZONA PEKLUJĄCA SZCZYPTA
DOMOWEJ TRADYCJI

2763

Kolor znaku: biały, brązowy, pomarańczowy
(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13

(210) 492940

2764
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(510), (511) 1 sól nieprzetworzona, sól kamienna, sól do celów przemysłowych, granulat solny, sól do konserwowania inna niż do żywności, 3 sole kąpielowe, sole wybielające, 30 sól kamienna spożywcza, sól kuchenna, sól spożywcza jodowana, sól warzona spożywcza,
sól peklująca, sól do konserwowania żywności, przyprawy, mieszanki
przypraw.

(111) 320912
(220) 2018 11 22
(151) 2019 05 10
(441) 2019 01 21
(732) CIECH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) SÓL KUJAWSKA
(540)

(210) 492941

(111) 320913
(220) 2018 11 29
(151) 2019 05 20
(441) 2019 01 21
(732) AGAPIT DYJAK SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn, PL.
(540) A AGAPIT
(540)

myjni samochodowych, sprzedaż maszyn i urządzeń do obsługi terenów zielonych, sprzedaż maszyn i urządzeń czyszczących komunalnych, sprzedaż ciągników i traktorów, audyty w branży utrzymania czystości, doradztwo w zakresie utrzymania czystości, 37 usługi
czyszczenia, sprzątania i dezynfekcji budynków, hal, usługi mycia
pojazdów, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn do sprzątania,
maszyn czyszczących oraz myjni samochodowych, regeneracja i doładowywanie baterii i akumulatorów, wypożyczanie maszyn i urządzeń do czyszczenia i mycia, 41 usługi organizowania i prowadzenia
konferencji, kongresów, kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów
w branży utrzymania czystości.

(111) 320914
(220) 2018 11 29
(151) 2019 05 20
(441) 2019 01 21
(732) AGAPIT DYJAK SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn, PL.
(540) Septa
(540)

Kolor znaku: czerwony, brązowy, biały
(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 sól nieprzetworzona, sól kamienna, sól do celów przemysłowych, granulat solny, sól do konserwowania inna niż do żywności, 3 sole kąpielowe, sole wybielające, 30 sól kamienna spożywcza, sól kuchenna, sól spożywcza jodowana, sól warzona spożywcza,
sól peklująca, sól do konserwowania żywności, przyprawy, mieszanki
przypraw.
(210) 493234

Kolor znaku: biały, czarny, zielony
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia,
polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki do czyszczenia
toalet, środki do czyszczenia okien i luster, środki do czyszczenia
mebli, środki do nadawania połysku i polerowania podłóg, preparaty czyszczące do samochodów, detergenty do samochodów,
detergenty do zmywarek do naczyń, środki perfumeryjne, olejki
eteryczne, kosmetyki, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, preparaty antyseptyczne,
środki do dezynfekcji rąk, fungicydy, odświeżacze powietrza, 7 myjnie samochodowe, maszyny do mycia samochodów, elektryczne parowe maszyny czyszczące, odkurzacze, odkurzacze do celów przemysłowych, odkurzacze do czyszczenia powierzchni, odkurzacze
do terenów zewnętrznych, przemysłowe maszyny do czyszczenia
powierzchni, maszyny do mycia podłóg, maszyny do mycia ciśnieniowego, maszyny do polerowania, maszyny do koszenia, traktory
ogrodowe do koszenia trawników, akcesoria do koszenia trawników
do pojazdów, zamiatarki drogowe, zamiatarki do trawników, 12 ciągniki i traktory, wózki używane do sprzątania, 16 ręczniki papierowe,
ręczniki papierowe do czyszczenia, papier toaletowy, 21 dozowniki
mydła, dozowniki papieru, dozowniki do detergentów, dozowniki do kosmetyków, kosze na śmieci, zmiotki do okruchów, szczotki
do mycia, worki na śmieci, przyrządy do mycia okien, mopy, szczotki
do sprzątania, wycieraczki do oczyszczania butów, nieelektryczne
trzepaczki do dywanów, 35 sprzedaż urządzeń do sprzątania, mycia
i czyszczenia, sprzedaż środków czyszczących, myjących i dezynfekcyjnych, sprzedaż artykułów higienicznych, sprzedaż wyposażenia
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(210) 493235

Kolor znaku: biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia,
polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki do czyszczenia
toalet, środki do czyszczenia okien i luster, środki do czyszczenia mebli, środki do nadawania połysku i polerowania podłóg, preparaty
czyszczące do samochodów, detergenty do samochodów, detergenty do zmywarek do naczyń, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, środki odkażające, preparaty antyseptyczne, środki
do dezynfekcji rąk, fungicydy, odświeżacze powietrza.
(111) 320915
(220) 2018 12 17
(210) 493967
(151) 2019 05 21
(441) 2019 02 04
(732) CARGILL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) VITAMINAL
(510), (511) 31 pasze i dodatki uzupełniające dla zwierząt hodowlanych: koncentraty i korektory dla zwierząt hodowlanych.
(111) 320916
(220) 2018 10 02
(210) 491193
(151) 2019 04 18
(441) 2018 12 03
(732) POZNAŃSKA PALARNIA KAWY ASTRA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) Astra Coffee PROFESSIONAL
(540)

Kolor znaku: złoty
(531) 26.04.05, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 30 kawa naturalna, modyfikacje kawy naturalnej, namiastki kawy.
(111) 320917
(220) 2018 10 02
(210) 491197
(151) 2019 04 18
(441) 2018 12 03
(732) POZNAŃSKA PALARNIA KAWY ASTRA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) Astra Coffee Life!
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(540)

2765

(510), (511) 30 kawa naturalna, modyfikacje kawy naturalnej, namiastki kawy.

(111) 320921
(220) 2018 10 22
(151) 2019 04 18
(441) 2019 01 03
(732) MELODY IMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BXR proffesional
(540)

(210) 491874

Kolor znaku: złoty, pomarańczowy
(531) 26.04.05, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 kawa naturalna, modyfikacje kawy naturalnej, namiastki kawy.
(111) 320918
(220) 2018 10 02
(210) 491201
(151) 2019 04 18
(441) 2018 12 03
(732) POZNAŃSKA PALARNIA KAWY ASTRA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) Astra Coffee-KAWY ŚWIATA-BRAZYLIA
(540)

(531) 26.04.05, 27.05.01
(510), (511) 30 kawa naturalna, modyfikacje kawy naturalnej, namiastki kawy.
(111) 320919
(220) 2018 10 02
(210) 491208
(151) 2019 04 18
(441) 2018 12 03
(732) POZNAŃSKA PALARNIA KAWY ASTRA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) Astra Coffee ŁAGODNA
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 kawa naturalna, modyfikacje kawy naturalnej, namiastki kawy.
(111) 320920
(220) 2018 10 02
(210) 491209
(151) 2019 04 18
(441) 2018 12 03
(732) POZNAŃSKA PALARNIA KAWY ASTRA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) Astra Coffee MARAGO
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieki
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12

Kolor znaku: czarny, granatowy, czerwony
(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 aparaty i urządzenia do spawania, do skrawania, tarcze
do ciecia metalu i drewna, ciągniki ogrodowe [maszyny], palniki gazowe i łukowe do cięcia, pługi do zdejmowania darni, dłutownice,
maszynki do obróbki drewna, drukarki 3D, filtry powietrza do silników, generatory gazu [maszyny], gaźniki, giętarki, gwinciarki do nakrętek, imadła jako części maszyn, kosiarki ogrodowe, lutownice gazowe i elektryczne, urządzenia do malowania, pistolety do malowania
powierzchni, maszyny dla rolnictwa i ogrodnictwa, rozruszniki nożne
do motocykli, napęd mechaniczny pojazdów lądowych, odkurzacze,
piły łańcuchowe, pistolety do dozowania farby, kleju, do uszczelniania, roboty kuchenne, silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, spawarki elektryczne i łukowe, sprężarki, wały korbowe, wentylatory do silników, wiertarki, urządzenia do wulkanizacji, urządzenia
do produkowania żywności, podnośniki hydrauliczne, zgrzewarki
do rur, wyciągarki linowe, wyciągarki akumulatorowe, opryskiwacze
spalinowe, wkrętarki akumulatorowe, pilarki, urządzenia do polerowania, szlifierki, pompy wodne, przecinarki kątowe do metalu, spawarki inwertorowe, młoty pneumatyczne, brzeszczoty jako części
maszyn, podnośniki samochodowe, pompy paliwowe do pojazdów,
8 cęgi do cięcia drutu, tarcze cierne, diamenty szklarskie, dłuta, grabie, grace, młotki, motyki, gwintowniki, gwintownice, gwintownice
w zestawach, imadła, kamienie szlifierskie, kielnie, packi metalowe,
klucze, mianowicie klucze maszynowe nastawne, klucze grzechotki,
klucze pneumatyczne, komplety kluczy nasadowych w walizce, kłódki, lewarki ręczne, maczety, maszynki do strzyżenia, młoty kamieniarskie, napinacze drutu, urządzenia ręczne do niszczenia chwastów,
noże, nożyce, nożyce do blachy, obcęgi, osełki, kilofy, przyrządy ręczne do ostrzenia, otwieracze do puszek nieelektryczne, pilniki nieelektryczne, piły, przecinaki, przycinacze drzew, punktaki, scyzoryki,
sekatory, rozwieraki [narzędzia obsługiwane ręcznie], siekiery, sierpy,
strugi, szczypce, kleszcze, szpadle, świdry, tasaki, tarniki, toporki, ubijaki, węgielnice, wiertła, zestawy wierteł, zaciski ciesielskie i bednarskie, żyletki, kombinerki, tarcze do cięcia metalu i drewna, opryskiwacze ręczne, śrubokręty, kombinerki, pasy transportowe użytkowane
podczas przenoszenia ciężarów, przecinaki kątowe do metalu, opryskiwacze ręczne, lokówki do włosów elektryczne, lokówko-suszarki
do włosów elektryczne, lewarki, 9 akumulatory do pojazdów, baterie
elektryczne, diody świecące, kable elektryczne, kaski ochronne
do wykonywania prac fizycznych, odzież ochronna, rękawice ochronne, maski ochronne dla robotników, odzież chroniąca przed wypadkami, ogrodzenia zelektryfikowane, ogniwa galwaniczne, osłony zabezpieczające twarze robotników, baterie do oświetlenia,
poziomnice, suwmiarki, przewody elektryczne, radia samochodowe,
syreny sygnalizacyjne, klaksony sygnalizacyjne, wagi, węże gaśnicze,
węże strażackie, miary krawieckie, prostowniki napięciowe, taśmy
miernicze, 11 halogeny [oświetlenie], latarki, oświetlenia sufitowe,
zapalarki do gazu, zapalarki do gazu na baterie, czajniki elektryczne,
ekspresy elektryczne do kawy przelewowe i ciśnieniowe, grzejniki,
płyty grzejne gazowe i elektryczne, filtry do wody pitnej, kominki domowe, kuchenki gazowe i elektryczne, piekarniki gazowe i elektryczne, lampy oświetleniowe, nawilżacze powietrza, opiekacze, opiekacze do pieczywa, piece do podgrzewania wody do kąpieli,
podgrzewacze wody jako aparatura, suszarki do włosów elektryczne,
wentylatory, chłodziarki, aparatura do destylacji wody, hydranty,
urządzenia do nawadniania ogrodów i pól, kolektory słoneczne,
urządzenia elektryczne do ogrzewania pomieszczeń, piece do pie-
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czenia chleba, urządzenia do wentylacji i klimatyzacji, żarówki, urządzenia do suszenia i wędzenia wędlin, frytkownice, garnki elektryczne, podgrzewacze żywności, szybkowary, podgrzewacze talerzy,
pasteryzatory, piece piekarnicze, przybory kuchenne elektryczne,
rożna, grille, palniki acetylenowe, palniki olejowe, poduszki elektryczne nie do celów leczniczych, światła do rowerów i innych pojazdów lądowych, światła reflektorowe do samochodów, wężownice
jako części maszyn, filtry do instalacji wody pitnej, wodotryski
ozdobne, 12 rowery, pojazdy lądowe, koła do taczek i wózków,
dzwonki i klaksony do rowerów oraz innych pojazdów, łańcuchy
do rowerów, dętki kół, pokrowce na pojazdy, pokrowce na samochody, pokrowce na rowery, na motocykle, pompki rowerowe, podstawki pod jednoślady, bagażniki, foteliki do przewożenia dzieci, koła zapasowe do pojazdów, pasy bezpieczeństwa, ogumienie pojazdów,
wózki transportowe, 18 aktówki, dyplomatki, skóry zwierzęce, imitacje skóry, etui na klucze i na kart kredytowe, kufry, parasole, paski
skórzane inne niż odzież, torby plażowe, plecaki, torby podróżne,
walizki na kółkach i z napędem elektrycznym, portfele, portmonetki,
torby szkolne, tornistry, teczki, torby na zakupy, wyroby rymarskie,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, krawaty, kamizelki, bielizna osobista, bielizna nocna, odzież sportowa, dresy, bryczesy (spodnie),
buty sportowe, buty wizytowe, chusty, czapki, ubrania dżersejowe,
etole (furta), garnitury, kapelusze, stroje kąpielowe, kąpielówki, kołnierzyki, kombinezony, koszule, kurtki, leginsy, marynarki, garnitury,
stroje do maskarady, mundury, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, okrycia wierzchnie (odzież), palta, pantofle domowe, peleryny,
piżamy, stroje plażowe, podkoszulki, pończochy, prochowce, pulowery, paski do spodni jako części ubrań, rajstopy, rajtuzy, rękawiczki,
skarpetki, spodnie, spódnice, sukienki, swetry, szaliki, szale, szelki
do spodni, szlafroki, T-shirty, żakiety, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu towarów takich jak: aparaty i urządzenia do spawania, do skrawania, tarcze do ciecia metalu i drewna, ciągniki ogrodowe [maszyny], palniki
gazowe i łukowe do cięcia, pługi do zdejmowania darni, dłutownice,
maszynki do obróbki drewna, drukarki 3D, filtry powietrza do silników, generatory gazu [maszyny], gaźniki, giętarki, gwinciarki do nakrętek, imadła jako części maszyn, kosiarki ogrodowe, lutownice gazowe i elektryczne, urządzenia do malowania, pistolety do malowania
powierzchni, maszyny dla rolnictwa i ogrodnictwa, rozruszniki nożne
do motocykli, napęd mechaniczny pojazdów lądowych, odkurzacze,
piły łańcuchowe, pistolety do dozowania farby, kleju, do uszczelniania, roboty kuchenne, silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, spawarki elektryczne i łukowe, sprężarki, wały korbowe, wentylatory do silników, wiertarki, urządzenia do wulkanizacji, urządzenia
do produkowania żywności, podnośniki hydrauliczne, zgrzewarki
do rur, wyciągarki linowe, wyciągarki akumulatorowe, opryskiwacze
spalinowe, wkrętarki akumulatorowe, pilarki, urządzenia do polerowania, szlifierki, pompy wodne, przecinarki kątowe do metalu, spawarki inwertorowe, młoty pneumatyczne, brzeszczoty jako części
maszyn, podnośniki samochodowe, pompy paliwowe do pojazdów
(klasa 07), cęgi do cięcia drutu, tarcze cierne, diamenty szklarskie,
dłuta, grabie, grace, młotki, motyki, gwintowniki, gwintownice,
gwintownice w zestawach, imadła, kamienie szlifierskie, kielnie, packi metalowe, klucze, mianowicie klucze maszynowe nastawne, klucze grzechotki, klucze pneumatyczne, komplety kluczy nasadowych
w walizce, kłódki, lewarki ręczne, maczety, maszynki do strzyżenia,
młoty kamieniarskie, napinacze drutu, urządzenia ręczne do niszczenia chwastów, noże, nożyce, nożyce do blachy, obcęgi, osełki, kilofy,
przyrządy ręczne do ostrzenia, otwieracze do puszek nieelektryczne,
pilniki nieelektryczne, piły, przecinaki, przycinacze drzew, punktaki,
scyzoryki, sekatory, rozwieraki [narzędzia obsługiwane ręcznie], siekiery, sierpy, strugi, szczypce, kleszcze, szpadle, świdry, tasaki, tarniki,
toporki, ubijaki, węgielnice, wiertła, zestawy wierteł, zaciski ciesielskie i bednarskie, żyletki, kombinerki, tarcze do cięcia metalu i drewna, opryskiwacze ręczne, śrubokręty, kombinerki, pasy transportowe
użytkowane podczas przenoszenia ciężarów, przecinaki kątowe
do metalu, opryskiwacze ręczne, lokówki do włosów elektryczne, lokówko-suszarki do włosów elektryczne, lewarki (klasa 08), akumulatory do pojazdów, baterie elektryczne, diody świecące, kable elektryczne, kaski ochronne do wykonywania prac fizycznych, odzież
ochronna, rękawice ochronne, maski ochronne dla robotników,
odzież chroniąca przed wypadkami, ogrodzenia zelektryfikowane,
ogniwa galwaniczne, osłony zabezpieczające twarze robotników, baterie do oświetlenia, poziomnice, suwmiarki, przewody elektryczne,
radia samochodowe, syreny sygnalizacyjne, klaksony sygnalizacyjne,
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wagi, węże gaśnicze, węże strażackie, miary krawieckie, prostowniki
napięciowe, taśmy miernicze (klasa 09), halogeny [oświetlenie], latarki, oświetlenia sufitowe, zapalarki do gazu, zapalarki do gazu na baterie, czajniki elektryczne, ekspresy elektryczne do kawy przelewowe
i ciśnieniowe, grzejniki, płyty grzejne gazowe i elektryczne, filtry
do wody pitnej, kominki domowe, kuchenki gazowe i elektryczne,
piekarniki gazowe i elektryczne, lampy oświetleniowe, nawilżacze
powietrza, opiekacze, opiekacze do pieczywa, piece do podgrzewania wody do kąpieli, podgrzewacze wody jako aparatura, suszarki
do włosów elektryczne, wentylatory, chłodziarki, aparatura do destylacji wody, hydranty, urządzenia do nawadniania ogrodów i pól, kolektory słoneczne, urządzenia elektryczne do ogrzewania pomieszczeń, piece do pieczenia chleba, urządzenia do wentylacji
i klimatyzacji, żarówki, urządzenia do suszenia i wędzenia wędlin,
frytkownice, garnki elektryczne, podgrzewacze żywności, szybkowary, podgrzewacze talerzy, pasteryzatory, piece piekarnicze, przybory kuchenne elektryczne, rożna, grille, palniki acetylenowe, palniki
olejowe, poduszki elektryczne nie do celów leczniczych, światła
do rowerów i innych pojazdów lądowych, światła reflektorowe do samochodów, wężownice jako części maszyn, filtry do instalacji wody
pitnej, wodotryski ozdobne (klasa 11), rowery, pojazdy lądowe, koła
do taczek i wózków, dzwonki i klaksony do rowerów oraz innych pojazdów, łańcuchy do rowerów, dętki kół, pokrowce na pojazdy, pokrowce na samochody, pokrowce na rowery, na motocykle, pompki
rowerowe, podstawki pod jednoślady, bagażniki, foteliki do przewożenia dzieci, koła zapasowe do pojazdów, pasy bezpieczeństwa, ogumienie pojazdów, wózki transportowe (klasa 12), aktówki, dyplomatki, skóry zwierzęce, imitacje skóry, etui na klucze i na kart kredytowe,
kufry, parasole, paski skórzane inne niż odzież, torby plażowe, plecaki, torby podróżne, walizki na kółkach i z napędem elektrycznym,
portfele, portmonetki, torby szkolne, tornistry, teczki, torby na zakupy, wyroby rymarskie (klasa 18), odzież, obuwie, nakrycia głowy, krawaty, kamizelki, bielizna osobista, bielizna nocna, odzież sportowa,
dresy, bryczesy (spodnie), buty sportowe, buty wizytowe, chusty,
czapki, ubrania dżersejowe, etole (furta), garnitury, kapelusze, stroje
kąpielowe, kąpielówki, kołnierzyki, kombinezony, koszule, kurtki, leginsy, marynarki, garnitury, stroje do maskarady, mundury, odzież
ze skóry, odzież z imitacji skóry, okrycia wierzchnie (odzież), palta, pantofle domowe, peleryny, piżamy stroje plażowe, podkoszulki, pończochy, prochowce, pulowery, paski do spodni jako części ubrań, rajstopy,
rajtuzy, rękawiczki, skarpetki, spodnie, spódnice sukienki, swetry, szaliki, szale, szelki do spodni, szlafroki, T-shirty, żakiety (klasa 25).

(111) 320922
(220) 2018 10 22
(151) 2019 04 18
(441) 2019 01 03
(732) MELODY IMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DUCELLIER proffesional
(540)

(210) 491876

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 aparaty i urządzenia do spawania, do skrawania, tarcze
do ciecia metalu i drewna, ciągniki ogrodowe [maszyny], palniki gazowe i łukowe do cięcia, pługi do zdejmowania darni, dłutownice,
maszynki do obróbki drewna, drukarki 3D, filtry powietrza do silników, generatory gazu [maszyny], gaźniki, giętarki, gwinciarki do nakrętek, imadła jako części maszyn, kosiarki ogrodowe, lutownice gazowe i elektryczne, urządzenia do malowania, pistolety do malowania
powierzchni, maszyny dla rolnictwa i ogrodnictwa, rozruszniki nożne
do motocykli, napęd mechaniczny pojazdów lądowych, odkurzacze,
piły łańcuchowe, pistolety do dozowania farby, kleju, do uszczelniania, roboty kuchenne, silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, spawarki elektryczne i łukowe, sprężarki, wały korbowe, wentylatory do silników, wiertarki, urządzenia do wulkanizacji, urządzenia
do produkowania żywności, podnośniki hydrauliczne, zgrzewarki
do rur, wyciągarki linowe, wyciągarki akumulatorowe, opryskiwacze
spalinowe, wkrętarki akumulatorowe, pilarki, urządzenia do polerowania, szlifierki, pompy wodne, przecinarki kątowe do metalu, spawarki inwertorowe, młoty pneumatyczne, brzeszczoty jako części
maszyn, podnośniki samochodowe, pompy paliwowe do pojazdów,
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8 cęgi do cięcia drutu, tarcze cierne, diamenty szklarskie, dłuta, grabie, grace, młotki, motyki, gwintowniki, gwintownice, gwintownice
w zestawach, imadła, kamienie szlifierskie, kielnie, packi metalowe,
klucze, mianowicie klucze maszynowe nastawne, klucze grzechotki,
klucze pneumatyczne, komplety kluczy nasadowych w walizce, kłódki, lewarki ręczne, maczety, maszynki do strzyżenia, młoty kamieniarskie, napinacze drutu, urządzenia ręczne do niszczenia chwastów,
noże, nożyce, nożyce do blachy, obcęgi, osełki, kilofy, przyrządy ręczne do ostrzenia, otwieracze do puszek nieelektryczne, pilniki nieelektryczne, piły, przecinaki, przycinacze drzew, punktaki, scyzoryki,
sekatory, rozwieraki [narzędzia obsługiwane ręcznie], siekiery, sierpy,
strugi, szczypce, kleszcze, szpadle, świdry, tasaki, tarniki, toporki, ubijaki, węgielnice, wiertła, zestawy wierteł, zaciski ciesielskie i bednarskie, żyletki, kombinerki, tarcze do cięcia metalu i drewna, opryskiwacze ręczne, śrubokręty, kombinerki, pasy transportowe użytkowane
podczas przenoszenia ciężarów, przecinaki kątowe do metalu, opryskiwacze ręczne, lokówki do włosów elektryczne, lokówko-suszarki
do włosów elektryczne, lewarki, 9 akumulatory do pojazdów, baterie
elektryczne, diody świecące, kable elektryczne, kaski ochronne
do wykonywania prac fizycznych, odzież ochronna, rękawice ochronne, maski ochronne dla robotników, odzież chroniąca przed wypadkami, ogrodzenia zelektryfikowane, ogniwa galwaniczne, osłony zabezpieczające twarze robotników, baterie do oświetlenia, poziomnice,
suwmiarki, przewody elektryczne, radia samochodowe, syreny sygnalizacyjne, klaksony sygnalizacyjne, wagi, węże gaśnicze, węże strażackie, miary krawieckie, prostowniki napięciowe, taśmy miernicze, 11 halogeny [oświetlenie], latarki, oświetlenia sufitowe, zapalarki do gazu,
zapalarki do gazu na baterie, czajniki elektryczne, ekspresy elektryczne do kawy przelewowe i ciśnieniowe, grzejniki, płyty grzejne gazowe i elektryczne, filtry do wody pitnej, kominki domowe, kuchenki
gazowe i elektryczne, piekarniki gazowe i elektryczne, lampy oświetleniowe, nawilżacze powietrza, opiekacze, opiekacze do pieczywa,
piece do podgrzewania wody do kąpieli, podgrzewacze wody jako
aparatura, suszarki do włosów elektryczne, wentylatory, chłodziarki,
aparatura do destylacji wody, hydranty, urządzenia do nawadniania
ogrodów i pól, kolektory słoneczne, urządzenia elektryczne
do ogrzewania pomieszczeń, piece do pieczenia chleba, urządzenia
do wentylacji i klimatyzacji, żarówki, urządzenia do suszenia i wędzenia wędlin, frytkownice, garnki elektryczne, podgrzewacze żywności, szybkowary, podgrzewacze talerzy, pasteryzatory, piece piekarnicze, przybory kuchenne elektryczne, rożna, grille, palniki
acetylenowe, palniki olejowe, poduszki elektryczne nie do celów
leczniczych, światła do rowerów i innych pojazdów lądowych, światła reflektorowe do samochodów, wężownice jako części maszyn, filtry do instalacji wody pitnej, wodotryski ozdobne, 12 rowery, pojazdy lądowe, koła do taczek i wózków, dzwonki i klaksony do rowerów
oraz innych pojazdów, łańcuchy do rowerów, dętki kół, pokrowce
na pojazdy, pokrowce na samochody, pokrowce na rowery, na motocykle, pompki rowerowe, podstawki pod jednoślady, bagażniki, foteliki do przewożenia dzieci, koła zapasowe do pojazdów, pasy bezpieczeństwa, ogumienie pojazdów, wózki transportowe, 18 aktówki,
dyplomatki, skóry zwierzęce, imitacje skóry, etui na klucze i na kart
kredytowe, kufry, parasole, paski skórzane inne niż odzież, torby plażowe, plecaki, torby podróżne, walizki na kółkach i z napędem elektrycznym, portfele, portmonetki, torby szkolne, tornistry, teczki, torby na zakupy, wyroby rymarskie, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
krawaty, kamizelki, bielizna osobista, bielizna nocna, odzież sportowa, dresy, bryczesy (spodnie), buty sportowe, buty wizytowe, chusty,
czapki, ubrania dżersejowe, etole (furta), garnitury, kapelusze, stroje
kąpielowe, kąpielówki, kołnierzyki, kombinezony, koszule, kurtki, leginsy, marynarki, garnitury, stroje do maskarady, mundury, odzież
ze skóry, odzież z imitacji skóry, okrycia wierzchnie (odzież), palta,
pantofle domowe, peleryny, piżamy, stroje plażowe, podkoszulki,
pończochy, prochowce, pulowery, paski do spodni jako części ubrań,
rajstopy, rajtuzy, rękawiczki, skarpetki, spodnie, spódnice, sukienki,
swetry, szaliki, szale, szelki do spodni, szlafroki, T-shirty, żakiety,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, sprzedaż hurtowa i detaliczna
za pośrednictwem Internetu towarów takich jak: aparaty i urządzenia do spawania, do skrawania, tarcze do ciecia metalu i drewna, ciągniki ogrodowe [maszyny], palniki gazowe i łukowe do cięcia, pługi
do zdejmowania darni, dłutownice, maszynki do obróbki drewna,
drukarki 3D, filtry powietrza do silników, generatory gazu [maszyny],
gaźniki, giętarki, gwinciarki do nakrętek, imadła jako części maszyn,
kosiarki ogrodowe, lutownice gazowe i elektryczne, urządzenia
do malowania, pistolety do malowania powierzchni, maszyny dla rol-
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nictwa i ogrodnictwa, rozruszniki nożne do motocykli, napęd mechaniczny pojazdów lądowych, odkurzacze, piły łańcuchowe, pistolety do dozowania farby, kleju, do uszczelniania, roboty kuchenne,
silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, spawarki elektryczne i łukowe, sprężarki, wały korbowe, wentylatory do silników,
wiertarki, urządzenia do wulkanizacji, urządzenia do produkowania
żywności, podnośniki hydrauliczne, zgrzewarki do rur, wyciągarki linowe, wyciągarki akumulatorowe, opryskiwacze spalinowe, wkrętarki akumulatorowe, pilarki, urządzenia do polerowania, szlifierki,
pompy wodne, przecinarki kątowe do metalu, spawarki inwertorowe, młoty pneumatyczne, brzeszczoty jako części maszyn, podnośniki samochodowe, pompy paliwowe do pojazdów (klasa 07), cęgi
do cięcia drutu, tarcze cierne, diamenty szklarskie, dłuta, grabie, grace, młotki, motyki, gwintowniki, gwintownice, gwintownice w zestawach, imadła, kamienie szlifierskie, kielnie, packi metalowe, klucze,
mianowicie klucze maszynowe nastawne, klucze grzechotki, klucze
pneumatyczne, komplety kluczy nasadowych w walizce, kłódki, lewarki ręczne, maczety, maszynki do strzyżenia, młoty kamieniarskie,
napinacze drutu, urządzenia ręczne do niszczenia chwastów, noże,
nożyce, nożyce do blachy, obcęgi, osełki, kilofy, przyrządy ręczne
do ostrzenia, otwieracze do puszek nieelektryczne, pilniki nieelektryczne, piły, przecinaki, przycinacze drzew, punktaki, scyzoryki, sekatory, rozwieraki [narzędzia obsługiwane ręcznie], siekiery, sierpy,
strugi, szczypce, kleszcze, szpadle, świdry, tasaki, tarniki, toporki, ubijaki, węgielnice, wiertła, zestawy wierteł, zaciski ciesielskie i bednarskie, żyletki, kombinerki, tarcze do cięcia metalu i drewna, opryskiwacze ręczne, śrubokręty, kombinerki, pasy transportowe użytkowane
podczas przenoszenia ciężarów, przecinaki kątowe do metalu, opryskiwacze ręczne, lokówki do włosów elektryczne, lokówko-suszarki
do włosów elektryczne, lewarki (klasa 08), akumulatory do pojazdów,
baterie elektryczne, diody świecące, kable elektryczne, kaski ochronne do wykonywania prac fizycznych, odzież ochronna, rękawice
ochronne, maski ochronne dla robotników, odzież chroniąca przed
wypadkami, ogrodzenia zelektryfikowane, ogniwa galwaniczne,
osłony zabezpieczające twarze robotników, baterie do oświetlenia,
poziomnice, suwmiarki, przewody elektryczne, radia samochodowe,
syreny sygnalizacyjne, klaksony sygnalizacyjne, wagi, węże gaśnicze,
węże strażackie, miary krawieckie, prostowniki napięciowe, taśmy
miernicze (klasa 09), halogeny [oświetlenie], latarki, oświetlenia sufitowe, zapalarki do gazu, zapalarki do gazu na baterie, czajniki elektryczne, ekspresy elektryczne do kawy przelewowe i ciśnieniowe,
grzejniki, płyty grzejne gazowe i elektryczne, filtry do wody pitnej,
kominki domowe, kuchenki gazowe i elektryczne, piekarniki gazowe
i elektryczne, lampy oświetleniowe, nawilżacze powietrza, opiekacze, opiekacze do pieczywa, piece do podgrzewania wody do kąpieli, podgrzewacze wody jako aparatura, suszarki do włosów elektryczne, wentylatory, chłodziarki, aparatura do destylacji wody, hydranty,
urządzenia do nawadniania ogrodów i pól, kolektory słoneczne,
urządzenia elektryczne do ogrzewania pomieszczeń, piece do pieczenia chleba, urządzenia do wentylacji i klimatyzacji, żarówki, urządzenia do suszenia i wędzenia wędlin, frytkownice, garnki elektryczne, podgrzewacze żywności, szybkowary, podgrzewacze talerzy,
pasteryzatory, piece piekarnicze, przybory kuchenne elektryczne,
rożna, grille, palniki acetylenowe, palniki olejowe, poduszki elektryczne nie do celów leczniczych, światła do rowerów i innych pojazdów lądowych, światła reflektorowe do samochodów, wężownice
jako części maszyn, filtry do instalacji wody pitnej, wodotryski
ozdobne (klasa 11), rowery, pojazdy lądowe, koła do taczek i wózków,
dzwonki i klaksony do rowerów oraz innych pojazdów, łańcuchy
do rowerów, dętki kół, pokrowce na pojazdy, pokrowce na samochody, pokrowce na rowery, na motocykle, pompki rowerowe, podstawki pod jednoślady, bagażniki, foteliki do przewożenia dzieci, koła zapasowe do pojazdów, pasy bezpieczeństwa, ogumienie pojazdów,
wózki transportowe (klasa 12), aktówki, dyplomatki, skóry zwierzęce,
imitacje skóry, etui na klucze i na kart kredytowe, kufry, parasole, paski skórzane inne niż odzież, torby plażowe, plecaki, torby podróżne,
walizki na kółkach i z napędem elektrycznym, portfele, portmonetki,
torby szkolne, tornistry, teczki, torby na zakupy, wyroby rymarskie
(klasa 18), odzież, obuwie, nakrycia głowy, krawaty, kamizelki, bielizna osobista, bielizna nocna, odzież sportowa, dresy, bryczesy
(spodnie), buty sportowe, buty wizytowe, chusty, czapki, ubrania
dżersejowe, etole (furta), garnitury, kapelusze, stroje kąpielowe, kąpielówki, kołnierzyki, kombinezony, koszule, kurtki, leginsy, marynarki, garnitury, stroje do maskarady, mundury, odzież ze skóry, odzież
z imitacji skóry, okrycia wierzchnie (odzież), palta, pantofle domowe,
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peleryny, piżamy stroje plażowe, podkoszulki, pończochy, prochowce, pulowery, paski do spodni jako części ubrań, rajstopy, rajtuzy, rękawiczki, skarpetki, spodnie, spódnice sukienki, swetry, szaliki, szale,
szelki do spodni, szlafroki, T-shirty, żakiety (klasa 25).

(111) 320923
(220) 2018 10 22
(151) 2019 04 18
(441) 2019 01 03
(732) MELODY IMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ELECTRA PLUS
(540)

(210) 491877

Kolor znaku: niebieski, czerwony, biały
(531) 01.15.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 aparaty i urządzenia do spawania, do skrawania, tarcze
do ciecia metalu i drewna, ciągniki ogrodowe [maszyny], palniki gazowe i łukowe do cięcia, pługi do zdejmowania darni, dłutownice,
maszynki do obróbki drewna, drukarki 3D, filtry powietrza do silników, generatory gazu [maszyny], gaźniki, giętarki, gwinciarki do nakrętek, imadła jako części maszyn, kosiarki ogrodowe, lutownice gazowe i elektryczne, urządzenia do malowania, pistolety do malowania
powierzchni, maszyny dla rolnictwa i ogrodnictwa, rozruszniki nożne
do motocykli, napęd mechaniczny pojazdów lądowych, odkurzacze,
piły łańcuchowe, pistolety do dozowania farby, kleju, do uszczelniania, roboty kuchenne, silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, spawarki elektryczne i łukowe, sprężarki, wały korbowe, wentylatory do silników, wiertarki, urządzenia do wulkanizacji, urządzenia
do produkowania żywności, podnośniki hydrauliczne, zgrzewarki
do rur, wyciągarki linowe, wyciągarki akumulatorowe, opryskiwacze
spalinowe, wkrętarki akumulatorowe, pilarki, urządzenia do polerowania, szlifierki, pompy wodne, przecinarki kątowe do metalu, spawarki inwertorowe, młoty pneumatyczne, brzeszczoty jako części
maszyn, podnośniki samochodowe, pompy paliwowe do pojazdów,
8 cęgi do cięcia drutu, tarcze cierne, diamenty szklarskie, dłuta, grabie, grace, młotki, motyki, gwintowniki, gwintownice, gwintownice
w zestawach, imadła, kamienie szlifierskie, kielnie, packi metalowe,
klucze, mianowicie klucze maszynowe nastawne, klucze grzechotki,
klucze pneumatyczne, komplety kluczy nasadowych w walizce, kłódki, lewarki ręczne, maczety, maszynki do strzyżenia, młoty kamieniarskie, napinacze drutu, urządzenia ręczne do niszczenia chwastów,
noże, nożyce, nożyce do blachy, obcęgi, osełki, kilofy, przyrządy ręczne do ostrzenia, otwieracze do puszek nieelektryczne, pilniki nieelektryczne, piły, przecinaki, przycinacze drzew, punktaki, scyzoryki,
sekatory, rozwieraki [narzędzia obsługiwane ręcznie], siekiery, sierpy,
strugi, szczypce, kleszcze, szpadle, świdry, tasaki, tarniki, toporki, ubijaki, węgielnice, wiertła, zestawy wierteł, zaciski ciesielskie i bednarskie, żyletki, kombinerki, tarcze do cięcia metalu i drewna, opryskiwacze ręczne, śrubokręty, kombinerki, pasy transportowe użytkowane
podczas przenoszenia ciężarów, przecinaki kątowe do metalu, opryskiwacze ręczne, lokówki do włosów elektryczne, lokówko-suszarki
do włosów elektryczne, lewarki, 9 akumulatory do pojazdów, baterie
elektryczne, diody świecące, kable elektryczne, kaski ochronne
do wykonywania prac fizycznych, odzież ochronna, rękawice ochronne, maski ochronne dla robotników, odzież chroniąca przed wypadkami, ogrodzenia zelektryfikowane, ogniwa galwaniczne, osłony zabezpieczające twarze robotników, baterie do oświetlenia,
poziomnice, suwmiarki, przewody elektryczne, radia samochodowe,
syreny sygnalizacyjne, klaksony sygnalizacyjne, wagi, węże gaśnicze,
węże strażackie, miary krawieckie, prostowniki napięciowe, taśmy
miernicze, 11 halogeny [oświetlenie], latarki, oświetlenia sufitowe,
zapalarki do gazu, zapalarki do gazu na baterie, czajniki elektryczne,
ekspresy elektryczne do kawy przelewowe i ciśnieniowe, grzejniki,
płyty grzejne gazowe i elektryczne, filtry do wody pitnej, kominki domowe, kuchenki gazowe i elektryczne, piekarniki gazowe i elektryczne, lampy oświetleniowe, nawilżacze powietrza, opiekacze, opiekacze do pieczywa, piece do podgrzewania wody do kąpieli,
podgrzewacze wody jako aparatura, suszarki do włosów elektryczne,
wentylatory, chłodziarki, aparatura do destylacji wody, hydranty,
urządzenia do nawadniania ogrodów i pól, kolektory słoneczne,
urządzenia elektryczne do ogrzewania pomieszczeń, piece do pieczenia chleba, urządzenia do wentylacji i klimatyzacji, żarówki, urządzenia do suszenia i wędzenia wędlin, frytkownice, garnki elektrycz-
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ne, podgrzewacze żywności, szybkowary, podgrzewacze talerzy,
pasteryzatory, piece piekarnicze, przybory kuchenne elektryczne,
rożna, grille, palniki acetylenowe, palniki olejowe, poduszki elektryczne nie do celów leczniczych, światła do rowerów i innych pojazdów lądowych, światła reflektorowe do samochodów, wężownice
jako części maszyn, filtry do instalacji wody pitnej, wodotryski
ozdobne, 12 rowery, pojazdy lądowe, koła do taczek i wózków,
dzwonki i klaksony do rowerów oraz innych pojazdów, łańcuchy
do rowerów, dętki kół, pokrowce na pojazdy, pokrowce na samochody, pokrowce na rowery, na motocykle, pompki rowerowe, podstawki pod jednoślady, bagażniki, foteliki do przewożenia dzieci, koła zapasowe do pojazdów, pasy bezpieczeństwa, ogumienie pojazdów,
wózki transportowe, 18 aktówki, dyplomatki, skóry zwierzęce, imitacje skóry, etui na klucze i na kart kredytowe, kufry, parasole, paski
skórzane inne niż odzież, torby plażowe, plecaki, torby podróżne,
walizki na kółkach i z napędem elektrycznym, portfele, portmonetki,
torby szkolne, tornistry, teczki, torby na zakupy, wyroby rymarskie,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, krawaty, kamizelki, bielizna osobista, bielizna nocna, odzież sportowa, dresy, bryczesy (spodnie),
buty sportowe, buty wizytowe, chusty, czapki, ubrania dżersejowe,
etole (furta), garnitury, kapelusze, stroje kąpielowe, kąpielówki, kołnierzyki, kombinezony, koszule, kurtki, leginsy, marynarki, garnitury,
stroje do maskarady, mundury, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, okrycia wierzchnie (odzież), palta, pantofle domowe, peleryny,
piżamy, stroje plażowe, podkoszulki, pończochy, prochowce, pulowery, paski do spodni jako części ubrań, rajstopy, rajtuzy, rękawiczki,
skarpetki, spodnie, spódnice, sukienki, swetry, szaliki, szale, szelki
do spodni, szlafroki, T-shirty, żakiety, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu towarów takich jak: aparaty i urządzenia do spawania, do skrawania, tarcze do ciecia metalu i drewna, ciągniki ogrodowe [maszyny], palniki
gazowe i łukowe do cięcia, pługi do zdejmowania darni, dłutownice,
maszynki do obróbki drewna, drukarki 3D, filtry powietrza do silników, generatory gazu [maszyny], gaźniki, giętarki, gwinciarki do nakrętek, imadła jako części maszyn, kosiarki ogrodowe, lutownice gazowe i elektryczne, urządzenia do malowania, pistolety do malowania
powierzchni, maszyny dla rolnictwa i ogrodnictwa, rozruszniki nożne
do motocykli, napęd mechaniczny pojazdów lądowych, odkurzacze,
piły łańcuchowe, pistolety do dozowania farby, kleju, do uszczelniania, roboty kuchenne, silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, spawarki elektryczne i łukowe, sprężarki, wały korbowe, wentylatory do silników, wiertarki, urządzenia do wulkanizacji, urządzenia
do produkowania żywności, podnośniki hydrauliczne, zgrzewarki
do rur, wyciągarki linowe, wyciągarki akumulatorowe, opryskiwacze
spalinowe, wkrętarki akumulatorowe, pilarki, urządzenia do polerowania, szlifierki, pompy wodne, przecinarki kątowe do metalu, spawarki inwertorowe, młoty pneumatyczne, brzeszczoty jako części
maszyn, podnośniki samochodowe, pompy paliwowe do pojazdów
(klasa 07), cęgi do cięcia drutu, tarcze cierne, diamenty szklarskie,
dłuta, grabie, grace, młotki, motyki, gwintowniki, gwintownice,
gwintownice w zestawach, imadła, kamienie szlifierskie, kielnie, packi metalowe, klucze, mianowicie klucze maszynowe nastawne, klucze grzechotki, klucze pneumatyczne, komplety kluczy nasadowych
w walizce, kłódki, lewarki ręczne, maczety, maszynki do strzyżenia,
młoty kamieniarskie, napinacze drutu, urządzenia ręczne do niszczenia chwastów, noże, nożyce, nożyce do blachy, obcęgi, osełki, kilofy,
przyrządy ręczne do ostrzenia, otwieracze do puszek nieelektryczne,
pilniki nieelektryczne, piły, przecinaki, przycinacze drzew, punktaki,
scyzoryki, sekatory, rozwieraki [narzędzia obsługiwane ręcznie], siekiery, sierpy, strugi, szczypce, kleszcze, szpadle, świdry, tasaki, tarniki,
toporki, ubijaki, węgielnice, wiertła, zestawy wierteł, zaciski ciesielskie i bednarskie, żyletki, kombinerki, tarcze do cięcia metalu i drewna, opryskiwacze ręczne, śrubokręty, kombinerki, pasy transportowe
użytkowane podczas przenoszenia ciężarów, przecinaki kątowe
do metalu, opryskiwacze ręczne, lokówki do włosów elektryczne, lokówko-suszarki do włosów elektryczne, lewarki (klasa 08), akumulatory do pojazdów, baterie elektryczne, diody świecące, kable elektryczne, kaski ochronne do wykonywania prac fizycznych, odzież
ochronna, rękawice ochronne, maski ochronne dla robotników,
odzież chroniąca przed wypadkami, ogrodzenia zelektryfikowane,
ogniwa galwaniczne, osłony zabezpieczające twarze robotników, baterie do oświetlenia, poziomnice, suwmiarki, przewody elektryczne,
radia samochodowe, syreny sygnalizacyjne, klaksony sygnalizacyjne,
wagi, węże gaśnicze, węże strażackie, miary krawieckie, prostowniki
napięciowe, taśmy miernicze (klasa 09), halogeny [oświetlenie], latar-
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ki, oświetlenia sufitowe, zapalarki do gazu, zapalarki do gazu na baterie, czajniki elektryczne, ekspresy elektryczne do kawy przelewowe
i ciśnieniowe, grzejniki, płyty grzejne gazowe i elektryczne, filtry
do wody pitnej, kominki domowe, kuchenki gazowe i elektryczne,
piekarniki gazowe i elektryczne, lampy oświetleniowe, nawilżacze
powietrza, opiekacze, opiekacze do pieczywa, piece do podgrzewania wody do kąpieli, podgrzewacze wody jako aparatura, suszarki
do włosów elektryczne, wentylatory, chłodziarki, aparatura do destylacji wody, hydranty, urządzenia do nawadniania ogrodów i pól, kolektory słoneczne, urządzenia elektryczne do ogrzewania pomieszczeń, piece do pieczenia chleba, urządzenia do wentylacji
i klimatyzacji, żarówki, urządzenia do suszenia i wędzenia wędlin,
frytkownice, garnki elektryczne, podgrzewacze żywności, szybkowary, podgrzewacze talerzy, pasteryzatory, piece piekarnicze, przybory kuchenne elektryczne, rożna, grille, palniki acetylenowe, palniki
olejowe, poduszki elektryczne nie do celów leczniczych, światła
do rowerów i innych pojazdów lądowych, światła reflektorowe do samochodów, wężownice jako części maszyn, filtry do instalacji wody
pitnej, wodotryski ozdobne (klasa 11), rowery, pojazdy lądowe, koła
do taczek i wózków, dzwonki i klaksony do rowerów oraz innych pojazdów, łańcuchy do rowerów, dętki kół, pokrowce na pojazdy, pokrowce na samochody, pokrowce na rowery, na motocykle, pompki
rowerowe, podstawki pod jednoślady, bagażniki, foteliki do przewożenia dzieci, koła zapasowe do pojazdów, pasy bezpieczeństwa, ogumienie pojazdów, wózki transportowe (klasa 12), aktówki, dyplomatki, skóry zwierzęce, imitacje skóry, etui na klucze i na kart kredytowe,
kufry, parasole, paski skórzane inne niż odzież, torby plażowe, plecaki, torby podróżne, walizki na kółkach i z napędem elektrycznym,
portfele, portmonetki, torby szkolne, tornistry, teczki, torby na zakupy, wyroby rymarskie (klasa 18), odzież, obuwie, nakrycia głowy, krawaty, kamizelki, bielizna osobista, bielizna nocna, odzież sportowa,
dresy, bryczesy (spodnie), buty sportowe, buty wizytowe, chusty,
czapki, ubrania dżersejowe, etole (futra), garnitury, kapelusze, stroje
kąpielowe, kąpielówki, kołnierzyki, kombinezony, koszule, kurtki, leginsy, marynarki, garnitury, stroje do maskarady, mundury, odzież
ze skóry, odzież z imitacji skóry, okrycia wierzchnie odzież, palta, pantofle domowe, peleryny, piżamy, stroje plażowe, podkoszulki, pończochy, prochowce, pulowery, paski do spodni jako części ubrań, rajstopy,
rajtuzy, rękawiczki, skarpetki, spodnie, spódnice sukienki, swetry, szaliki, szale, szelki do spodni, szlafroki, T-shirty, żakiety (klasa 25).

(111) 320924
(220) 2018 10 22
(151) 2019 04 18
(441) 2019 01 03
(732) MELODY IMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MIDORI
(540)

(210) 491879

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 aparaty i urządzenia do spawania, do skrawania, tarcze
do ciecia metalu i drewna, ciągniki ogrodowe [maszyny], palniki gazowe i łukowe do cięcia, pługi do zdejmowania darni, dłutownice,
maszynki do obróbki drewna, drukarki 3D, filtry powietrza do silników, generatory gazu [maszyny], gaźniki, giętarki, gwinciarki do nakrętek, imadła jako części maszyn, kosiarki ogrodowe, lutownice gazowe i elektryczne, urządzenia do malowania, pistolety do malowania
powierzchni, maszyny dla rolnictwa i ogrodnictwa, rozruszniki nożne
do motocykli, napęd mechaniczny pojazdów lądowych, odkurzacze,
piły łańcuchowe, pistolety do dozowania farby, kleju, do uszczelniania, roboty kuchenne, silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, spawarki elektryczne i łukowe, sprężarki, wały korbowe, wentylatory do silników, wiertarki, urządzenia do wulkanizacji, urządzenia
do produkowania żywności, podnośniki hydrauliczne, zgrzewarki
do rur, wyciągarki linowe, wyciągarki akumulatorowe, opryskiwacze
spalinowe, wkrętarki akumulatorowe, pilarki, urządzenia do polerowania, szlifierki, pompy wodne, przecinarki kątowe do metalu, spawarki inwertorowe, młoty pneumatyczne, brzeszczoty jako części
maszyn, podnośniki samochodowe, pompy paliwowe do pojazdów,
8 cęgi do cięcia drutu, tarcze cierne, diamenty szklarskie, dłuta, grabie, grace, młotki, motyki, gwintowniki, gwintownice, gwintownice
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w zestawach, imadła, kamienie szlifierskie, kielnie, packi metalowe,
klucze, mianowicie klucze maszynowe nastawne, klucze grzechotki,
klucze pneumatyczne, komplety kluczy nasadowych w walizce, kłódki, lewarki ręczne, maczety, maszynki do strzyżenia, młoty kamieniarskie, napinacze drutu, urządzenia ręczne do niszczenia chwastów,
noże, nożyce, nożyce do blachy, obcęgi, osełki, kilofy, przyrządy ręczne do ostrzenia, otwieracze do puszek nieelektryczne, pilniki nieelektryczne, piły, przecinaki, przycinacze drzew, punktaki, scyzoryki,
sekatory, rozwieraki [narzędzia obsługiwane ręcznie], siekiery, sierpy,
strugi, szczypce, kleszcze, szpadle, świdry, tasaki, tarniki, toporki, ubijaki, węgielnice, wiertła, zestawy wierteł, zaciski ciesielskie i bednarskie, żyletki, kombinerki, tarcze do cięcia metalu i drewna, opryskiwacze ręczne, śrubokręty, kombinerki, pasy transportowe użytkowane
podczas przenoszenia ciężarów, przecinaki kątowe do metalu, opryskiwacze ręczne, lokówki do włosów elektryczne, lokówko-suszarki
do włosów elektryczne, lewarki, 9 akumulatory do pojazdów, baterie
elektryczne, diody świecące, kable elektryczne, kaski ochronne
do wykonywania prac fizycznych, odzież ochronna, rękawice ochronne, maski ochronne dla robotników, odzież chroniąca przed wypadkami, ogrodzenia zelektryfikowane, ogniwa galwaniczne, osłony zabezpieczające twarze robotników, baterie do oświetlenia, poziomnice,
suwmiarki, przewody elektryczne, radia samochodowe, syreny sygnalizacyjne, klaksony sygnalizacyjne, wagi, węże gaśnicze, węże strażackie, miary krawieckie, prostowniki napięciowe, taśmy miernicze, 11 halogeny [oświetlenie], latarki, oświetlenia sufitowe, zapalarki do gazu,
zapalarki do gazu na baterie, czajniki elektryczne, ekspresy elektryczne do kawy przelewowe i ciśnieniowe, grzejniki, płyty grzejne gazowe i elektryczne, filtry do wody pitnej, kominki domowe, kuchenki
gazowe i elektryczne, piekarniki gazowe i elektryczne, lampy oświetleniowe, nawilżacze powietrza, opiekacze, opiekacze do pieczywa,
piece do podgrzewania wody do kąpieli, podgrzewacze wody jako
aparatura, suszarki do włosów elektryczne, wentylatory, chłodziarki,
aparatura do destylacji wody, hydranty, urządzenia do nawadniania
ogrodów i pól, kolektory słoneczne, urządzenia elektryczne
do ogrzewania pomieszczeń, piece do pieczenia chleba, urządzenia
do wentylacji i klimatyzacji, żarówki, urządzenia do suszenia i wędzenia wędlin, frytkownice, garnki elektryczne, podgrzewacze żywności, szybkowary, podgrzewacze talerzy, pasteryzatory, piece piekarnicze, przybory kuchenne elektryczne, rożna, grille, palniki
acetylenowe, palniki olejowe, poduszki elektryczne nie do celów
leczniczych, światła do rowerów i innych pojazdów lądowych, światła reflektorowe do samochodów, wężownice jako części maszyn, filtry do instalacji wody pitnej, wodotryski ozdobne, 12 rowery, pojazdy lądowe, koła do taczek i wózków, dzwonki i klaksony do rowerów
oraz innych pojazdów, łańcuchy do rowerów, dętki kół, pokrowce
na pojazdy, pokrowce na samochody, pokrowce na rowery, na motocykle, pompki rowerowe, podstawki pod jednoślady, bagażniki, foteliki do przewożenia dzieci, koła zapasowe do pojazdów, pasy bezpieczeństwa, ogumienie pojazdów, wózki transportowe, 18 aktówki,
dyplomatki, skóry zwierzęce, imitacje skóry, etui na klucze i na kart
kredytowe, kufry, parasole, paski skórzane inne niż odzież, torby plażowe, plecaki, torby podróżne, walizki na kółkach i z napędem elektrycznym, portfele, portmonetki, torby szkolne, tornistry, teczki, torby na zakupy, wyroby rymarskie, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
krawaty, kamizelki, bielizna osobista, bielizna nocna, odzież sportowa, dresy, bryczesy (spodnie), buty sportowe, buty wizytowe, chusty,
czapki, ubrania dżersejowe, etole (furta), garnitury, kapelusze, stroje
kąpielowe, kąpielówki, kołnierzyki, kombinezony, koszule, kurtki, leginsy, marynarki, garnitury, stroje do maskarady, mundury, odzież
ze skóry, odzież z imitacji skóry, okrycia wierzchnie (odzież), palta,
pantofle domowe, peleryny, piżamy, stroje plażowe, podkoszulki,
pończochy, prochowce, pulowery, paski do spodni jako części ubrań,
rajstopy, rajtuzy, rękawiczki, skarpetki, spodnie, spódnice, sukienki,
swetry, szaliki, szale, szelki do spodni, szlafroki, T-shirty, żakiety,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, sprzedaż hurtowa i detaliczna
za pośrednictwem Internetu towarów takich jak: aparaty i urządzenia do spawania, do skrawania, tarcze do ciecia metalu i drewna, ciągniki ogrodowe [maszyny], palniki gazowe i łukowe do cięcia, pługi
do zdejmowania darni, dłutownice, maszynki do obróbki drewna,
drukarki 3D, filtry powietrza do silników, generatory gazu [maszyny],
gaźniki, giętarki, gwinciarki do nakrętek, imadła jako części maszyn,
kosiarki ogrodowe, lutownice gazowe i elektryczne, urządzenia
do malowania, pistolety do malowania powierzchni, maszyny dla rolnictwa i ogrodnictwa, rozruszniki nożne do motocykli, napęd mechaniczny pojazdów lądowych, odkurzacze, piły łańcuchowe, pisto-
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lety do dozowania farby, kleju, do uszczelniania, roboty kuchenne,
silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, spawarki elektryczne i łukowe, sprężarki, wały korbowe, wentylatory do silników,
wiertarki, urządzenia do wulkanizacji, urządzenia do produkowania
żywności, podnośniki hydrauliczne, zgrzewarki do rur, wyciągarki linowe, wyciągarki akumulatorowe, opryskiwacze spalinowe, wkrętarki akumulatorowe, pilarki, urządzenia do polerowania, szlifierki,
pompy wodne, przecinarki kątowe do metalu, spawarki inwertorowe, młoty pneumatyczne, brzeszczoty jako części maszyn, podnośniki samochodowe, pompy paliwowe do pojazdów (klasa 07), cęgi
do cięcia drutu, tarcze cierne, diamenty szklarskie, dłuta, grabie, grace, młotki, motyki, gwintowniki, gwintownice, gwintownice w zestawach, imadła, kamienie szlifierskie, kielnie, packi metalowe, klucze,
mianowicie klucze maszynowe nastawne, klucze grzechotki, klucze
pneumatyczne, komplety kluczy nasadowych w walizce, kłódki, lewarki ręczne, maczety, maszynki do strzyżenia, młoty kamieniarskie,
napinacze drutu, urządzenia ręczne do niszczenia chwastów, noże,
nożyce, nożyce do blachy, obcęgi, osełki, kilofy, przyrządy ręczne
do ostrzenia, otwieracze do puszek nieelektryczne, pilniki nieelektryczne, piły, przecinaki, przycinacze drzew, punktaki, scyzoryki, sekatory, rozwieraki [narzędzia obsługiwane ręcznie], siekiery, sierpy,
strugi, szczypce, kleszcze, szpadle, świdry, tasaki, tarniki, toporki, ubijaki, węgielnice, wiertła, zestawy wierteł, zaciski ciesielskie i bednarskie, żyletki, kombinerki, tarcze do cięcia metalu i drewna, opryskiwacze ręczne, śrubokręty, kombinerki, pasy transportowe użytkowane
podczas przenoszenia ciężarów, przecinaki kątowe do metalu, opryskiwacze ręczne, lokówki do włosów elektryczne, lokówko-suszarki
do włosów elektryczne, lewarki (klasa 08), akumulatory do pojazdów,
baterie elektryczne, diody świecące, kable elektryczne, kaski ochronne do wykonywania prac fizycznych, odzież ochronna, rękawice
ochronne, maski ochronne dla robotników, odzież chroniąca przed
wypadkami, ogrodzenia zelektryfikowane, ogniwa galwaniczne,
osłony zabezpieczające twarze robotników, baterie do oświetlenia,
poziomnice, suwmiarki, przewody elektryczne, radia samochodowe,
syreny sygnalizacyjne, klaksony sygnalizacyjne, wagi, węże gaśnicze,
węże strażackie, miary krawieckie, prostowniki napięciowe, taśmy
miernicze (klasa 09), halogeny [oświetlenie], latarki, oświetlenia sufitowe, zapalarki do gazu, zapalarki do gazu na baterie, czajniki elektryczne, ekspresy elektryczne do kawy przelewowe i ciśnieniowe,
grzejniki, płyty grzejne gazowe i elektryczne, filtry do wody pitnej,
kominki domowe, kuchenki gazowe i elektryczne, piekarniki gazowe
i elektryczne, lampy oświetleniowe, nawilżacze powietrza, opiekacze, opiekacze do pieczywa, piece do podgrzewania wody do kąpieli, podgrzewacze wody jako aparatura, suszarki do włosów elektryczne, wentylatory, chłodziarki, aparatura do destylacji wody, hydranty,
urządzenia do nawadniania ogrodów i pól, kolektory słoneczne,
urządzenia elektryczne do ogrzewania pomieszczeń, piece do pieczenia chleba, urządzenia do wentylacji i klimatyzacji, żarówki, urządzenia do suszenia i wędzenia wędlin, frytkownice, garnki elektryczne, podgrzewacze żywności, szybkowary, podgrzewacze talerzy,
pasteryzatory, piece piekarnicze, przybory kuchenne elektryczne,
rożna, grille, palniki acetylenowe, palniki olejowe, poduszki elektryczne nie do celów leczniczych, światła do rowerów i innych pojazdów lądowych, światła reflektorowe do samochodów, wężownice
jako części maszyn, filtry do instalacji wody pitnej, wodotryski
ozdobne (klasa 11), rowery, pojazdy lądowe, koła do taczek i wózków,
dzwonki i klaksony do rowerów oraz innych pojazdów, łańcuchy
do rowerów, dętki kół, pokrowce na pojazdy, pokrowce na samochody, pokrowce na rowery, na motocykle, pompki rowerowe, podstawki pod jednoślady, bagażniki, foteliki do przewożenia dzieci, koła zapasowe do pojazdów, pasy bezpieczeństwa, ogumienie pojazdów,
wózki transportowe (klasa 12), aktówki, dyplomatki, skóry zwierzęce,
imitacje skóry, etui na klucze i na kart kredytowe, kufry, parasole, paski skórzane inne niż odzież, torby plażowe, plecaki, torby podróżne,
walizki na kółkach i z napędem elektrycznym, portfele, portmonetki,
torby szkolne, tornistry, teczki, torby na zakupy, wyroby rymarskie
(klasa 18), odzież, obuwie, nakrycia głowy, krawaty, kamizelki, bielizna osobista, bielizna nocna, odzież sportowa, dresy, bryczesy
(spodnie), buty sportowe, buty wizytowe, chusty, czapki, ubrania
dżersejowe, etole (furta), garnitury, kapelusze, stroje kąpielowe, kąpielówki, kołnierzyki, kombinezony, koszule, kurtki, leginsy, marynarki, garnitury, stroje do maskarady, mundury, odzież ze skóry, odzież
z imitacji skóry, okrycia wierzchnie (odzież), palta, pantofle domowe,
peleryny, piżamy stroje plażowe, podkoszulki, pończochy, prochowce, pulowery, paski do spodni jako części ubrań, rajstopy, rajtuzy, rę-
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kawiczki, skaipetki, spodnie, spódnice sukienki swetry, szaliki, szale,
szelki do spodni, szlafroki, T-shirty, żakiety (klasa 25).

(111) 320925
(220) 2018 11 09
(210) 492508
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 17
(732) TRANS-MAN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 07.01.08, 26.11.03, 26.11.07, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości.
(111) 320926
(220) 2018 11 09
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 17
(732) PETROJET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, Kieszek, PL.
(540) PETROjet
(540)

(210) 492514

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty przerobu ropy naftowej, produkty i półprodukty ropopochodnych rafineryjnych i petrochemicznych węglowodory nasycone i nienasycone olefinowe i dienowe oraz ich polimery,
propan, etylen, propylen, polietylen, polipropylen, butadien, benzen, toluen, frakcja etylobenzenowa, frakcje C4, węglowodory C9
i wyższe, fenol, aceton, kumen, rozpuszczalniki, aromaty, glikole etylenowe, tlenek etylenu, etery, siarka, siarkowodór, chemiczne substancje, wodór i gazy wodorowe, dodatki chemiczne do paliw, smarów, gazy do celów przemysłowych, oleje do rozdzielania, płyny
niskozamarzające, płyny hamulcowe, nieprzetworzone tworzywa
sztuczne, 3 kosmetyki samochodowe, środki czyszczące do samochodów, środki do nadawania połysku, preparaty do czyszczenia,
szampony samochodowe, środki do polerowania, preparaty do mycia, kremy do polerowania, kamień do polerowania, papier do polerowania, preparaty do polerowania, woski do polerowania, płyny
do spryskiwania szyb, ściereczki do czyszczenia nasączane detergentami, mieszaniny zapachowe, 4 paliwa, gazy płynne, benzyny silnikowe, oleje napędowe, oleje opałowe, oleje przemysłowe, oleje silnikowe, parafina, paliwa silnikowe lotnicze, koks naftowy, ksyleny, smary,
paliwa ropopochodne, dodatki niechemiczne do paliw, 6 rury metalowe, zbiorniki metalowe, rurociągi metalowe, konstrukcje metalowe, aparatury do wytwarzania produktów rafineryjnych i petrochemicznych a mianowicie, paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz
produktów chemicznych, budowlane materiały metalowe, konstrukcje budowlane metalowe, metalowe instalacje przemysłowe do wytwarzania produktów rafineryjnych i petrochemicznych a mianowicie: paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz pochodnych produktów
chemicznych, butle i pojemniki metalowe do sprężonego gazu lub
ciekłego powietrza, drobnica żelazna, pojemniki na paliwo ciekłe
metalowe, pojemniki metalowe do magazynowania i transportu,
7 maszyny, obrabiarki, pompy, sprężarki, urządzenia i sprzęt do wytwarzania produktów rafineryjnych i petrochemicznych a mianowicie: paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz pochodnych produktów
chemicznych, 9 aparatura kontrolno-pomiarowa i wyposażenie elektryczne do wytwarzania produktów rafineryjnych i petrochemicznych, urządzenia alarmowe, dystrybutory paliwa silnikowego dla
stacji obsługi, 16 materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), folia polipropylenowa do pakowania, 17 tworzywa sztuczne w formie
wyciśniętej stosowane w produkcji, tworzywa sztuczne inne niż
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do pakowania, folia polipropylenowa inna niż do pakowania, półprzetworzone tworzywa sztuczne, 19 asfalt, bitum, smoła, 35 usługi
w zakresie reklamy, biznesu, zarządzania, czynności biurowych, usługi w zakresie działalności handlowej polegającej na kojarzeniu kontrahentów, usługi konsultingowe w zakresie obrotu ropą naftową,
paliwami ropopochodnymi, usługi handlu hurtowego i detalicznego
artykułami spożywczymi i przemysłowymi w zakresie płynów chłodniczych, mieszanin do reperacji opon, płynów hamulcowych, farb,
barwników, preparatów zapobiegających korozji, emalii i lakierów
do malowania, farb do gruntowania, środków antykorozyjnych, olejów
i smarów przeciwrdzewnych, powłok zabezpieczających podwozia pojazdów, rozcieńczalników do farb i lakierów, taśm antykorozyjnych, kosmetyków samochodowych, środków czyszczących i nabłyszczających
do samochodów, preparatów do czyszczenia desek rozdzielczych,
szamponów samochodowych, nabłyszczaczy, past polerujących. produktów naftowych, olejów przemysłowych, olejów silnikowych, paliw,
smarów, substancji zapobiegających zamarzaniu zamków, odmrażaczy do szyb, dystrybucja materiałów reklamowych, informacja handlowa, informacja o działalności gospodarczej, kompilacja informacji
w komputerowych bazach danych, systematyzacja i pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, marketing, pokazy towarów, publikowanie
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, skomputeryzowane zarządzanie plikami, służba informacyjna, sortowanie danych
w bazach danych, transkrypcja informacji, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować na stronie Web
dotyczącej sprzedaży artykułów spożywczych, przemysłowych, paliw, pojazdów, towarów motoryzacyjnych, zgrupowanie na osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować na stacji paliw, w hurtowni lub sklepie z artykułami
spożywczymi, przemysłowymi, paliwami, pojazdami, akcesoriami
i częściami do pojazdów, towarami motoryzacyjnymi, 36 usługi w zakresie spraw finansowych, spraw własności (na podstawie ksiąg wieczystych), usługi w zakresie prowadzenia kapitałowej działalności
inwestycyjnej, nabywania i obrotu akcjami i udziałami, w obrocie
krajowym i zagranicznym, usługi bankowe, usługi instytucji kredytowych innych niż banki, takich jak towarzystwa kredytowe, spółki finansowe. pożyczkowe, usługi kapitału powierniczego, usługi brokerskie dotyczące akcji i własności, usługi związane ze sprawami
pieniężnymi potwierdzonymi przez powierników, usługi związane
z wydawaniem czeków i akredytywów, usługi związane z administrowaniem budynkami tj. wyceną i finansowaniem, 37 usługi budowlane, usługi w zakresie działalności budowlanej w dziedzinach związanych z przetwarzaniem, magazynowaniem, konfekcjonowaniem
i obrotem paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi oraz produktami
chemicznymi, usługi budowlane w zakresie transportu drogowego,
kolejowego, wodnego i rurociągowego, usługi w zakresie prowadzenia stacji paliw, usługi w zakresie napraw i dokonywania remontów
urządzeń, instalacji rafineryjnych i petrochemicznych, zbiorników
paliwowych, stacji paliw oraz środków transportu, usługi instalacyjne, usługi w zakresie instalacji rafineryjnych i petrochemicznych,
zbiorników paliwowych, stacji paliw oraz środków transportu, usługi
w zakresie stacji paliw w tym kosmetyka pojazdowa w postaci czyszczenia, mycia, woskowania i polerowania pojazdów, czyszczenie
i konserwacja pojazdów i przyczep, bieżnikowanie opon, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, naprawa pojazdów,
obsługa pojazdów, usługi stacji obsługi pojazdów, wulkanizacja
opon, serwis i obsługa klimatyzacji, usługi myjni samochodowych,
38 komunikacja telefoniczna, telegraficzna, emisja radiowa i telewizyjna, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, radiofonia,
39 usługi w zakresie transportu, pakowania i składowania towarów,
usługi związane z prowadzeniem działalności transportowej w zakresie transportu drogowego, kolejowego, wodnego i rurociągowego, magazynowania, składowania i przechowywania ropy naftowej
i paliw płynnych oraz tworzenia i utrzymywania zapasu paliw, usługi
w zakresie dokonywania przeładunków morskich i lądowych, holowanie pojazdów, dostarczanie towarów, dystrybucja towarów, pomoc drogowa, pośrednictwo transportowe, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie butli i pojemników na paliwa i gaz,
wypożyczanie pojazdów i samochodów, zaopatrywanie składowanie i dystrybucja paliw i gazu, usługi kurierskie, 40 usługi w zakresie
uszlachetniania paliw i gazów, usługi w zakresie etylizacji, barwienia
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i dodawania komponentów, usługi w zakresie obróbki materiałowej
i przerobu olejów przepracowanych oraz innych odpadów chemicznych, usługi w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych, usługi
w zakresie przetwarzania ropy naftowej i rafinacji, usługi w zakresie
wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej, 41 usługi w zakresie nauczania, organizowania i prowadzenia szkoleń (kursów) i szkoleń zawodowych, usługi w zakresie rozrywki, działalności sportowej i kulturalnej, 42 usługi w zakresie badań naukowych i przemysłowych,
usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej i projektowej
w dziedzinach związanych z przetwarzaniem, magazynowaniem,
konfekcjonowaniem i obrotem paliwami, ciekłymi i gazowymi oraz
pochodnymi produktami chemicznymi i transportem drogowym.
kolejowym, wodnym i rurociągowym, badania techniczne wszystkich rodzajów pojazdów mechanicznych, diagnostyka pojazdów,
doradztwo techniczne, 43 usługi związane z podawaniem potraw
i napojów, usługi w zakresie prowadzenia barów, restauracji i hoteli,
usługi związane z czasowym zakwaterowaniem.

(111) 320927
(220) 2018 11 30
(210) 493282
(151) 2019 04 18
(441) 2019 01 03
(732) ŁĄTKA CZESŁAW INNOVATION 1, Jenkowice, PL.
(540) Botanico
(510), (511) 32 woda gazowana, woda niegazowana, woda stołowa,
woda aromatyzowana, woda źródlana, woda mineralna, woda mineralizowana, bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, lemoniada,
napoje bezalkoholowe o smaku owoców, napoje orzeźwiające, napoje
owocowe, napoje witaminizowane, napoje izotoniczne, napoje dla
sportowców, napoje warzywne, napoje owocowo-warzywne.
(111) 320928
(220) 2015 10 26
(210) 448496
(151) 2019 04 19
(441) 2016 02 01
(732) COVEREFRESH FRYT SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kaczyce, PL.
(540) Sego
(540)

(531) 05.03.14, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 5 dezodoranty inne niż do użytku osobistego, środki
do odświeżania powietrza.
(111) 320929
(220) 2015 10 28
(151) 2019 03 14
(441) 2016 02 01
(732) KUCHARZEWSKI TOMASZ, Częstochowa, PL.
(540) SFera B2B
(540)

(210) 448620

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.03.01, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, usługi w zakresie akwizycji, zapewnienie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, administrowanie działalności
handlowej, prace biurowe, usługi zaopatrzenie osób trzecich usługi
prowadzenia hurtowni i punktów sprzedaży detalicznej oraz usługi w zakresie: gromadzenia w celu obejrzenia, podkreślenia zalet,
fachowego doradztwa handlowego, udogodnienia rozeznania,
wyboru z katalogów handlowych i umożliwienia klientom zakupu
za pomocą wszelkich dostępnych sposobów zamówień, towarów,
usługi w zakresie zarządzania i administrowania flotą samochodową,
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, usługi badanie rynku i opinii publicznej, organizowanie aukcji internetowych, sprzedaż
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i oferowanie towarów i usług za pośrednictwem Internetu, optymalizacja stron oraz wyszukiwarek internetowych, reklama biznesowych
stron internetowych, outsorcing, usługi outsourcingu w zakresie
zarządzania relacjami z klientami, zwieranie transakcji handlowych
na rzecz innych, przez sklepy on-line, 38 usługi w zakresie łączności, agencji prasowych i informacyjnych, łączności poprzez terminale
komputerowe, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową
za pośrednictwem telekomunikacji, transmisja satelitarna, transmisja
plików cyfrowych, przydzielanie dostępu do baz danych, przesyłanie informacji, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych,
39 transport, logistyka transportu, pakowanie i składowanie towarów, dostarczanie towarów zakupionych za pośrednictwem sprzedaży wysyłkowej, usługi w zakresie organizacji podróży, dostarczanie
towarów zamówionych korespondencyjnie.

(111) 320930
(220) 2016 02 29
(151) 2018 06 25
(441) 2016 06 06
(732) PIEPRZYCA IZABELA, Niepołomice, PL.
(540) córka piekarza
(540)

(210) 452986

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.02, 05.07.02
(510), (511) 30 bułki, chleb, ciasta, kanapki, sałatki, napoje na bazie
kawy, 35 działalność artystyczna, 42 moda, dekoracja wnętrz.
(111) 320931
(220) 2017 06 26
(210) 473378
(151) 2019 03 28
(441) 2017 08 07
(732) PUSHAD SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) pushAd
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony
(531) 26.11.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania bazami danych, oprogramowanie interfejsów, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie wspomagające, oprogramowanie multimedialne, oprogramowanie medialne, oprogramowanie
pośredniczące, programowanie społecznościowe, oprogramowanie
komunikacyjne, oprogramowanie interfejsowe, oprogramowanie
użytkowe, oprogramowanie, 35 rozpowszechnianie reklam poprzez
Internet, marketing towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, doradztwo specjalistyczne w zakresie
marketingu, usługi doradcze w zakresie marketingu afiliacyjnego,
komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach
komputerowych, statystyczne zestawienia, 42 aktualizowanie stron
internetowych, programowanie oprogramowania do platform internetowych, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa
[SaaS], elektroniczna konwersja danych lub programów,doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich.
(111) 320932
(220) 2015 03 12 K
(210) 485271
(151) 2019 01 15
(441) 2018 10 01
(732) RESIDE ETUDES INVESTISSEMENT, Paryż, FR.
(540) RESIDE ETUDES
(510), (511) 36 usługi związane z majątkiem nieruchomym, zarządzanie nieruchomością, usługi w zakresie nieruchomości (zarządza-
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nie, pośrednictwo i wynajmowanie budynków, mieszkań, mieszkań
typu studio, kawalerek, powierzchni handlowych, biur), usługi wynajmowania umeblowanych lub nieumeblowanych mieszkań typu
studio i kawalerek, organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, agencje mieszkaniowe (nieruchomości), wycena nieruchomości, szacowanie nieruchomości,
37 budowa budynków, budowa i utrzymanie budynków z mieszkaniami przeznaczonymi dla studentów, nadzór budowlany, udzielanie informacji związanych z budową i naprawą, murarstwo, usługi
dekarskie, tynkowanie, usługi hydrauliczne i malarskie, tapetowanie,
czyszczenie budynków od zewnątrz, konserwacja budynków, mieszkań, mieszkań typu studio i kawalerek, usługi doradztwa w zakresie
budownictwa, w szczególności w zakresie budowy domów z mieszkaniami przeznaczonymi dla studentów, 42 architektura, projektowanie urbanistyczne, projekty techniczne i ekspertyzy w dziedzinie
budownictwa mieszkaniowego, prace badawcze i projektowe w zakresie budynków mieszkalnych przeznaczonych dla studentów, projektowanie budowlane, w szczególności w zakresie budowy domów
z mieszkaniami przeznaczonymi dla studentów, rysunek techniczny,
architektura wnętrz, projektowanie dekoracji wnętrz, 43 hotele, tymczasowe zakwaterowanie, tymczasowe zakwaterowanie w domach
z mieszkaniami przeznaczonymi dla studentów, wynajmowanie zakwaterowania (umeblowanego lub nieumeblowanego) na pobyt
czasowy, budynki mieszkalne użytkowane na zasadzie korzystania
w oznaczonym czasie, budynki mieszkalne użytkowane na zasadzie
własności współdzielonej, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy dla studentów, pensjonaty, usługi hotelarskie, usługi
hotelarskie dla studentów, motele, usługi w zakresie obozów wakacyjnych (zakwaterowanie), domy turystyczne, wynajmowanie krzeseł, stołów, bielizny pościelowej, bielizny stołowej, zastawy stołowej
i szklanych naczyń, wynajmowanie sal na zebrania, sal konferencyjnych, stołówki, usługi restauracyjne, bary szybkiej obsługi, snack-bary, restauracje samoobsługowe, kafeterie (bufety), kawiarnie, usługi
barowe, katering, usługi w zakresie rezerwowania tymczasowego
zakwaterowania, usługi w zakresie rezerwowania tymczasowego zakwaterowania dla studentów, pensjonaty, hotele, motele.

(111) 320933
(220) 2018 04 24
(210) 485279
(151) 2019 05 20
(441) 2018 11 05
(732) DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Siedlec, PL.
(540)

Kolor znaku: brązowy, jasnobrązowy, ciemnobrązowy
(531) 19.08.25, 19.07.07, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), preparaty
do produkcji napojów alkoholowych, cydr.
(111) 320934
(220) 2018 04 25
(210) 485354
(151) 2019 04 11
(441) 2018 06 25
(732) FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH, Warszawa, PL.
(540) Maria
(510), (511) 5 żywność dla niemowląt, żywność dla diabetyków,
29 mleko (z wyłączeniem mleka kokosowego), 32 wody, soki, napoje,
42 badanie żywności, 44 opieka zdrowotna.
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(111) 320935
(220) 2018 05 23
(210) 486251
(151) 2019 01 30
(441) 2018 08 13
(732) CEMENT OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Cement Ożarów
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 29.01.01, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.03
(510), (511) 1 spoiwa cementowe, mieszaniny chemiczne do utwardzania cementu, żużel [nawóz], nawozy mineralne, nawóz z krzemianu wapnia, nawóz z superfosfatu wapniowego, mieszanki substancji
chemicznych i materiałów naturalnych do wykorzystania jako nawozy rolnicze, węglan wapnia w proszku, wypełniacze uzyskane z węglanu wapnia, węglany, 19 cement, cement budowlany, mieszanki
cementowe, materiały cementujące, cementy do użytku w budownictwie, zaprawa cementowa do zastosowania w budownictwie,
cement gotowy do użycia do celów budowlanych, portlandzki cement żużlowy uzyskany w wielkich piecach, preparaty cementujące,
cement żużlowo-wapienny, cement do wypełniania, cementowe
powłoki wzmacniające, cegły, beton, betonowe elementy budowlane, konstrukcje budowlane niemetalowe, betonowe materiały budowlane, materiały budowlane niemetalowe, materiały budowlane
i konstrukcyjne niemetalowe, niemetalowe materiały i elementy
budowlane i konstrukcyjne, 35 doradztwo dotyczące działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie fuzji przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania firmą, doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie przenoszenia
przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania
przedsiębiorstwami, 36 pośrednictwo inwestycyjne, pośrednictwo
giełdowe [akcje i obligacje], doradztwo inwestycyjne, doradztwo
w zakresie inwestycji kapitałowych, doradztwo dotyczące inwestycji kapitałowych, 39 dystrybucja [transport] towarów drogą lądową, dystrybucja [transport] produktów dla sprzedaży detalicznej,
transport, usługi transportowe, transport materiałów budowlanych,
42 doradztwo techniczne, doradztwo technologiczne.
(111) 320936
(220) 2018 07 03
(210) 487802
(151) 2019 01 14
(441) 2018 09 24
(732) AMVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Koniusza, PL.
(540) Natura Smaku PREMIUM
(540)

(531) 27.05.01, 26.05.06, 26.11.02, 06.07.25, 01.03.01
(510), (511) 29 owoce i warzywa suszone, mrożone, konserwowane, marynowane, gotowane, przetworzone, owocowe i warzywne
dżemy, marmolady, galaretki, kompoty, pasty, grzyby konserwowe
i suszone, orzechy przetworzonei nasiona roślin strączkowych suche, mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 świeże,
trwałe, o przedłużonej trwałości i mrożone wyroby piekarskie i cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wyroby waflowe, słodycze, ciasta,
ciastka, ciasteczka, biszkopty, herbatniki, torty, pizze, słodycze, wyroby czekoladowe, czekolada, czekoladki, praliny, batony, żelki, galaretki, gumy do żucia, wafle, lody, sorbety, lód, kawa, herbata, kakao
i namiastki tych towarów, cukier, ryż, produkty żywnościowe z ryżu,
tapioka, sago, kawa, mąka, preparaty zbożowe, miód, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy, przyprawy, 31 produkty
rolne nieprzetworzone, produkty ogrodnicze i leśne, nasiona, świeże
owoce i warzywa, karma dla zwierząt, ziarna zbóż, ziarna naturalne,
otręby zbożowe, słód, 35 usługi w zakresie prowadzenie sprzedaży
artykułów spożywczych, pieczywa, słodyczy, wyrobów cukierniczych-w hurtowniach, sklepach detalicznych i za pośrednictwem sieci internetowej, organizowanie promocji sprzedaży, organizowanie
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targów i wystaw w celach handlowych, usługi reklamowe, pokazy
towarów, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych w celach
handlowych, usługi reklamy oraz promocji sprzedaży na rzecz osób
trzecich w sieciach komputerowych, wynajmowanie dystrybutorów
automatycznych.

(111) 320937
(220) 2018 09 11
(210) 490394
(151) 2019 04 15
(441) 2018 12 03
(732) KORDASZEWSKA MAGDALENA YOUNG MIND, Warszawa, PL.
(540) ZABAWKA ROKU
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, biały
(531) 21.01.25, 03.06.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 udostępnianie porad dotyczących konsumenckich
zabawek, gier, odzieży oraz artykułów edukacyjnych, handlowe informacje, konsultacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, badania opinii konsumentów o produktach i usługach, usługi sklepów internetowych on-line związane z zabawkami,
grami, odzieżą oraz artykułami edukacyjnymi, dostarczanie informacji porównawczych w zakresie cen produktów, w szczególności zabawek, gier, odzieży oraz artykułów edukacyjnych, usługi w zakresie
prowadzenia rejestru certyfikowanych produktów, w tym w szczególności zabawek, gier, odzieży oraz artykułów edukacyjnych w celach handlowych oraz promocyjnych, usługi w zakresie promocji
marketingu i reklamy, usługi promocji sprzedaży i reklamy produktów polegające na udostępnianiu osobom trzecim znaków oraz
symboli graficznych w celu umieszczania ich na produktach bądź
w związku z oferowanymi usługami, w tym na opakowaniu, ulotce
informacyjnej oraz stronie internetowej, udostępnianie powierzchni
reklamowej, reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz
osób trzecich za pomocą umów licencyjnych i sponsorskich, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez konkursy
promocyjne, publikowanie materiałów i informacji w celach handlowych i reklamowych, przeprowadzanie badań rynkowych obejmujących sondaże opinii publicznych, usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej odzieży, obuwia, wydawnictw i publikacji, prasy, artykułów papierniczych i biurowych, instrumentów muzycznych, gier,
zabawek, artykułów edukacyjnych, artykułów dla dzieci i młodzieży,
artykułów, akcesoriów oraz odzieży sportowej, komputerów i artykułów związanych z komputerami, elektroniki, artykułów przemysłowych, mebli, artykułów dekoracyjnych, wyposażenia i wykończenia
wnętrz, kosmetyków, chemii oraz środków czystości w centrum handlowym, hipermarkecie, supermarkecie, hurtowni, sklepie, stoisku,
stoisku tymczasowym za pośrednictwem strony internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając
środków telekomunikacji, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług.
(111) 320938
(220) 2018 09 11
(210) 490396
(151) 2019 04 15
(441) 2018 12 03
(732) KORDASZEWSKA MAGDALENA YOUNG MIND, Warszawa, PL.
(540) NAGRODA RODZICÓW
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 35 udostępnianie porad dotyczących konsumenckich
zabawek, gier, odzieży oraz artykułów edukacyjnych, handlowe informacje, konsultacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, badania opinii konsumentów o produktach i usługach, usługi sklepów internetowych online związane z zabawkami,
grami, odzieżą oraz artykułami edukacyjnymi, dostarczanie informacji porównawczych w zakresie cen produktów, w szczególności
zabawek, gier, odzieży oraz artykułów edukacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia rejestru certyfikowanych produktów, w tym
w szczególności zabawek, gier, odzieży oraz artykułów edukacyjnych w celach handlowych oraz promocyjnych, usługi w zakresie
promocji marketingu i reklamy, usługi promocji sprzedaży i reklamy
produktów polegające na udostępnianiu osobom trzecim znaków
oraz symboli graficznych w celu umieszczania ich na produktach
bądź w związku z oferowanymi usługami, w tym na opakowaniu,
ulotce informacyjnej oraz stronie internetowej, udostępnianie
powierzchni reklamowej, reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą umów licencyjnych
i sponsorskich, promowanie sprzedaży towarów i usług osób
trzecich poprzez konkursy promocyjne, publikowanie materiałów
i informacji w celach handlowych i reklamowych, przeprowadzanie badań rynkowych obejmujących sondaże opinii publicznych,
usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej odzieży, obuwia, wydawnictw i publikacji, prasy, artykułów papierniczych i biurowych, instrumentów muzycznych, gier, zabawek, artykułów edukacyjnych,
artykułów dla dzieci i młodzieży, artykułów, akcesoriów oraz odzieży sportowej, komputerów i artykułów związanych z komputerami,
elektroniki, artykułów przemysłowych, mebli, artykułów dekoracyjnych, wyposażenia i wykończenia wnętrz, kosmetyków, chemii
oraz środków czystości w centrum handlowym, hipermarkecie,
supermarkecie, hurtowni, sklepie, stoisku, stoisku tymczasowym
za pośrednictwem strony internetowej, za pośrednictwem usługi
elektronicznej, za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług.

(111) 320939
(220) 2018 09 11
(210) 490399
(151) 2019 04 15
(441) 2018 12 03
(732) KORDASZEWSKA MAGDALENA YOUNG MIND, Warszawa, PL.
(540) zabawkowicz.pl
(540)

Kolor znaku: brązowy, biały
(531) 24.17.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 udostępnianie porad dotyczących konsumenckich
zabawek, gier, odzieży oraz artykułów edukacyjnych, handlowe informacje, konsultacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, badania opinii konsumentów o produktach i usługach, usługi sklepów internetowych online związane z zabawkami,
grami, odzieżą oraz artykułami edukacyjnymi, dostarczanie informacji porównawczych w zakresie cen produktów, w szczególności
zabawek, gier, odzieży oraz artykułów edukacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia rejestru certyfikowanych produktów, w tym
w szczególności zabawek, gier, odzieży oraz artykułów edukacyjnych w celach handlowych oraz promocyjnych, usługi w zakresie
promocji marketingu i reklamy, usługi promocji sprzedaży i reklamy
produktów polegające na udostępnianiu osobom trzecim znaków
oraz symboli graficznych w celu umieszczania ich na produktach
bądź w związku z oferowanymi usługami, w tym na opakowaniu,
ulotce informacyjnej oraz stronie internetowej, udostępnianie
powierzchni reklamowej, reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą umów licencyjnych
i sponsorskich, promowanie sprzedaży towarów i usług osób
trzecich poprzez konkursy promocyjne, publikowanie materiałów
i informacji w celach handlowych i reklamowych, przeprowadzanie badań rynkowych obejmujących sondaże opinii publicznych,
usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej odzieży, obuwia, wydawnictw i publikacji, prasy, artykułów papierniczych i biurowych, instrumentów muzycznych, gier, zabawek, artykułów edukacyjnych,
artykułów dla dzieci i młodzieży, artykułów, akcesoriów oraz odzie-
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ży sportowej, komputerów i artykułów związanych z komputerami,
elektroniki, artykułów przemysłowych, mebli, artykułów dekoracyjnych, wyposażenia i wykończenia wnętrz, kosmetyków, chemii
oraz środków czystości w centrum handlowym, hipermarkecie,
supermarkecie, hurtowni, sklepie, stoisku, stoisku tymczasowym
za pośrednictwem strony internetowej, za pośrednictwem usługi
elektronicznej, za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, 41 publikowanie recenzji, usługi
wydawnicze, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych lub
rozrywkowych, organizowanie konferencji, seminariów, wystaw,
szkoleń i konkursów, fotografia, fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie loterii,
produkcja filmów, innych niż reklamowe, publikowanie książek,
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism oraz artykułów, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, wypożyczanie zabawek, usługi edukacyjne, badania edukacyjne.

(111) 320940
(220) 2018 09 11
(210) 490403
(151) 2019 04 15
(441) 2018 12 03
(732) KORDASZEWSKA MAGDALENA YOUNG MIND, Warszawa, PL.
(540) zabawkowicz.pl
(510), (511) 35 udostępnianie porad dotyczących konsumenckich
zabawek, gier, odzieży oraz artykułów edukacyjnych, handlowe informacje, konsultacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, badania opinii konsumentów o produktach i usługach, usługi sklepów internetowych online związane z zabawkami,
grami, odzieżą oraz artykułami edukacyjnymi, dostarczanie informacji porównawczych w zakresie cen produktów, w szczególności
zabawek, gier, odzieży oraz artykułów edukacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia rejestru certyfikowanych produktów, w tym
w szczególności zabawek, gier, odzieży oraz artykułów edukacyjnych w celach handlowych oraz promocyjnych, usługi w zakresie
promocji marketingu i reklamy, usługi promocji sprzedaży i reklamy
produktów polegające na udostępnianiu osobom trzecim znaków
oraz symboli graficznych w celu umieszczania ich na produktach
bądź w związku z oferowanymi usługami, w tym na opakowaniu,
ulotce informacyjnej oraz stronie internetowej, udostępnianie
powierzchni reklamowej, reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą umów licencyjnych
i sponsorskich, promowanie sprzedaży towarów i usług osób
trzecich poprzez konkursy promocyjne, publikowanie materiałów
i informacji w celach handlowych i reklamowych, przeprowadzanie badań rynkowych obejmujących sondaże opinii publicznych,
usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej odzieży, obuwia, wydawnictw i publikacji, prasy, artykułów papierniczych i biurowych, instrumentów muzycznych, gier, zabawek, artykułów edukacyjnych,
artykułów dla dzieci i młodzieży, artykułów, akcesoriów oraz odzieży sportowej, komputerów i artykułów związanych z komputerami,
elektroniki, artykułów przemysłowych, mebli, artykułów dekoracyjnych, wyposażenia i wykończenia wnętrz, kosmetyków, chemii
oraz środków czystości w centrum handlowym, hipermarkecie,
supermarkecie, hurtowni, sklepie, stoisku, stoisku tymczasowym
za pośrednictwem strony internetowej, za pośrednictwem usługi
elektronicznej, za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, 41 publikowanie recenzji, usługi
wydawnicze, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych lub
rozrywkowych, organizowanie konferencji, seminariów, wystaw,
szkoleń i konkursów, fotografia, fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie loterii,
produkcja filmów, innych niż reklamowe, publikowanie książek,
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism oraz artykułów, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, wypożyczanie zabawek, usługi edukacyjne, badania edukacyjne.
(111) 320941
(220) 2018 11 24
(210) 493069
(151) 2019 04 16
(441) 2019 01 03
(732) ADAMUS ZENON BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW
KAPITAŁOWYCH, Kraków, PL.
(540) eXTRACT
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(540)

Kolor znaku: czarny, biały, żółty
(531) 27.05.05, 27.05.21, 29.01.13, 26.03.01
(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe, piwo bezalkoholowe, piwo korzenne, piwo pszeniczne, piwo rzemieślnicze, imitacja piwa, piwa
smakowe, mineralizowane piwa, brzeczka piwna, piwo pełne jasne,
czarne piwo ze słodu palonego, barley wine, piwo typu saison, piwo
typu koźlak, piwo o smaku kawy, drinki na bazie piwa, piwo typu ale,
piwo jasne typu ale, napoje na bazie piwa, piwa o małej zawartości alkoholu stout, porter, indyjskie piwa jasne ale, napoje bezalkoholowe
o smaku piwa, ekstrakty chmielu do produkcji piwa, wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, shandy, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej piw, piw słodowych, piw bezalkoholowych, piw korzennych,
piw pszenicznych, piw rzemieślniczych, imitacji piw, piw smakowych,
mineralizowanych piw, brzeczki piwnej, piw pełnych jasnych, czarnych piw ze słodu palonego, barley wine, piw typu saison, piw typu
koźlak, piw o smaku kawy, drinków na bazie piwa, piw typu ale, piw
jasnych typu ale, napojów na bazie piwa, piw o małej zawartości alkoholu, stoutów, porterów, indyjskich piw jasnych ale, napojów bezalkoholowych o smaku piwa, ekstraktów chmielu do produkcji piwa,
wyciągów z chmielu do wytwarzania piwa, shandy.
(111) 320942
(220) 2018 11 26
(210) 493107
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 11
(732) TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Zakłady specjalne lotto
(510), (511) 16 kupony, losy, zdrapki, blankiety dotyczące gier liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajemnych, wydawnictwa
periodyczne i nieperiodyczne, foldery, prospekty, plakaty, afisze,
zdjęcia, naklejki, blankiety dotyczące wyścigów konnych, zakładów
wzajemnych, broszury dotyczące gier, biuletyny w dziedzinie gier,
książki i poradniki z zasadami do gier, książki z dziedziny gier i grania,
przewodniki strategiczne do gier hazardowych w postaci czasopism,
katalogi dotyczące gier, zwłaszcza hazardowych, 28 gry elektroniczne inne niż telewizyjne, gry automatyczne inne niż na żetony oraz
inne niż telewizyjne, gry towarzyskie, gry zręcznościowe, bilardowe,
zabawki, urządzenia do gier elektronicznych innych niż telewizyjne,
urządzenia służące rozrywce nie zawarte w innych klasach, elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia losujące do przeprowadzania
gier liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajemnych, lottomaty, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych
przez wrzucenie monety lub żetonu, automaty do gier hazardowych,
zdrapki do gier loteryjnych, żetony do gier, urządzenia do gier hazardowych, urządzenia do gier komputerowych i telewizyjnych,
41 organizowanie i prowadzenie gier liczbowych, hazardowych,
losowych, organizowanie i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii
zdrapkowych, videoloterii, zakładów wzajemnych, obsługa i sprzedaż gier hazardowych w systemie on-line w sieci informatycznej,
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 salonów 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 interaktywnych
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 zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie wyścigów konnych, obsługa
urządzeń sportowych, nauka jazdy konnej, organizowanie imprez
piknikowo-festynowych (wystawy, jarmarki, konkursy), imprezy dla
dzieci, jazda konna, współtworzenie i tworzenie telewizyjnych pro-
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gramów, rozrywkowych, filmów, wypożyczanie urządzeń do gier losowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji rozrywka (widowiska),
organizacja i prowadzenie koncertów, organizacja imprez kulturalnych, muzycznych, rozrywkowych, organizowanie loterii, konkursów
edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie konkursów, zjazdów,
seminariów, kongresów, szkoleń, pokazy praktycznego kształcenia,
nauczanie, organizowanie obozów sportowych, organizowanie wydarzeń z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie i prowadzenie warsztatów, usługi w zakresie sportu i kultury, publikowanie, edycja i dystrybucja książek, wydawnictw, gazet, tekstów, periodyków
i elektronicznych mediów, obsługa publikacji elektronicznych online,
dostarczanie publikacji elektronicznych online, publikacja książek
elektronicznych i czasopism online, usługi publikacji elektronicznej,
publikacja i wydawanie informacji o edukacji, imprezach, hazardzie,
rozrywce, rekreacji, także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi online.

(111) 320943
(220) 2018 12 17
(210) 493973
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 11
(732) GRZESIAK DR WALDEMAR GRZEGORZ CHEMIA DLA
MATURZYSTY, Poznań, PL.
(540) Chemia dla Maturzysty
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, jasnoniebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 19.11.04, 19.11.13, 19.11.25, 01.15.05, 01.15.21
(510), (511) 16 artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], bloki [artykuły papiernicze], czasopisma [periodyki], diagramy, dozowniki taśmy
przylepnej [artykuły biurowe], kalendarze, karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, książki, materiały do pisania, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), notatniki [notesy],
periodyki [czasopisma], pióra i długopisy [artykuły biurowe], pióra
kulkowe, pióra ze stali, podręczniki [książki], przybory szkolne [artykuły piśmienne], publikacje drukowane, wieczne pióra, zakładki
do książek, zeszyty do pisania lub rysowania, 41 doradztwo zawodowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług
typu transmisja wideo na żądanie, informacja o edukacji, kształcenie
praktyczne [pokazy], kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, produkcja filmów, innych
niż reklamowe, publikowanie książek, publikowanie online elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, sprawdziany edukacyjne, udostępnianie filmów
online nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania], usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi
klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów,
usługi w zakresie oświaty [nauczanie].
(111) 320944
(220) 2018 09 11
(210) 490406
(151) 2019 04 15
(441) 2018 12 03
(732) MACZFIT FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MILANOVO
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, potrawy mięsne, z drobiu, ryb i dziczyzny, konserwy, ekstrakty mięsne, wyroby wędliniarskie, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki,
dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, jadalne oleje i tłuszcze, produkty na bazie jaj, sałatki warzywne, sałatki owocowe, warzywa gotowane, warzywa konserwowane, warzywa przetworzone,
zupy, produkty mleczne, zioła, owoce morza, gotowe dania z mięsa,
ryb, drobiu i dziczyzny, dania gotowe i wytrawne przekąski, nabiał
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i substytuty nabiału, orzechy preparowane, owoce przetworzone,
wyroby garmażeryjne z mięsa i warzyw, 30 kawa, herbata, kakao,
cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i piekarnicze, słodycze, lody, miód,
melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy
(przyprawy), przyprawy, lód, 32 piwo, wody mineralne i gazowane
oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe
i warzywne, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 35 usługi w zakresie sprzedaży
hurtowej i detalicznej artykułów żywnościowych, wód mineralnych
i gazowanych oraz innych napojów bezalkoholowych, napojów
i soków owocowych i warzywnych, syropów i innych preparatów
do produkcji napojów, napojów alkoholowych i piwa, usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej, usługi w zakresie reklamy
i marketingu, 41 usługi w zakresie rozrywki, kształcenia i nauczania,
usługi w zakresie organizacji wystaw o charakterze rozrywkowym,
kulturalnym lub edukacyjnym, usługi w zakresie prowadzenia galerii
sztuki, usługi związane z organizacją i prowadzeniem imprez o charakterze kulturalnym, rozrywkowym, sportowym i edukacyjnym,
usługi związane z organizacją czasu wolnego i wypoczynku osób dorosłych i dzieci, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia pokazów,
loterii i konkursów o charakterze rozrywkowym, kulturalnym, sportowym lub edukacyjnym, usługi w zakresie organizowania koncertów, spektakli teatralnych i pokazów filmowych, w tym koncertów,
spektakli i pokazów na wolnym powietrzu, usługi w zakresie rezerwacji miejsc na koncerty, spektakle teatralne, pokazy filmowe i inne
imprezy o charakterze rozrywkowym, kulturalnym, sportowym lub
edukacyjnym, usługi animatorów kultury polegające na organizowaniu i prowadzeniu koncertów, spektakli i wystaw oraz innych, przeznaczonych dla dzieci i/lub dorosłych, imprez, zajęć, kursów i szkoleń
o charakterze kulturalnym, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia pracowni specjalistycznych w dziedzinie rozrywki i kultury, usługi
w zakresie organizowania zawodów sportowych, usługi w zakresie
wypożyczania sprzętu sportowego [z wyjątkiem pojazdów], usługi
w zakresie obsługi salonów gier, usługi w zakresie udostępniania
sprzętu do karaoke, usługi polegające na odtwarzaniu nagrań dźwiękowych, usługi w zakresie udostępniania pomieszczeń i przestrzeni
dla potrzeb organizacji zajęć i imprezo charakterze rozrywkowym,
kulturalnym, sportowym lub edukacyjnym, usługi fotograficzne
w zakresie robienia zdjęć oraz usługi w zakresie rejestrowania dźwięku i obrazu na taśmie filmowej, taśmie wideo oraz na nośnikach elektronicznych, usługi w zakresie wypożyczania sprzętu fotograficznego oraz kamer wideo, usługi w zakresie wypożyczania nośników
z filmami i nagraniami dźwiękowymi, usługi informacyjne dotyczące
rekreacji i wypoczynku, usługi informacyjne dotyczące imprez o charakterze rozrywkowym, kulturalnym, sportowym lub edukacyjnym,
usługi polegające na publikowaniu tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi w zakresie wypożyczania książek i czasopism, usługi
w zakresie organizacji i prowadzenia konferencji, kongresów, sympozjów, seminariów i zjazdów, usługi w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi
gastronomiczne, usługi barów, restauracji, kawiarni, winiarni, herbaciarni, cukierni, pijalni czekolady i piwiarni, w tym również snackbarów, barów szybkiej obsługi oraz restauracji samoobsługowych,
usługi palarni cygar i punktów degustacji win i piw, usługi polegające na przygotowywaniu i serwowaniu posiłków i napojów w barach,
restauracjach, kawiarniach, winiarniach, herbaciarniach, cukierniach,
pijalniach czekolady i piwiarniach, usługi polegające na przygotowywaniu posiłków i napojów na zamówienie i ich dostarczaniu do zamawiającego, usługi hoteli, moteli i pensjonatów.

(111) 320947
(220) 2018 09 21
(151) 2019 04 17
(441) 2018 12 10
(732) ANDRZEJEWSKI MARCIN, Warszawa, PL.
(540) BUSINESS TIGERS CLUB
(540)
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(531) 03.01.04, 05.03.11, 24.01.09, 24.09.02, 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, produkcja filmów reklamowych,
projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaż) dla osób
trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, badania dotyczące działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, sprzedaż czasopism, gazet, plakatów, albumów, książek, 41 nauczanie, kształcenie,
rozrywka, usługi sportowe i kulturalne, organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, organizowanie balów, eventów, konkursów, plebiscytów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw,
festynów, pikników, wydarzeń tematycznych, festiwali filmowych,
usługi edukacyjne, prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, kształcenie praktyczne w formie pokazów, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, usługi
reporterskie, usługi w zakresie działalności wydawniczej, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, publikowanie książek,
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 45 usługi serwisów społecznościowych online, doradztwo w zakresie własności intelektualnej,
licencjonowanie własności intelektualnej, prawne administrowanie
licencjami, zarządzanie prawami autorskimi.
(111) 320948
(220) 2018 10 17
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 17
(732) ŁUSZCZEWSKI DAWID, Gliwice, PL.
(540) Open the lock
(540)

(210) 491717

(111) 320945
(220) 2018 09 17
(210) 490611
(151) 2019 04 02
(441) 2018 11 26
(732) WAINMAN HAWAII-EUROPE SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) Rabbit Gang
(510), (511) 25 odzież sportowa, odzież surfingowa, 28 sprzęt sportowy, w tym sprzęt do uprawiania kitesurfingu.

Kolor znaku: biały, czarny, pomarańczowy
(531) 14.05.01, 14.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 37 usługi
budowlane, naprawy, usługi instalacyjne, 41 nauczanie, kształcenie,
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.

(111) 320946
(220) 2018 09 17
(210) 490612
(151) 2019 04 02
(441) 2018 11 26
(732) WAINMAN HAWAII-EUROPE SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) Rabbit
(510), (511) 25 odzież sportowa, odzież surfingowa, 28 sprzęt sportowy, w tym sprzęt do uprawiania kitesurfingu.

(111) 320949
(220) 2018 10 19
(210) 491829
(151) 2019 05 17
(441) 2018 11 26
(732) STREET ART BOUTIQUE HOSTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Street Art Boutique Hostel
(510), (511) 43 tymczasowe zakwaterowanie.
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(111) 320950
(220) 2018 11 05
(210) 492303
(151) 2019 04 26
(441) 2018 12 03
(732) KULIŚ TOMASZ EXPERYMENTARIUM, Łódź, PL.
(540) EXP EXPERYMENTARIUM
(540)

(531) 15.01.17, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie zabawek, pamiątek, zestawów edukacyjnych, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z zabawkami, pamiątkami, zestawami edukacyjnymi, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
41 kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, planowanie przyjęć [rozrywka], prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie],
usługi muzeów [wystawy], usługi parków rozrywki, usługi rozrywkowe, usługi w zakresie oświaty [nauczanie].
(111) 320951
(220) 2018 11 24
(210) 493068
(151) 2019 04 16
(441) 2019 01 03
(732) ADAMUS ZENON BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW
KAPITAŁOWYCH, Kraków, PL.
(540) ALPAKA
(540)

Kolor znaku: szary, pomarańczowy, czarny
(531) 03.02.13, 03.02.15, 03.02.24, 27.05.04, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 29 olej canola, olej kokosowy, olej maślany, olej chili, oleje jadalne, oleje spożywcze, oleje smakowe, olej z orzechów, spożywczy olej kokosowy, jadalny olej rzepakowy, olej kukurydziany, olej sezamowy, olej sojowy, olej palmowy jadalny, oleje do gotowania, oleje
z przyprawami, olej z oliwek jadalny, olej sojowy do gotowania, olej
z orzechów ziemnych, olej wielorybi do spożycia, olej z pestek winogron, olej kostny do celów spożywczych, olej z siemienia lnianego
jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej arachidowy
do celów spożywczych, oleje zwierzęce do celów spożywczych, oleje
roślinne do celów spożywczych, mieszanka olejów do celów spożywczych, oleje utwardzone do celów spożywczych, olej z orzecha palmowego do żywności, olej z pestek kamelii do jedzenia, olej z nasion
chia do żywności, olej z pachnotki do celów kulinarnych, organiczny olej kokosowy do celów kulinarnych, oleje jadalne do polewania
artykułów spożywczych, zmieszane oleje roślinne do celów kulinarnych, olej z pestek dyni do celów spożywczych, olej z otrąb ryżowych
do celów spożywczych, oleje jadalne do użytku w gotowaniu artykułów spożywczych, 32 soki, sok winogronowy, sok pomarańczowy,
sok grejpfrutowy, sok żurawinowy, soki warzywne, soki gazowane,
soki aloesowe, sok z melona, sok z guawy, sok z mango, sok z granatów, sok z arbuza, soki pomidorowe jako napoje, mieszane soki
owocowe, skoncentrowane soki owocowe, gazowane soki owocowe,
soki owocowe jako napoje, koncentraty soków owocowych, zagęszczony pomarańczowy sok owocowy, sok z czarnej porzeczki, napoje
z soku aloesu, napoje z soku jabłkowego, napoje z soku pomarańczowego, napoje z sokiem ananasowym, skondensowany sok z wędzonych śliwek, napoje zawierające głównie soki owocowe, bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, napoje bezalkoholowe
zawierające soki owocowe, bezalkoholowe napoje z soku warzywnego, syrop z soku z limonki, sok z limonki do sporządzania napojów,
sok z cytryny do sporządzania napojów, napój z soku cytrynowego
z cukrem, napoje na bazie soku z winogron, napoje na bazie soku
z imbiru, napoje na bazie soku z zielonych warzyw, słodkie napoje
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bezalkoholowe na bazie soków owocowych, napoje na bazie soku
z czerwonego żeń-szenia, napój z gotowanego ziarna jęczmienia
z sokiem pomarańczowym, napój z gotowanego ziarna jęczmienia
z sokiem cytrynowym, napoje składające się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, lemoniada, syropy do produkcji lemoniady,
napój imbirowy, napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające,
woda, napoje izotoniczne, napoje warzywne, napoje energetyzujące, napoje półmrożone, napoje owocowe, napoje serwatkowe,
sorbety jako napoje, napoje typu kola, napoje dla sportowców, napoje zawierające witaminy, napoje owocowe niealkoholowe, napoje
bezalkoholowe, mrożone napoje owocowe, napoje z guaraną, woda
mineralna, toniki jako napoje nielecznicze, aromatyzowane napoje
gazowane, napoje aromatyzowane owocami, woda mineralizowana,
mrożone napoje gazowane, niegazowane napoje bezalkoholowe,
bezalkoholowe napoje słodowe, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, woda kokosowa jako napój, bezalkoholowy gazowany napój imbirowy, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje
na bazie owoców, kwas chlebowy, napoje sportowe wzbogacane
proteinami, bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, napoje na bazie kokosu, warzywne napoje typu smoothie, napoje z fasoli mung, koktajle
bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, proszki do sporządzania napojów, wyciągi do sporządzania napojów, napój gazowany
o smaku waniliowym, sfermentowany napój z fasoli, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, bezalkoholowe napoje gazowane aromatyzowane herbatą, woda gazowana wzbogacona witaminami, napoje
funkcjonalne na bazie wody, napoje na bazie wędzonych śliwek, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, ekstrakty chmielowe do sporządzania napojów, mieszanki do sporządzana napojów sorbetowych,
preparaty rozpuszczalne do sporządzania napojów, napoje na bazie
orzechów i soi, napoje na bazie owsa niebędące substytutami mleka,
syropy do sporządzania napojów na bazie serwatki, napoje na bazie
ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie wody zawierające
ekstrakty z herbaty, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej wody,
soków, lemoniad, napojów, olejów do celów spożywczych.

(111) 320952
(220) 2013 05 07
(210) 413869
(151) 2019 04 30
(441) 2013 08 19
(732) TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) TAURON eLicznik
(540)

Kolor znaku: szary, różowy, biały
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 liczniki, liczniki mediów, liczniki energii elektrycznej
w tym liczniki do zdalnego odczytu energii, liczniki wody, liczniki
gazu, urządzenia pomiarowe, 35 usługi analizy kosztów w związku
z zużyciem energii elektrycznej, usługi w zakresie oferowania zestawień statystycznych w zakresie zużycia energii elektrycznej, 38 usługi przesyłania powiadomień na e-mail i na komórkę w zakresie zużycia energii elektrycznej oraz planowania oszczędności i ustalania
celów, 42 usługi pomiarowe, usługi oferowania wizualizacji zużycia
energii, usługi zdalnego odczytywania pomiarów zużycia energii elektrycznej, usługi doradztwa w zakresie planowania zużycia
energii elektrycznej, usługi projektowania oprogramowania oraz
systemów pomiarowych w zakresie zdalnego przesyłania informacji
między inteligentnymi licznikami a systemem pomiarowym, usługi
internetowego dostępu do aplikacji z informacjami zużycia energii
elektrycznej i płatności z tym związanych dostępnych z poziomu
urządzeń telekomunikacyjnych w tym smartfonów, komputerów,
tabletów, przedstawionych także w formie zestawień i wykresów.
(111) 320953
(220) 2016 12 17
(151) 2019 04 24
(441) 2018 11 19
(732) TERG SPÓŁKA AKCYJNA, Złotów, PL.

(210) 465328
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(540) Wandoo
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 urządzenia i maszyny zamiatające, czyszczące, myjące
i piorące, urządzenia o napędzie silnikowym do prania, czyszczenia
i sprzątania pomieszczeń, elektryczne urządzenia czyszczące do użytku domowego, pralki, maszyny i urządzenia do polerowania do użytku
domowego, elektryczne, maszyny i urządzenia do przetwarzania
i przygotowywania żywności i napojów, szatkownice do warzyw jako
maszyny, maszyny i roboty kuchenne, elektryczne, elektryczne wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa domowego, suszarki, wirówki suszarko-wirówki do celów domowych, elektryczne urządzenia
kuchenne do przetwarzania żywności, elektryczne szatkownice
do warzyw, elektryczne maszynki do siekania, kuchenne urządzenia
elektryczne narzędzia ręczne, elektryczne, do użytku podczas przygotowywania potraw nie ujęte w innych klasach, kuchenne urządzenia
elektrotechniczne, odkurzacze, prasownice elektryczne, elektryczne
otwieracze do puszek, elektryczne maszynki do mięsa, miksery jako
urządzenia kuchenne, elektryczne młynki i wyciskacze soków, nożyczki elektryczne, ubijaczki elektryczne do użytku domowego, krajalnice
do chleba, malaksery, maselnice, rozdrabniarki do odpadów, urządzenia i przyrządy napędzane silnikiem elektrycznym, mianowicie: do obróbki i przetwórstwa, zamiatające, czyszczące, myjące, piorące, tnące,
wiercące, ścierającej, ostrzące, do obróbki powierzchni, do szycia,
ogrodowe, nożyce ogrodnicze, opryskiwacze ogrodnicze jako maszyny, elektryczne urządzenia i przyrządy, ogrodnicze i do trawników,
urządzenia i przyrządy ogrodnicze inne niż ręczne, kosiarki do użytku
ogrodniczego, narzędzia ogrodnicze napędzane elektrycznie, piły
ogrodnicze, matryce drukarskie, automaty sprzedające, maszyny
i urządzenia ogrodnicze, zasadzarki, urządzenia do sadzenia, opryskiwacze jako maszyny, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wymienionych towarów, 8 przyrządy do przygotowywania żywności,
noże kuchenne i sztućce, nożyczki do użytku domowego, ręczne szatkownice kuchenne, ręczne roboty kuchenne, otwieracze do puszek,
nieelektryczne, żelazka, przybory do higieny i pielęgnacji urody, elektryczne maszynki do golenia i strzyżenia, narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, artykuły i akcesoria ogrodnicze nie ujęte w innych
klasach, mianowicie narzędzia ogrodnicze tnące obsługiwane ręcznie,
miedzy innymi noże, nożyce, sekatory, sprzęt ogrodowy, narzędzia
do sadzenia, pielęgnacji zieleni i kształtowania krajobrazu, zasadzarki
(ręczne urządzenia do sadzenia), opryskiwacze obsługiwane ręcznie,
części, akcesoria i pojedyncze elementy do wymienionych towarów,
9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, 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 i/lub obrazów,
aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii
elektrycznej, power banks (banki energii jako urządzenia, w tym przenośne baterie, akumulatory, przenośne ładowarki), magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt
do przetwarzania danych, komputery, akcesoria komputerowe nie zawarte w innych klasach, urządzenia do gaszenia ognia, telewizory, radioodbiorniki, przewody komputerowe, kable elektryczne, kable
do zastosowania w elektryce, przewody elektryczne, listwy zaciskowe
elektryczne, złącza elektryczne, przewody audio-video, kable i/lub
przewody do przesyłu/transmisji sygnału i/lub połączeń audiovideo,
uchwyty i listwy rtv, uchwyty montażowe do zawieszenia TV na różnych powierzchniach, listwy antyprzepięciowe zabezpieczające przed
spadkiem napięcia, akcesoria instalacyjne dla urządzeń: audiowizualnych, fotograficznych, technologii informacyjnej, dla sprzętu do komunikacji, dla urządzeń informatycznych,audio-video i telekomunikacji, do zastosowania w elektryce, komponenty elektryczne
i elektroniczne, osprzęt elektryczny nie zawarty w innych klasach, tablety, gry wideo (software), urządzenia elektroniczne dostępu do globalnych sieci komputerowych i komunikacyjnych, peryferyjne urządzenia komputerowe, urządzenia peryferyjne do odtwarzania danych,
klawiatury, joysticki, oprogramowanie komputerowe do gier wideo
i dostępu oraz przeglądania globalnych sieci komputerowych i komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe do kompresji i dekom-
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presji danych i obrazów wideo, edycji tekstu, oprogramowanie narzędziowe, ładowarki do baterii, ładowarki przenośne do użytku
z telefonami, ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki dla akumulatorów, telefony, telefony internetowe, telefony komórkowe, telefony
przenośne, telefony bezprzewodowe, telefony cyfrowe, telefony samochodowe, telefony satelitarne, telefony VoIP, telefony stacjonarne,
automaty telefoniczne, futerały na telefony, skórzane etui na telefony,
telefony zasilane energią, telefony z potrójnym pasmem częstotliwości, telefony z systemem komunikacji wewnętrznej, telefony komórkowe do użytku w pojazdach, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, sprzęt do komunikacji, urządzenia do komunikacji
pomiędzy dwoma węzłami sieci typu Point-to-Point, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia GPS, urządzenia systemu GPS, urządzenia nawigacyjne GPS, błyskowe żarówki, mechanizmy do urządzeń
uruchamianych monetami, części, akcesoria i pojedyncze elementy
do wyżej wymienionych towarów, 10 inhalatory, 11 urządzenia
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, urządzenia do podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, ekspresy
do kawy, elektryczne, filtry do kawy, elektryczne, czajniki elektryczne,
podgrzewacze do potraw, elektryczne garnki do podawania potraw,
frytkownice elektryczne, kuchenny sprzęt elektryczny, grzejniki elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne, lodówki, instalacje do kąpieli,
osprzęt do wyłapywania i usuwania odpadków do umywalek i wanien,
części i akcesoria do wymienionych urządzeń, instalacje sanitarne, części i akcesoria do instalacji sanitarnych, instalacje klimatyzacyjne, żarówki, elektryczne lampy, urządzenia i przyrządy stanowiące wyposażenie kuchenne do obróbki, gotowania, podgrzewania, chłodzenia
żywności i napojów nie zawarte w innych klasach, elektryczne urządzenia do oczyszczania powietrza nie zawarte w innych klasach, systemy i maszyny do nawadniania ogrodniczego, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wymienionych towarów, 12 pojazdy i środki
transportu pojazdy jednośladowe, rowery, rowery trekkingowe, rowery dostawcze, rowery wodne, rowery górskie, rowery szosowe, rowery
składane, rowery, rowery wyposażone w silnik, bagażniki rowerowe,
dzwonki do rowerów, skutery jako pojazdy, hulajnogi jako pojazdy
z silnikiem lub bez, skutery wodne, pojazdy, skutery, śnieżne, hulajnogi, skutery do transportu, skutery sterowane elektrycznie, skutery wyposażone w silnik, skutery do transportu osobowego wyposażone
w silnik lub nie, motorowery, motocykle, motocykle do motocrossu,
ciągniki ogrodnicze, okucia do pojazdów, akcesoria do rowerów
nie ujęte w innych klasach, akcesoria do skuterów nie ujęte w innych
klasach, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wymienionych towarów, 16 artykuły i materiały piśmienne zawarte w tej klasie, artykuły
biurowe z wyjątkiem mebli, papier i karton, materiały drukowane, wydawnictwa reklamowe, katalogi, periodyki, afisze, albumy, atlasy, almanachy, blankiety, broszury, druki, formularze, fotografie, kalendarze, książki, mapy, naklejki, nalepki, obwoluty, plakaty, prospekty,
plany, publikacje, rysunki, koperty, kupony papierowe, kartki okolicznościowe, papierowe ozdoby, arkusze i materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach, torby i worki do pakowania i zawijania papierowe i/lub z tworzyw sztucznych, czcionki
drukarskie, gazety, czasopisma i wydawnictwa periodyczne, torebki
i artykuły do pakowania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych,
jednorazowe produkty papierowe, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 21 sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, odkurzacze nieelektryczne, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, artykuły gospodarstwa domowego, nieelektryczne przybory
gospodarstwa domowego, wyroby ceramiczne i szklane dla gospodarstwa domowego, przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego, narzędzia kuchenne nieelektryczne, roboty kuchenne obsługiwane ręcznie, miksery domowe, nieelektryczne, blendery
nieelektryczne, skrobaczki do użytku domowego, podstawki pod żelazka do prasowania, przenośne lodówki, nieelektryczne, elektryczne
szczoteczki do zębów i grzebieni, naczynia i przybory do serwowania
potraw: tace do podawania potraw, naczynia do gotowania, szczotki
i artykuły szczotkarskie ( artykuły ogrodnicze ), w tym: szczotki z możliwością podłączenia do węża dostarczającego wodę, szczotki do trawników, szczotki do użytku na korze drzew, szczotki z pojemnikiem
na detergent, szczotki elektryczne do użytku ogrodniczego sprzęt
ogrodowy do sprzątania, czyszczenia, rękawice ogrodnicze, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wyżej wymienionych towarów, informacja o wymienionych towarach, 28 urządzenia rozrywkowe
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i do gier do użytku z zewnętrznym ekranem lub monitorem, gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wymienionych towarów, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w sklepach stacjonarnych, sprzedaży w sieci
handlowej i za pomocą globalnej sieci komputerowej, w tym poprzez
e-sklepy, sprzedaży aukcyjnej, sprzedaży za pomocą domów sprzedaży wysyłkowej, sprzedaży katalogowej następujących towarów: sprzęt
RTV i AGD, telewizory, okulary 3D, piloty, zestawy kina domowego, zestawy kina domowego z DVD w formacie zapisu optycznego, kina domowe z DVD,odtwarzacze DVD przenośne, sprzęt i urządzenia do nagłośnienia, głośniki, odtwarzacze, dyktafony, gramofony, odtwarzacze
MP3, odtwarzacze MP4,Video, radia, radiobudziki, radioodtwarzacze,
słuchawki bezprzewodowe, słuchawki tradycyjne, stacje dokujące /
głośniki, sprzęt stereofoniczny, wieże komponentowe, zasilacze, ładowarki, kable, kable AV i adaptery, urządzenia elektroniczne, w tym
do użytku domowego, subwoofery, wzmacniacze, systemy AV, tunery
DVB-T, anteny, projektory, ekrany projekcyjne, projektory tradycyjne,
uchwyty do projektorów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych
monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, akcesoria komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia, telewizory, radioodbiorniki, przewody komputerowe, kable,
kable do zastosowania w elektryce, przewody elektryczne, listwy zaciskowe, złącza elektryczne, przewody audio video, kable i przewody
do przesyłu i transmisji sygnału i/ lub połączeń audio video, uchwyty
i listwy rtv, uchwyty montażowe do zawieszenia TV na różnych powierzchniach, listwy antyprzepięciowe zabezpieczające przed spadkiem napięcia, akcesoria instalacyjne, tablety, gry wideo, urządzenia
elektroniczne, dostępu do globalnych sieci komputerowych i komunikacyjnych, sprzęt komputerowy i urządzenia peryferyjne komputerowe, klawiatury, joysticki, oprogramowanie komputerowe do gier wideo i dostępu oraz przeglądania globalnych sieci komputerowych
i komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe do kompresji i dekompresji danych i obrazów wideo, edycji tekstu, oprogramowanie
narzędziowe, ładowarki do baterii, ładowarki przenośne do użytku
z telefonami, ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki dla akumulatorów, telefony, telefony internetowe, telefony komórkowe, telefony
przenośne, telefony bezprzewodowe, telefony cyfrowe, telefony samochodowe, telefony satelitarne, telefony VoIP, telefony stacjonarne,
automaty telefoniczne, futerały na telefony, skórzane etui na telefony,
telefony zasilane energią, telefony z potrójnym pasmem częstotliwości, telefony z systemem komunikacji wewnętrznej, telefony komórkowe do użytku w pojazdach, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, sprzęt do komunikacji, urządzenia do komunikacji
pomiędzy dwoma węzłami sieci typu Point-to-Point, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia GPS, urządzenia systemu GPS, urządzenia nawigacyjne GPS, błyskowe żarówki, części, akcesoria i pojedyncze
elementy do wymienionych towarów, urządzenia do podgrzewania,
chłodzenia i obróbki żywności i napojów, instalacje i urządzenia
do chłodzenia i zamrażania, lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki, zmywarki, wirówki, kuchnie, kuchenki, kuchnie gazowe, gazowo elektryczne, ceramiczne, indukcyjne, akcesoria do kuchni, kuchenek, kuchenek
mikrofalowych, kuchenki do zabudowy, akcesoria i pojedyncze elementy do kuchni i kuchenek, piekarniki, piekarniki parowe, płyty, płyty
gazowe, ceramiczne, indukcyjne, okapy, okapy szafkowe i podszafkowe, kominowe, wyspowe, filtry do okapów, blendery, czajniki, ekspresy ciśnieniowe, ekspresy przelewowe, frytkownice, grille, kombiwary
i parowary, krajalnice, maszynki do mięsa, miksery ręczne, miksery
stojące, młynki elektryczne, opiekacze i sandwicze, piekarniki, roboty
wieloczynnościowe, sokowirówki, tostery, wagi kuchenne, wyciskarki
do cytrusów, wypiekacze do chleba, drobny sprzęt gospodarstwa domowego, narzędzia i urządzenia użytkowane w gospodarstwie domowym, akcesoria do golenia, ciśnieniomierze, depilatory, golarki, końcówki do szczoteczek elektrycznych, lokówki, masażery stóp,
prostownice i karbownice, strzyżarki i trymery suszarki do włosów, suszarko lokówki, szczoteczki, irygatory, wagi łazienkowe, akcesoria
do domu dekoracyjne i użytkowe stanowiące wyposażenie wnętrz
i uzupełniające wnętrza, materiały eksploatacyjne do maszyn i urządzeń biurowych, środki do urządzeń AGD do czyszczenia, konserwacji,
pielęgnacji, urządzenia wielofunkcyjne, mianowicie będące najczęściej połączeniem 2 lub więcej funkcji kilku urządzeń, odnoszące się
do różnych kategorii sprzętów, mianowicie sprzętu RTV i AGD, urządzeń i sprzętu technologii informacyjnej i audiowizualnej, urządzenia
wielofunkcyjne spełniające funkcje kopiarki, faksu i skanera z drukarką
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atramentową, urządzenia wielofunkcyjne spełniające funkcje kopiarki,
faksu i skanera z drukarką laserową, alkomaty, deski do prasowania,
generatory pary, golarki do odzieży, grzejniki, grzejniki konwektorowe, maszyny do szycia, odkurzacze, odkurzacze piorące, ręczne, stacje
pogodowe i termometry, wentylatory, żelazka, klimatyzatory, klimatyzatory przenośne, pochłaniacze wilgoci, akcesoria i pojedyncze elementy do wymienionych towarów, środki do prasowania, środki piorące, komputery, notebooki, ultrabooki, akcesoria komputerowe, torby
do notebooków, czytniki kart pamięci, zasilacze do notebooków, tunery TV i FM, zestawy komputerowe, tablety, ebooki, akcesoria do tabletów, czytniki ebooków, etui na czytniki ebooków, etui na tablety, monitory, monitory LED, monitory LCD, drukarki, drukarki i urządzenia
biurowe, drukarki laserowe, niszczarki, laminatory, kalkulatory biurowe, kalkulatory naukowe, oprogramowanie, programy komputerowe,
urządzenia do nagrywania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub
obrazu, nośniki, danych nagrane i czyste, tusze, tonery, papier i folie,
klawiatury, klawiatury z myszką, myszy, podkładki pod mysz, głośniki,
joypady, kierownice, kamery internetowe, kamery IP, dyski twarde zewnętrzne, pamięci przenośne, słuchawki z mikrofonem, mikrofony, listwy i filtry zasilające, bezprzewodowe karty sieciowe, płyty CD, DVD,
optyczne, przewody komputerowe i adaptery, części komputerowe,
joysticki, karty dźwiękowe, karty graficzne, napędy, obudowy pamięci,
płyty główne, procesory, zasilacze, routery, modemy, konsole, konsole
przenośne, gry PC, akcesoria do konsol, aparaty fotograficzne, aparaty
cyfrowe, lustrzanki cyfrowe, aparaty kompaktowe, aparaty kompaktowe z wymienną optyką, karty pamięci, obiektywy do aparatów, lampy
błyskowe, baterie, ładowarki do akumulatorów, pokrowce, statywy,
kamery, kamery cyfrowe, akcesoria do kamer, kamery sportowe, lornetki, ramki cyfrowe, fotoksiążki, fotoobrazy, sprzęt i urządzenia
do nawigacji, przenośne systemy nawigacyjne, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wymienionych towarów, ładowarki, nawigacja
treningowa, ręczne urządzenia nawigacyjne, wideorejestratory,
smartfony, akcesoria do telefonów komórkowych, słuchawki bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu, pokrowce, ładowarki samochodowe, ładowarki przenośne, ładowarki sieciowe, smartwatche, zestawy głośnomówiące, zestawy słuchawkowe, aparaty telefoniczne,
faksy, telefony bezprzewodowe, telefony przewodowe, radiotelefony,
CB radia, anteny CB, krótkofalówki, urządzenia do porozumiewania się
na odległość, nawigacje samochodowe, aparaty telefoniczne, przewody, słuchawki telefoniczne, baterie do telefonów, karty sim, karty telefoniczne do telefonów komórkowych, plecaki, torby, gry planszowe,
zabawki, artykuły sportowe i do rekreacji, urządzenie i sprzęt do ćwiczeń, akcesoria sportowe, pojazdy i środki transportu, pojazdy jednośladowe, rowery, rowery trekkingowe, rowery dostawcze, rowery wodne, rowery górskie, rowery szosowe, rowery składane, rowery, rowery
wyposażone w silnik, bagażniki rowerowe, dzwonki do rowerów, skutery jako pojazdy, hulajnogi jako pojazdy, skutery wodne, hulajnogi,
skutery do transportu, skutery sterowane elektrycznie, pojazdy jako
skutery śnieżne, skutery wyposażone w silniki, skutery do transportu
osobowego wyposażone w silnik lub nie, motorowery, motocykle, motocykle do motocrossu, ciągniki ogrodnicze, okucia do pojazdów: akcesoria rowerowe, akcesoria do skuterów, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wymienionych towarów, sportowe akcesoria zimowe,
ekspandery, kijki, łyżworolki, rowerki, tarcze, stopery, zegarki do biegania, narzędzia ogrodowe, narzędzia do prac remontowych i budowlanych, artykuły ogrodnicze, wentylatory, myjki i akcesoria do myjek
ciśnieniowych, akcesoria do ogrodu, glebogryzarki, konewki ogrodowe, kosiarki elektryczne, kosiarki samojezdne, kosiarki spalinowe, odśnieżarki i zamiatarki, pilarki, pompy i hydrofory, frezarki górnowrzecionowe, alarmy, sprzęt i przyrządy pomiarowe, świetlówki
kompaktowe, żarówki LED, żarówki, taśmy, urządzenia i sprzęt 3D, programy i oprogramowania 3D, dyski optyczne, DVD, akcesoria, pojedyncze elementy i części do wymienionych towarów, narzędzia i przyrządy ręczne, o napędzie ręcznym, ostrza, w tym maszynki do golenia,
maszynki do strzyżenia, urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe,
pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów
dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania
dźwięku i/lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, urządzenia do gaszenia ognia, termometry nie do celów medycznych,

2780

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary do gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, urządzenia klimatyzacyjne, elektryczne lub nieelektryczne ocieplenia łóżek, elektryczne ogrzewane poduszki, koce
nie do celów leczniczych, czajniki elektryczne, elektryczne naczynia
do gotowania, narzędzia maszynowe, narzędzia rolnicze o napędzie
innym niż ręczny, elektryczne maszyny i urządzenia czyszczące, elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, elektryczny sprzęt biurowy,
przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, gąbki,
sprzęt i akcesoria do czyszczenia, mycia, szczotki, materiały szczotkarskie, przybory i narzędzia używane w gospodarstwie domowym
i kuchni, skrobaki, szczotko-skrobaczki, ręczne i elektryczne narzędzia
do siekania, mielenia, wyciskania, elektryczne grzebienie, elektryczne
szczoteczki do zębów, artykuły ogrodnicze, artykuły gospodarstwa
domowego, nieelektryczne przybory gospodarstwa domowego, wyroby ceramiczne i szklane dla gospodarstwa domowego, przybory
kuchenne lub do gospodarstwa domowego, narzędzia kuchenne, roboty kuchenne obsługiwane ręcznie, przyrządy do przygotowywania
żywności, noże kuchenne i sztućce, nożyczki do użytku domowego,
ręczne szatkownice kuchenne, ręczne roboty kuchenne, otwieracze
do puszek, nieelektryczne, żelazka, przybory do higieny i pielęgnacji
urody, środki r substancje do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, mydła, chemia gospodarcza, preparaty chemiczne, w tym
preparaty chemiczne dopowierzchniowego mycia pojazdów kosmetyki samochodowe oraz motoryzacyjne, chemia samochodowa, płyny
eksploatacyjne do samochodów, płyny do spryskiwaczy, substancje
zapobiegające zamarzaniu, preparaty chemiczne zapobiegające zamarzaniu oraz chłodziwa do pojazdów samochodowych, odmrażacze
do zamków, gry, zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, sprzęt
wędkarski, gry planszowe, gry komputerowe, urządzenia rozrywkowe
i do gier do użytku z zewnętrznym ekranem lub monitorem, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wyżej wymienionych towarów, zabawki, karty do gry, walizy, walizki, torby podróżne, parasolki, wyroby
rymarskie i kaletnicze, odzież, odzież ochronna i sportowa, buty, nakrycia głowy, towary z branży odzieżowej, obuwniczej, tekstylnej, meblowej, elektroniczne usługi handlu, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych i handlowych, reklama, reklama billboardowi,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, reklama korespondencyjna, usługi
promocyjne, promocja sprzedaży towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, kampanie promocyjne i/lub reklamowe, kreowanie wizerunku firmy, usług, towarów, multimedialne prezentacje towarów i usług w celu sprzedaży, prezentacja
komunikatów/treści promocyjnych i reklamowych za pomocą dowolnej formy, w tym formy ustnej, pisemnej, wizualnej lub multimedialnej,
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
w tym ulotek, prospektów, druków, katalogów, broszur, materiałów
drukowanych, newsletterów, kompilacja ogłoszeń reklamowych,
w tym do wykorzystania w Internecie, promocja handlu, w tym handlu
elektronicznego, dostarczanie informacji handlowej i gospodarczej,
dostarczanie informacji o sprzedaży towarów, w tym za pośrednictwem mediów, obsługa handlu, w tym wymienionymi towarami
za pomocą poczty elektronicznej, organizowanie programów lojalnościowych, promocyjnych i aukcji, obsługa programów lojalnościowych
programów promocyjnych i aukcji, organizowanie eventów, wystaw,
targów i konkursów w celach reklamowych i handlowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, cyfrowo rozpowszechnianie
materiałów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń, publikowanie materiałów reklamowych, publikowanie informacji handlowych i gospodarczych, promocja sprzedaży na rzecz
osób trzecich, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży oraz w celu przeprowadzania sprzedaży produktów za pomocą globalnej sieci komputerowej, wynajmowanie nośników reklamowych,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, przygotowywanie audiowizualnych i multimedialnych prezentacji do wykorzystania w reklamie,
kompilacja i systematyzacja informacji tekstowej oraz obrazowej przesyłanej przy pomocy komputera, terminali komputerowych, poczty
elektronicznej, sieci Internet i Intranet, zarządzanie w działalności handlowej, usługi informacyjne dla konsumentów, udzielanie i dostarczanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, usługi w zakresie administrowania
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, administrowanie działalności handlo-
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wej, prace biurowe, prowadzenie punktów handlowych, usługi konsultacyjne, doradcze w zakresie wymienionych usług, informacja
o wymienionych usługach.

(111) 320954
(220) 2018 02 16
(151) 2019 04 17
(441) 2018 12 27
(732) KUBICKI MARCIN 360 GROUP, Paniówki, PL.
(540) event 360
(540)

(210) 482436

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, przetwarzania dźwięku,
plandeki ochronne, 11 lampy oświetleniowe, 12 pojazdy, 35 udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, 41 organizowanie imprez rozrywkowych, edukacyjnych i sportowych.
(111) 320955
(220) 2018 05 09
(210) 485762
(151) 2019 04 15
(441) 2018 10 22
(732) SKRZYPCZYK WIOLETTA PANDA GROUP, Popów, PL.
(540) KINGWAY
(510), (511) 7 maszyny budowlane, maszyny do budowy dróg, maszyny do robót ziemnych, koparki, maszyny wydobywcze, maszyny rolnicze, maszyny ogrodnicze, 12 pojazdy lądowe, wózki widłowe i części
zamienne do nich, skutery, quady, motocykle, motorowery, rowery
i części zamienne i akcesoria do tych pojazdów zawarte w tej klasie.
(111) 320956
(220) 2018 07 04
(151) 2019 04 02
(441) 2018 11 05
(732) WRÓBEL SEBASTIAN, Niechobrz, PL.
(540) SMART BAG
(540)

(210) 487833

Kolor znaku: zielony, biały, żółty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 19.03.25
(510), (511) 22 worki do transportu materiałów w dużych ilościach,
torby do celów transportowych, worki do transportu odpadów,
37 zbieranie śmieci, wywóz odpadów.
(111) 320957
(220) 2018 08 10
(151) 2019 05 08
(441) 2018 11 26
(732) IPHARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) ipharm
(540)

(210) 489305

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.09, 26.11.03
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, leki dla ludzi, leki pomocnicze dla celów medycznych, leki wzmacniające, preparaty farmaceutyczne.
(111) 320958
(151) 2019 02 27

(220) 2018 08 21
(441) 2018 11 13

(210) 489572
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(732) WILK WIKTOR KAROL, Wieliczka, PL.
(540) WOLF BROTHERS
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, antyperspiranty [przybory toaletowe], balsamy do celów kosmetycznych, aromaty [olejki eteryczne], bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust,
bursztyn [wyroby perfumeryjne], chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, drewno zapachowe, dyfuzory
z patyczkami zapachowymi, ekstrakty kwiatowe [perfumy], ekstrakty
ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, esencje eteryczne, farby do brody, heliotropina,
jonony [wyroby perfumeryjne], kadzidełka, kadzidełka na patyczkach,
kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do makijażu, kosmetyki
do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, maski kosmetyczne, mieszaniny zapachowe potpourri, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, mydła
przeciwpotowe do stóp, mydło dezodoryzujące, mydło do golenia, mydło migdałowe, odżywki do włosów, olejki do celów kosmetycznych,
olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki toaletowe, pałeczki
zapachowe, płyny do pielęgnacji włosów, płyny po goleniu, pomadki
do ust, pomady do celów kosmetycznych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, preparaty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty
do kąpieli, nielecznicze, preparaty do odymiania [perfumy], preparaty
kosmetyczne do kąpieli, preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, preparaty toaletowe, produkty do odświeżania oddechu w sprayu, produkty perfumeryjne, przeciwpotowe mydła, puder
do twarzy, saszetki zapachowe do bielizny, sole kąpielowe do celów
innych niż lecznicze, suche szampony, szampony, środki czyszczące
do higieny intymnej, nielecznicze, środki do czyszczenia zębów, środki
odświeżające powietrze [zapachowe], świece do masażu do celów kosmetycznych, woda kolońska, woda perfumowana, wosk do depilacji,
wosk do wąsów, zestawy kosmetyków, żele do masażu inne niż do celów medycznych, żele do wybielania zębów, 4 knoty do lamp, knoty
do świec, oświetlenie bożonarodzeniowe [świece], parafina, światełka
nocne [świeczki], świece, świece zapachowe, wosk [surowiec], wosk
pszczeli, wosk pszczeli stosowany w produkcji kosmetyków.
(111) 320959
(220) 2018 09 18
(210) 490698
(151) 2019 05 24
(441) 2019 02 04
(732) WANG SHIFANG, Wólka Kosowska, PL.
(540) JULITA
(510), (511) 25 odzież, obuwie, rękawiczki, czapki, bielizna osobista,
biustonosze, getry, koszule, legginsy, piżamy, skarpetki, T-shirty, swetry, szaliki, kąpielówki, majtki, nakrycia głowy, płaszcze, podkoszulki, rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki z jednym palcem, slipy,
spodnie, stroje kąpielowe, sukienki, szlafroki, wyprawka dziecięca
[odzież], dzianina [odzież], kamizelki, kapelusze.
(111) 320960
(220) 2018 10 05
(210) 491325
(151) 2019 05 14
(441) 2019 01 28
(732) INTER CARS MARKETING SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Q SERVICE
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 1 chemikalia do użytku przemysłowego, w szczególności
do eksploatacji, naprawy, serwisu i konserwacji pojazdów, silników
i maszyn, włącznie z układami napędowymi, płyny do chłodzenia, płyny chłodzące do chłodnic pojazdów, spłukiwacze chłodnic, preparaty
chłodnicze, środki chroniące przed wodą i plamami [środki do obróbki
powierzchniowej, z wyjątkiem farb], impregnaty, kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, chemiczne mieszanki uszczelniające, 3 środki
wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, serwisu, konserwacji, polerowania, szorowania, szlifowania,
w szczególności przeznaczone dla pojazdów mianowicie środki czyszczące, płyny do szyb, preparaty woskowe, spraye czyszczące, szampony samochodowe, środki konserwujące w sprayu (środki polerujące),
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środki czyszczące do użytki we wnętrzach, środki do mycia silników,
środki polerujące do konserwacji felg z lekkich metali i stopów, płyny
do spryskiwaczy szyb samochodowych, 8 ręczne urządzenia i narzędzia ręczne, włącznie z ręcznymi podnośnikami, zestawami narzędzi
ręcznych, kluczami do felg, skrobaczkami do szyb, otwieraczami konserw, narzędzia ręczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, do konstrukcji, konserwacji i naprawy aparatów, pojazdów, silników i maszyn, sztućce, włącznie z nożami, scyzorykami, 9 aparatura
i przyrządy naukowe, nawigacyjne, miernicze, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, sygnalizacyjne, kontrolne, ratownicze
i dydaktyczne, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, baterie, akumulatory do pojazdów, ładowarki do akumulatorów. kable rozruchowe do akumulatorów, urządzenia doładowania akumulatorów, 12 wycieraczki do szyb i świateł
pojazdów lądowych, pokrowce ochronne, pokrowce na siedzenia,
osłony na bagaż, osłony przeciwsłoneczne do samochodów, pokrowce na dodatkowe reflektory, pokrowce na kierownice pojazdów, pokrowce na pojazdy [dopasowane], pasy bagażowe do pojazdów, siatki
bagażowe, knagi, zaciski żeglarskie, fartuchy błotników, łańcuchy śniegowe, urządzenia przeciwoślepieniowe do pojazdów, 37 usługi warsztatów naprawy pojazdów, usługi w zakresie instalacji, serwisowania,
naprawy, inspekcji, restaurowania, konserwacji, odświeżania, diagnostyki z regulacją, czyszczenia, lakierowania, polerowania i woskowania
pojazdów, silników i maszyn, pomoc drogowa [naprawa], serwis techniczny, kontrola i przegląd pojazdów silnikowych w związku z imprezami motorowo-sportowymi, rezerwacja usług warsztatowych, usługi
instalacyjne, usługi ładowania akumulatorów do pojazdów.

(111) 320961
(220) 2018 10 12
(151) 2019 05 27
(441) 2018 11 26
(732) KALYCIOK ROMUALD, Nędza, PL.
(540) WEBER clima
(540)

(210) 491568

Kolor znaku: czarny, biały, niebieski
(531) 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia
w wodę, oraz instalacje sanitarne, akcesoria łazienkowe, agregaty
klimatyzacyjne i chłodnicze, aparatura grzewcza na energię słoneczną, aparatura i instalacje chłodnicze, armatura bezpieczeństwa
do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych, automatyczne urządzenia do regulacji temperatury do grzejników centralnego ogrzewania,
ciśnieniowe zbiorniki wody, centralne instalacje klimatyzacyjne, instalacje i urządzenia do grzania, ogrzewania, chłodzenia, i wentylacji, grzejniki, kolektory słoneczne do celów grzewczych, kotły, palniki,
bojlery i podgrzewacze, zbiorniki wody, wymienniki ciepła, zawory,
pompy ciepła, zawory stosowane w instalacjach centralnego ogrzewania, zawory do rur i rurociągów, zawory powietrzne do instalacji
ogrzewania parowego, zawory regulujące poziom w zbiornikach, zawory termostatyczne, pompy ciepła, pompy ciepła do przetwarzania
energii, urządzenia do nadzoru ciśnienia, termiczne sterowniki do instalacji centralnego ogrzewania.
(111) 320962
(220) 2018 10 16
(210) 491644
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 17
(732) KAŻYSZKA KRYSTIAN ROCKY BOXING PROMOTION, Kaliska
Kościerskie, PL.
(540) ROCKY BOXING NIGHT
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, złoty
(531) 21.03.23, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu,
bilety, biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma [periodyki],
czcionki drukarskie, drukowane rozkłady, etykiety z papieru lub
kartonu, formularze [blankiety, druki], fotografie [wydrukowane],
gazety, kalendarze, karty, katalogi, książki, materiały drukowane,
materiały piśmienne, notatki [notesy], obrazy i zdjęcia, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], papier, prospekty, publikacje drukowane, rysunki, ulotki, zawiadomienia [artykuły papiernicze], 25 buty
sportowe, czapki [nakrycia głowy], daszki [nakrycia głowy], obuwie,
odzież, spodenki bokserskie, buty do boksu, 28 rękawice bokserskie,
ringi bokserskie, bokserskie worki treningowe, nadmuchiwane worki
bokserskie, zabawki do boksowania, 35 agencje reklamowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej,
badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnej public relations, doradztwo w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, produkcja filmów
reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych,
publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi marketingowe,
usługi menadżerskie dla sportowców, usług public relations, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 38 agencje
informacyjne, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, informacja o telekomunikacji, komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, łączność poprzez terminale
komputerowe, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią
komputerową, poczta elektroniczna, przesyłanie wiadomości, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja
programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, udostępnianie forów
internetowych online, usługi telefoniczne, usługi telekonferencyjne,
usługi teleksowe, usługi w zakresie wideokonferencji, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne],
wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajmowanie czasu dostępu
do globalnych sieci komputerowych, zapewnianie dostępu do baz
danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych.

(111) 320963
(220) 2018 10 23
(210) 491925
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) NOBLEPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Ortholife
(510), (511) 5 środki trawienne do celów farmaceutycznych, środki
uspakajające, tabletki wspomagające odchudzanie, tabletki zmniejszające apetyt, tłuszcze do celów medycznych, tłuszcze do celów
weterynaryjnych, woda melisowa do celów farmaceutycznych, środki przeciwbólowe, wywary do celów farmaceutycznych, zioła lecznicze, kolagen do celów medycznych, mineralne suplementy diety,
mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, napoje stosowane
w lecznictwie, odżywcze suplementy diety, płyny do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi,
preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, preparaty lecznicze na porost włosów, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, preparaty nutraceutyczne do celów
terapeutycznych lub medycznych, preparaty witaminowe, preparaty
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, produkty uboczne z procesu
obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub medycznych, propolis do celów farmaceutycznych, skrobia do celów dietetycznych
lub farmaceutycznych, słodycze do celów leczniczych, suplementy
diety dla zwierząt, suplementy diety o działaniu kosmetycznym,
suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawie-
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rające białko, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy
diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę,
suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające
kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy
diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające
olej lniany, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy
diety ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy witaminowe
w postaci plastrów, syropy do użytku farmaceutycznego, szampony
lecznicze, środki przeciwgorączkowe.

(111) 320964
(220) 2018 10 29
(151) 2019 03 21
(441) 2018 12 03
(732) BEELEMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dziekanowice, PL.
(540) Beelemon NATURALNA Lmoniada
(540)

(210) 492157

Kolor znaku: biały, czarny, pomarańczowy, żółty, jasnobeżowy,
beżowy
(531) 05.07.12, 08.07.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 lemoniada, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe
na bazie miodu, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje
gazowane, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje orzeźwiające, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, soki, syrop do lemoniady, syropy do napojów.
(111) 320965
(220) 2018 11 14
(210) 492680
(151) 2019 05 13
(441) 2019 01 03
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) Simetisan Control
(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność
i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla
niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały
opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki przeciw wzdęciom.
(111) 320966
(220) 2018 11 19
(210) 492813
(151) 2019 04 11
(441) 2018 12 27
(732) ZALWERT-ZAJĄC MAGDALENA HARE MANAGEMENT,
Wrocław, PL.
(540) OrtoDent
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, beżowy, biały
(531) 29.01.13, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 26.04.22, 26.11.01,
26.11.08, 26.11.10, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.24
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi ortodontyczne, usługi dentystyczne.
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(111) 320967
(220) 2018 11 22
(210) 492988
(151) 2019 04 30
(441) 2019 01 14
(732) KADŁUBICKI ROBERT ARTUR FIRMA BUDOWLANOHANDLOWA IGMAR, Czaniec, PL.
(540) IGMAR DEVELOPMENT
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czerwony
(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 20 meble drewniane, szafy, szafki, szafy wnękowe, szafki łazienkowe, szafki kuchenne, szafki ścienne, przymocowane szafki
kuchenne, blaty kuchenne, meble kuchenne, stoły kuchenne, zestawy
mebli kuchennych, meble kuchenne do zabudowy, meble kuchenne na wymiar, meble kuchenne z regulacją wysokości, regały, regały
do przechowywania, regały drewniane, biblioteczki, wbudowane
szafki, fronty do szaf i szafek, drzwi do szaf, szafki do przechowywania
przedmiotów, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna stolarki budowlanej,
okien PCV, mas tynkarskich, pap termozgrzewalnych, 37 usługi budowlane; usługi remontowe; usługi wyburzeniowe; budowa bloków
mieszkalnych; budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych; budowa budynków na zamówienie; budowa budynków przeznaczonych
na zakwaterowanie wakacyjne; budowa części budynków; budowa
domów; budowa domów na zamówienie; budowa nieruchomości; budowa nieruchomości komercyjnych; budowa nieruchomości mieszkalnych; budowa nieruchomości przemysłowych;budownictwo; nadzór
nad robotami budowlanymi; remont nieruchomości; remontowanie
budynków; renowacja budynków; stawianie fundamentów; stawianie ogrodzeń zabezpieczających; usługi budowlane i konstrukcyjne;
usługi budowlane i naprawy budynków; usługi budowlane w zakresie
budowania na potrzeby przemysłu; usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych; usługi budowlane w zakresie stawiania budynków; usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe;
usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków; usługi doradcze
dotyczące remontów budynków; usługi doradcze dotyczące renowacji budynków; usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości;
usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa; usługi doradcze w zakresie budowania; usługi doradztwa w zakresie budowy
budynków; usługi generalnych wykonawców budowlanych; usługi
informacyjne w zakresie konstrukcji budynków; usługi odnawiania
budynków; usługi odnawiania mieszkań; usługi w zakresie remontów
budynków; wznoszenie budynków i innych konstrukcji; wznoszenie
budynków prefabrykowanych; wznoszenie obszarów mieszkalnych;
wznoszenie prefabrykowanych budynków i konstrukcji; zarządzanie
projektami budowlanymi na terenie budowy; zarządzanie projektami
na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków; zarządzanie projektem budowy; działalność deweloperska, naprawa dachów,
konserwacja dachów, pokrywanie dachów papą, pokrywanie dachów
blachą, pokrywanie dachów blachodachówką, pokrywanie dachów
gontami papowymi, usługi instalacji dachów, instalacja pokryć dachowych, ponowna obróbka powierzchni dachów, nakładanie powłok
nieprzemakalnych na dachy, izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, instalacja materiałów izolacyjnych w budynkach, na dachach i w konstrukcjach, układanie dachówki, murowanie
lub murowanie z bloczków, montaż belkowania dachu, układanie dachówek i płytek łupkowych, usługi dekoracyjnego malowania wnętrz
domów, odnawianie wnętrz budynków, budowa ścian działowych
we wnętrzach, usługi tynkowania, nakładanie wylewki posadzkowej,
wylewanie fundamentów, montaż paneli gipsowych, montaż ścian
działowych kartonowo-gipsowych, montaż płyt ściennych, układanie
płytek podłogowych, usługi układania płytek ceramicznych, budowa
podłóg, montaż podłóg drewnianych, montaż podłóg laminowanych,
układanie pokryć podłogowych, usługi w zakresie powlekania podłóg, malowanie, malowanie budynków, malowanie natryskowe, malowanie mebli, układanie sufitów, układanie pokryć sufitów, nakładanie
faktur na sufity, nadawanie faktury sufitom lub ścianom, budowa schodów z drewna, instalowanie mebli na wymiar, usługi usuwania śniegu i oblodzenia z dachów, 40 usługi stolarskie, stolarstwo meblowe,
produkcja mebli na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich,
usługi tartaków, obróbka drewna, udzielanie informacji związanych
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z obróbką drewna, heblowanie drewna, piłowanie drewna, laminowanie drewna, konserwowanie drewna, obróbka drewna środkami
do konserwacji, przetwarzanie kory drzew.

(111) 320968
(220) 2018 11 23
(151) 2019 05 13
(441) 2019 01 14
(732) PAWLISZYN PIOTR, Będzin, PL.
(540) VADEMECUM
(540)

(210) 493034

Kolor znaku: ciemnoczerwony
(531) 03.07.19, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 doradztwo księgowe w zakresie podatków, doradztwo księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, doradztwo podatkowe, doradztwo w zakresie zwrotu podatku, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, księgowanie kosztów,
księgowość, rachunkowość i audyt, prowadzenie ksiąg, przygotowywanie zeznań podatkowych, usługi podatkowe, usługi księgowe w zakresie funduszy emerytalnych, usługi księgowe związane
ze ściąganiem należności, 36 doradztwo finansowe dotyczące podatków, doradztwo podatkowe, doradztwo prawno-organizacyjne
i prawno-finansowe w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie podatków dochodowych, konsultacje podatkowe,
ocena podatkowa, usługi podatkowe i celne, usługi związane z podatkami.
(111) 320969
(220) 2018 11 30
(210) 493302
(151) 2019 05 08
(441) 2019 01 21
(732) R&A GADGET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) COCCINELLA TRAVEL
(510), (511) 39 organizacja i rezerwacja podróży, usługi biura turystycznego, 43 rezerwacja pokoi, usługi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania.
(111) 320970
(220) 2018 12 03
(210) 493355
(151) 2019 04 26
(441) 2019 01 03
(732) FACON-POROSZEWSKA MARTA PHU PROFIPET, Łozina, PL.
(540) VetCover profilaktyka weterynaryjna
(540)

Kolor znaku: zielony, fioletowy
(531) 03.06.03, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne-usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych.
(111) 320971
(220) 2018 12 04
(210) 493378
(151) 2019 05 09
(441) 2019 01 21
(732) MATUSZKIEWICZ ANDRZEJ, Zielona Góra, PL.
(540) MUMUNO
(540)

Kolor znaku: niebieski, różowy, biały
(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 24.17.02
(510), (511) 20 materace, poduszki, meble, pościel, 24 wsypy [pokrowce na materace], bielizna pościelowa i koce, prześcieradła
na łóżka.
(111) 320972
(220) 2018 12 04
(210) 493379
(151) 2019 05 09
(441) 2019 01 21
(732) MATUSZKIEWICZ ANDRZEJ, Zielona Góra, PL.
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(540) MUMUNO
(540)
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(111) 320976
(220) 2018 12 05
(210) 493484
(151) 2019 05 07
(441) 2019 01 21
(732) ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH,
Lublin, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: niebieski, różowy, biały
(531) 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 27.05.24, 24.17.02, 29.01.13
(510), (511) 20 materace, poduszki, meble, pościel, 24 wsypy [pokrowce na materace], bielizna pościelowa i koce, prześcieradła na łóżka.
(111) 320973
(220) 2018 12 04
(210) 493380
(151) 2019 05 09
(441) 2019 01 21
(732) MATUSZKIEWICZ ANDRZEJ, Zielona Góra, PL.
(540) MUMUNO DREAM MORE
(540)

Kolor znaku: niebieski, różowy, biały
(531) 29.01.13, 24.17.02, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 20 materace, poduszki, meble, pościel, 24 wsypy [pokrowce na materace], bielizna pościelowa i koce, prześcieradła na łóżka.
(111) 320974
(220) 2018 12 04
(210) 493381
(151) 2019 05 09
(441) 2019 01 21
(732) MATUSZKIEWICZ ANDRZEJ, Zielona Góra, PL.
(540) MUMUNO DREAM MORE
(540)

Kolor znaku: różowy, niebieski, biały
(531) 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 24.17.02, 29.01.13
(510), (511) 20 materace, poduszki, meble, pościel, 24 wsypy [pokrowce na materace], bielizna pościelowa i koce, prześcieradła na łóżka.
(111) 320975
(220) 2018 12 04
(210) 493409
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 04
(732) ROKOSZ RENATA, TUSZYŃSKI MICHAŁ GASTRONOM SPÓŁKA
CYWILNA, Rzeszów, PL.
(540) freshbufet ZAWSZE ŚWIEŻO I SMACZNIE
(540)

Kolor znaku: czerwony, zielony, czarny, biały
(531) 29.01.15, 27.05.01, 11.01.04, 11.03.23, 26.13.25
(510), (511) 43 bary, restauracje, kawiarnie, usługi cateringowe.

(531) 03.11.10, 24.01.09
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria z emalii komórkowej, biżuteria ze szkła sztrasowego, bransoletki [biżuteria], bransoletki z haftowanej tkaniny [biżuteria], bransoletki z tkaniny haftowanej
[biżuteria], breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], breloki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], broszki [biżuteria], chronografy,
czasomierze [zegarki], kolczyki, koperty do zegarków, kółka na klucze
z metali szlachetnych, medale, medaliony [biżuteria], monety, naszyjniki [biżuteria], odznaki z metali szlachetnych, paski do zegarków, pierścionki [biżuteria], popiersia z metali szlachetnych, posążki z metali
szlachetnych, przyrządy do mierzenia czasu, pudełka do eksponowania zegarków, spinki do mankietów, szpilki [biżuteria], szpilki do krawatów, tarcze [zegarmistrzostwo], wahadła (wytwarzanie zegarów
i zegarków), wskazówki do zegarów, wskazówki zegarowe, zapięcia
do biżuterii, zawieszki [biżuteria], zawieszki do breloków do kluczy,
zawieszki do kółek na klucze, zegarki, zegary i zegarki elektryczne,
zwijane etui na biżuterię, żetony miedziane, 16 adresarki, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe],
albumy do wklejania, arkusze z nutami w formie drukowanej, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], atlasy, bilety, biuletyny informacyjne,
bloki [artykuły papiernicze], broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma [periodyki], drukowane rozkłady, etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, etykiety z papieru lub kartonu, formularze
[blankiety, druki], fotografie [wydrukowane], gazety, indeksy, skorowidze, kalendarze, kartki z życzeniami, karty, karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, karty pocztowe, komiksy, koperty [artykuły piśmienne], koperty na butelki z papieru lub kartonu, książki, materiały
do pisania, materiały do rysowania, materiały piśmienne, materiały
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), nalepki, naklejki
[materiały piśmienne], notatniki [notesy], okładki, obwoluty [artykuły
papiernicze], ołówki, ołówki na grafit [ołówki automatyczne], ołówki
węglowe, opłatki do pieczętowania, papier, papier do pisania [listowy],
papier w arkuszach [artykuły piśmienne], periodyki [czasopisma], pióra
i długopisy [artykuły biurowe], pióra kulkowe, pióra ze stali, podkładki
na biurko, podpórki do książek, podręczniki [książki], portrety, prospekty, przybory szkolne [artykuły piśmienne], przyrządy do pisania,
przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, pudełka na pióra, reprodukcje graficzne, rysunki, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów,
skoroszyty na dokumenty, stalówki, stalówki ze złota, suche kalkomanie, sztychy, ryty [grawiura], śpiewniki, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], teczki z notatnikiem i przyborami
do pisania [zestawy], torby papierowe, torebki do pakowania [koperty,
woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, transparenty z papieru,
ulotki, usuwalne znaczki (stemple), wieczne pióra, wycinki histologiczne [materiał szkoleniowy], zakładki do książek, zeszyty do pisania lub
rysowania, znaczki pocztowe, mapy geograficzne, 18 aktówki, chlebaki, etui na karty [portfele], etui na karty kredytowe (portfele), etui
na klucze, etykiety skórzane, koperty ze skóry do pakowania, parasole,
paski do ekwipunku wojskowego, plecaki, podróżne torby na ubranie, pojemniki na wizytówki, przywieszki do bagażu, pudła skórzane
na kapelusze, siodła do jazdy konnej, teczki konferencyjne, torby, torby szkolne [z paskiem na ramię], torby turystyczne, torebki, walizki, walizki z kółkami, zestawy podróżne [wyroby skórzane], 21 kubki, kufle,
kufle na piwo, menażki, pędzle do golenia, 25 apaszki [chustki], bandany na szyję, berety, bryczesy, buty sportowe, buty sznurowane, buty
za kostkę, chustki [apaszki], czapki [nakrycia głowy], daszki [nakrycia
głowy], daszki do czapek, fartuchy [odzież], fulary [ozdobne krawaty],
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garnitury, kamizelki, kaptury [odzież], kołnierzyki przypinane, kombinezony, kombinezony [odzież], koszule, koszule z krótkimi rękawami,
koszulki z krótkim rękawem, krawaty, kurtki, kurtki [odzież], kurtki
z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, mundury, nakrycia
głowy, narzutki na ramiona, nauszniki [odzież], obuwie, obuwie gimnastyczne, ocieplacze, odzież, odzież dla rowerzystów, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, okrycia
wierzchnie [odzież], opaski na głowę, palta, pantofle domowe, paski
[odzież], pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], pelerynki, pikowane kurtki [odzież], piżamy, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki
sportowe, poncza, rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem, skarpetki,
spódnice, stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szlafroki, trykoty, trykoty [ubrania], 41 fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja o imprezach
rozrywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], montaż
taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, pisanie scenariuszy, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja
mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, produkcja widowisk, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, przedstawienia teatralne [produkcja], publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów
(innych niż teksty reklamowe), sprawdziany edukacyjne, telewizyjne
usługi rozrywkowe, udostępnianie filmów online nie do pobrania,
udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi parków
rozrywki, usługi pokazów filmowych, wystawianie spektakli na żywo,
wystawianie spektakli rewiowych, wyższe uczelnie [edukacja].

(111) 320977
(220) 2018 12 11
(210) 493721
(151) 2019 05 21
(441) 2019 02 04
(732) PAJOR IZABELA, Lipków, PL.
(540) WHITE HAIR
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki naturalne, kosmetyki organiczne, kosmetyki nielecznicze, mieszaniny zapachowe potpourri, preparaty aromaterapeutyczne, olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii, olejki eteryczne, aromaty [olejki aromatyczne], aromaty
[olejki eteryczne], olejki do aromaterapii [do użytku kosmetycznego], olejki do masażu, nielecznicze preparaty do masażu, 4 świece,
świece zapachowe, świece perfumowane, zapachowe świece aromaterapeutyczne, 9 książki audio, e-booki, edukacyjne materiały
na zajęcia, do pobrania, książki w formacie cyfrowym do pobierania
z internetu, podcasty, terminarze i organizery do pobrania, które
można wydrukować, publikacje elektroniczne, 16 książki, afisze, plakaty, drukowane materiały piśmienne, 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pośrednictwem bloga, 38 komunikacja za pośrednictwem blogów
online, 41 publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie,
usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze).
(111) 320978
(220) 2018 12 14
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 04
(732) KOKOT-GÓRA SZYMON IGNIS, Olsztyn, PL.
(540) CFBT.PL
(540)

(210) 493850

Kolor znaku: czerwony, niebieski, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.19,
27.05.22, 27.03.15, 26.01.03, 26.01.18, 26.01.19, 24.17.01, 24.17.02,
01.15.05, 01.15.21, 02.09.18, 02.09.23, 15.01.21
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(510), (511) 41 szkolenia edukacyjne, pokazy edukacyjne, seminaria
edukacyjne, edukacyjne usługi doradcze, dostarczanie informacji
edukacyjnych, opracowywanie materiałów edukacyjnych, publikacja
materiałów edukacyjnych, szkolenie techniczne dotyczące zagrożenia pożarowego, szkolenia techniczne w zakresie bezpieczeństwa,
usługi szkoleniowe w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.

(111) 320979
(220) 2018 12 27
(210) 494298
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 11
(732) JASNOS SYLWESTER FIRMA TURYSTYCZNA, Iwkowa, PL.
(540) Pacanowe Pole
(540)

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, zielony, jasnozielony,
brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), 40 przetwarzanie żywności i napojów, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 43 tymczasowe zakwaterowanie.
(111) 320980
(220) 2016 09 13
(210) 461381
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 11
(732) KOZIOŁ PATRYK MAD VENTURES, Warszawa, PL.
(540) OPIEKUN BLOGA
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe i programy komputerowe, w szczególności oprogramowanie dedykowane do systemu wordpress z uwzględnieniem szablonów, wtyczek i innych komponentów,
programy sterujące komputerowe, dyski kompaktowe, komputerowe
urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, optyczne
nośniki danych, programy w postaci gier komputerowych, 42 analizy
systemów komputerowych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju
sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego,
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego,
odzyskiwanie danych komputerowych, aktualizacja oprogramowania
komputerowego, rejestracja i pośrednictwo w sprzedaży i instalacji
domen internetowych, konserwacja oprogramowania komputerowego, pośrednictwo w sprzedaży i instalacji certyfikatów SSL, powielanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w zakresie
technologii informacyjnej, architektura, doradztwo architektoniczne,
doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, w szczególności w systemie wordpress w zakresie tworzenia blogów, sklepów
internetowych i stron internetowych, hosting serwerów, usługi hostingowe, oprogramowanie jako usługa, prace badawczo-rozwojowe nad
nowymi produktami dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, w szczególności wdrożenia systemu
wordpress w zakresie tworzenia blogów, sklepów internetowych i stron
internetowych oraz późniejsza obsługa techniczna we wskazanym zakresie, ochrona antywirusowa jako usługi komputerowe, wypożyczanie
komputerów, usługi projektowania graficznego, w tym grafiki komputerowej, wzornictwo przemysłowe.
(111) 320981
(220) 2016 09 13
(210) 461419
(151) 2019 05 28
(441) 2018 10 15
(732) CONNECT DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) connect DISTRIBUTION
(540)

Kolor znaku: szary, biały, czerwony
(531) 29.01.13, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, 35 usługi reklamowe,
38 usługi z zakresu telekomunikacji zawarte w tej klasie, 41 szkolenia
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z zakresu oferowanego oprogramowania komputerowego i obsługi
sprzętu komputerowego zawarte w tej klasie a w szczególności szkolenia komputerowe i prowadzenie warsztatów szkoleniowych z wyżej wymienionego zakresu, 42 usługi związane z oprogramowaniem
zawarte w tej klasie.

(111) 320982
(220) 2016 12 20
(210) 465438
(151) 2019 04 18
(441) 2018 11 19
(732) AIRWAY MEDIX SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Cuffix
(510), (511) 5 wyroby medyczne jednorazowego użytku do stosowania na oddziałach intensywnej terapii i anestezjologii u pacjentów
nieprzytomnych i unieruchomionych, w szczególności urządzenia
do utrzymania higieny jamy ustnej oraz urządzenia do pomiaru oraz
wyrównywania ciśnienia w balonie rurki intubacyjnej, tracheostomijnej, rurki ustno-gardłowej, preparaty do diagnostyki medycznej,
9 mechaniczne urządzenia do ratowania życia, 10 urządzenia medyczne do stosowania na oddziałach intensywnej terapii i anestezjologii, wyroby medyczne jednorazowego użytku do stosowania
na oddziałach intensywnej terapii i anestezjologii mianowicie: cewniki, rurki do odprowadzania płynów ustrojowych.
(111) 320983
(220) 2017 10 02
(151) 2019 05 28
(441) 2018 12 17
(732) RESTOINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) STALOWE MAGNOLIE LIVE MUSIC CLUB
(540)

(210) 477109

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 24.17.02, 26.01.01
(510), (511) 41 udostępnianie sal do tańca, prowadzenie dyskotek,
43 przygotowywanie i podawanie napojów.
(111) 320984
(220) 2018 03 26
(151) 2019 05 27
(441) 2018 04 30
(732) KUREK DARIUSZ, Lublin, PL.
(540) OZZO
(540)

(210) 484019

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.08
(510), (511) 11 stelaże do abażurów, świecące numery do domów,
grzejniki elektryczne, elektryczne lampy, górnicze lampy, lampiony,
lampki elektryczne na choinkę, abażury do lamp, klosze do lamp,
lampy [reflektory], szkła do lamp, lampy bezpieczeństwa, lampy
do oświetlania akwarium, lampy elektryczne, oprawki do lamp
elektrycznych, lampy laboratoryjne, lampy luminescencyjne rurowe do oświetlania, lampy oświetleniowe, lampy uliczne, lampy
ultrafioletowe do celów innych niż lecznicze, lampy wyładowcze
elektryczne rurowe do oświetlenia, lampy wyładowcze elektryczne do oświetlania, latarki, latarki kieszonkowe, latarki kieszonkowe,
elektryczne, latarnie oświetleniowe, lampy luminescencyjne oświetleniowe, urządzenia elektryczne do ogrzewania, żarniki elektryczne do ogrzewania, urządzenia do ogrzewania akwariów, oprawki
do lamp elektrycznych, lampy do oświetlenia, urządzenia i instalacje
do oświetlenia, oświetlenie sufitowe, żarówki oświetleniowe, lampy
na promienie ultrafioletowe inne niż do celów leczniczych, reflektory do lamp, rozpraszacz światła, rury do lamp, światła rowerowe,
świeczniki, żyrandole, urządzenia do oświetlania za pomocą diod
elektroluminescencyjnych, elektryczne żarniki do lamp, elektryczne
żarniki do ogrzewania, żarówki elektryczne, żarówki oświetleniowe.

Nr 9/2019

(111) 320985
(220) 2018 07 16
(210) 488243
(151) 2019 05 28
(441) 2018 12 17
(732) MRÓZ JOANNA CHAPEAU BAS, Warszawa, PL.; GLINKA
MARTA LOS SABORES, Warszawa, PL.
(540) WARSAW FOODIE
(540)

(531) 27.05.01, 08.03.08, 11.03.01
(510), (511) 16 materiały drukowane i publikacje, książki, podręczniki,
gazety, broszury informacyjne, czasopisma, druki, periodyki, plakaty
i fotografie, materiał instruktażowy i dydaktyczny (z wyjątkiem urządzeń), strony internetowe załadowane z Internetu w postaci druków,
35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie
działalności handlowej, prace biurowe, specjalistyczne doradztwo
i konsulting, pomoc i usługi w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami
gospodarczymi i handlowymi, usługi audytorskie, księgowe i rachunkowe, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego,
usługi pośrednictwa handlowego, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi agencji informacji handlowej, promocja sprzedaży
towarów, organizowanie aukcji, badania i poszukiwania w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie działalności
gospodarczej, ekspertyzy opłacalności, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej,
czynności biurowe, usługi w zakresie pośrednictwa pracy, rekrutacji
i doboru personelu, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego
i kadrowego, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej,
usługi wykonywania prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych,
analizy kosztów, usługi w zakresie badań statystycznych i przeprowadzania wyceny działalności gospodarczej, opracowywanie informacji
statystycznych opracowywanie informacji statystycznych z branży kulinarnej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych
bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie
informacji w bazach i plikach komputerowych, usługi w zakresie reklamy i promocji, usługi dotyczące public relations, usługi w zakresie
reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie
powierzchni reklamowych i czasu reklamowego, usługi w zakresie obsługi programów lojalnościowych i programów promocyjnych (usługi
biurowe), archiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi i tradycyjnymi, prezentowanie ofert z branży kulinarnej, prezentowanie
informacji z branży kulinarnej i gastronomicznej, prezentowanie ofert
usług kulinarnych na stronach internetowych, prezentowanie ofert
usług kulinarnych i gastronomicznych za pośrednictwem platformy
informatycznej, usługi porównywania cen ofert z branży kulinarnej,
zarządzanie biznesowe platformą internetową umożliwiającą prezentowanie i wybór ofert usług kulinarnych, udostępnianie informacji
handlowych, zarządzanie biznesowe platformą internetową umożliwiającą prezentacje, porównywanie i wybór ofert usług kulinarnych
i gastronomicznych przez klientów detalicznych, dostarczanie informacji o przedsiębiorstwach handlowych oraz informacji handlowych
za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, dostarczanie
informacji konsumentom na temat towarów i usług, udostępnianie
informacji o produktach konsumenckich dotyczących żywności lub
napojów, informacja o ww. usługach, 41 organizowanie i prowadzenie
szkoleń, konferencji, kongresów i sympozjów, wystaw i targów w celach kulturalnych i edukacyjnych, wydawanie publikacji multimedialnych i internetowych, usługi wydawnicze, publikacja czasopism, magazynów, organizowanie konkursów, organizowanie przyjęć, spektakli
i wystaw, prowadzenie blogów, dzienników internetowych, publikacje
on-line książek, periodyków, tekstów, tekstów o tematyce kulinarnej
i gastronomicznej, tekstów innych niż reklamowe, publikacja zdjęć.		
(551) wspólne prawo ochronne
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(111) 320986
(220) 2018 07 20
(210) 488461
(151) 2019 05 28
(441) 2018 12 17
(732) CHOLEWA ANNA, Dzierżoniów, PL.
(540) Rcollection
(510), (511) 18 torby podróżne, torby sportowe, torby inne, plecaki,
saszetki.
(111) 320987
(220) 2018 07 20
(151) 2019 05 28
(441) 2018 12 17
(732) CHOLEWA ANNA, Dzierżoniów, PL.
(540) Rcollection
(540)

(210) 488462

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 18 torby podróżne, torby sportowe, torby inne, plecaki,
saszetki.
(111) 320988
(220) 2018 07 23
(210) 488533
(151) 2019 05 28
(441) 2018 12 17
(732) GRUPO ALDESA S.A., Madryt, ES.
(540) QUADRATURE
(510), (511) 37 usługi budowlane dotyczące biur, sklepów, hoteli i restauracji, usługi remontowe dotyczące biur, sklepów, hoteli i restauracji, usługi instalacyjne dotyczące biur, sklepów, hoteli i restauracji,
usługi renowacji i modernizacji w budownictwie, usługi konserwacyjne, remontowe i modernizacyjne dotyczące biur, sklepów, hoteli
i restauracji, naprawcze roboty budowlane, wyposażanie wnętrz
biur, sklepów, hoteli i restauracji, usługi przekształcania (zmiany
przeznaczenia) biur, sklepów, hoteli, restauracji, barów i kawiarni,
dekorowanie budynków, renowacja budynków, renowacja wnętrz
dotycząca biur, sklepów, hoteli i restauracji, usługi doradcze i informacyjne w zakresie budowania i konserwacji biur, sklepów, hoteli
i restauracji, 42 usługi doradcze dotyczące projektowania wnętrz,
planowanie projektów, projektowanie budowlane, projektowanie
dobudówek, projektowanie wnętrz, projektowanie wystroju biur,
projektowanie zewnętrznych części budynków, projektowanie powierzchni biurowej, planowanie rozmieszczenia biur, projektowanie
sklepów, projektowanie hoteli, projektowanie restauracji, barów i kawiarni.
(111) 320989
(220) 2018 07 30
(151) 2019 04 16
(441) 2018 11 13
(732) IDEAFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) IdeaFlex
(540)
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we, klawiatury komputerowe, komputerowe urządzenia wskazujące,
w tym myszy komputerowe, komputerowe urządzenia peryferyjne,
drukarki komputerowe, napędy dysków do komputerów, modemy,
pamięci komputerowe, skanery, stacje taśm magnetycznych dla
komputerów, urządzenia do transmisji danych, kable koncentryczne,
kable do połączeń sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, telefony, podzespoły, centrale telefoniczne, dyski obliczeniowe, drukarki
komputerowe, oprogramowane komputerowe, publikacje elektroniczne, urządzenia pomiarowe, alarmy, 42 tworzenie programów
komputerowych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting),
doradztwo w zakresie informatyki, serwis oprogramowania i jego
konserwacja, tworzenie stron internetowych, opinie i ekspertyzy
z zakresu informatyki, usługi inżynieryjne i doradztwo techniczne,
wykonywanie badań i analiz technicznych zakończonych raportami,
projektowanie techniczne i urbanistyczne, prowadzenie badań naukowych, usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, badania i usługi: naukowe, techniczne oraz związane z tym
projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego,
usługi w zakresie zarządzania sieciami komputerowymi mianowicie
monitoring systemów sieciowych dla potrzeb technicznych, hosting
w Internecie treści zapisanych w formie cyfrowej, usługi monitoringu
sieci komputerowych, dostarczanie informacji o działaniu sieci komputerowych, tworzenie oprogramowania sieci umożliwianie czasowego korzystania z oprogramowania innego niż ściągalne w celu
umożliwiania dostępu wielu użytkownikom do globalnej informacyjnej sieci komputerowej dla wyszukiwania, odzyskiwania, przekazywania, operowania i rozpowszechniania różnorodnych informacji,
umożliwianie czasowego korzystania z narzędzi programowych
innych niż ściągalne w celu wspomagania aplikacji programowych
stron trzecich, umożliwianie czasowego korzystania z oprogramowania innego niż ściągalne dla komunikacji poprzez sieci bezprzewodowe, udoskonalanie, projektowanie, doradztwo i konsultacje
dotyczące oprogramowania komputerowego i sprzętu komputerowego przystosowanego do potrzeb osób trzecich, projektowanie
i udoskonalanie standardów dla osób trzecich dotyczących projektowania i implementacji oprogramowania komputerowego, sprzętu komputerowego i sprzętu telekomunikacyjnego, udostępnianie
klientom informacji dotyczących zarządzania projektami komputerowymi, serwis oprogramowania, projektowanie graficzne.

(111) 320990
(220) 2018 07 31
(210) 488858
(151) 2019 05 29
(441) 2018 11 13
(732) ECONSTRUCTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Opole, PL.
(540) ecONSTRUCTION
(540)

(210) 488739

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 automaty samoobsługowe, elektroniczne nośniki
danych wszystkich typów zawarte w klasie 9, w tym: magnetyczne
i optyczne nośniki danych, karty magnetyczne, taśmy magnetyczne,
taśmy magnetyczne dla komputerów, dyski do rejestracji, dyskietki,
dyski magnetyczne, dyski optyczne, dyski kompaktowe, w tym audio-wideo, CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R, DVD+R, DVD-RW,
BLU RAY, HD DVD, dyski do rejestracji, dyski kompaktowe, w tym
audio-wideo dyski obliczeniowe, dyski optyczne, pamięci komputerowe, nośniki danych w postaci pamięci komputerowej, dane zapisane na elektronicznych nośnikach informacji, nagrane dyski kompaktowe, komputery, w tym komputery przenośne i inne urządzenia
do przetwarzania danych, sprzęt i akcesoria komputerowe, komputerowe urządzenia peryferyjne, monitory, w tym monitory komputero-

Kolor znaku: biały, zielony, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 budowa fabryk na zamówienie, budowa fundamentów dla konstrukcji inżynierii wodno-lądowej, budowa budynków
na zamówienie, budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych,
budowa części budynków, budowa dróg, budowa elektrowni, budowa
elektrowni wiatrowych, budowa elektrowni wodnych, budowa fundamentów, budowa i konserwacja rurociągów, budowa infrastruktury
elektroenergetycznej, budowa instalacji wodociągowych, budowa
konstrukcji stalowych na budynki, budowa komunalnych instalacji
do ogrzewania geotermicznego, budowa kominów, budowa nieruchomości przemysłowych, budowa obiektów inżynierii wodno-lądowej, budowa pieców przemysłowych, budowa rurociągów, budowa
rurociągów eksploatacyjnych, budowa stalowych wyrobów, budowa
ulic, budowa użytkowych instalacji słonecznych, budowa z zastosowaniem ciężkiego sprzętu, budowa zakładów chemicznych, budowa zakładów przemysłowych, budowanie domów, budowanie konstrukcji
żelbetowych przy wykorzystaniu szalunków przesuwnych i wznoszących, budownictwo, budownictwo przemysłowe, burzenie konstrukcji, demontaż energetycznych linii przesyłowych, demontaż linii wysokiego napięcia, demontaż maszyn, doradztwo inżynieryjne
[budownictwo], doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej [usługi budowlane], dostarczanie informacji z zakresu przemysłu budowlanego, eliminacja zakłó-
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ceń w instalacjach elektrycznych, informacja budowlana, instalacja
gazociągów i wodociągów, instalacja gazociągów, instalacja i naprawa
rurociągów, instalacja kabli do dostępu do Internetu, instalacja izolacji
termicznej w budynkach, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn,
instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu do sieci komputerowych
i technologii informacyjnej, instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu
kuchennego, instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych,
instalacja maszyn, instalacja maszyn przemysłowych, instalacja materiałów izolacyjnych, instalacja materiałów izolacyjnych w budynkach,
na dachach i w konstrukcjach, instalacja, naprawa i konserwacja rur
kotłowych, instalacja przemysłowych zbiorników ciśnieniowych, instalacja przewodów wodociągowych, instalacja rurociągów, instalacja
rurociągów przemysłowych, instalacja sprzętu i kabli do dostępu
do Internetu, instalacja sprzętu komunikacyjnego, instalacja systemów do kontroli środowiska w czystych pomieszczeniach, instalacja
systemów do odprowadzania wody deszczowej, instalacja systemów
energii wiatrowej, instalacja systemów energii wodnej, instalacja systemów inżynierii środowiska, instalacja systemów ochrony środowiska, instalacja systemów odprowadzania ciepła, instalacja systemów
ogrzewania słonecznego, instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, instalacja systemów paneli
słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, instalacja urządzeń elektrycznych, instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja urządzeń
oświetleniowych, instalacja urządzeń sanitarnych, instalacja urządzeń
wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja zbiorników na wodę deszczową, instalowanie bezprzewodowego sprzętu telekomunikacyjnego i bezprzewodowych sieci LAN, instalowanie i naprawa sieci telekomunikacyjnych, instalowanie i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego,
instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), instalowanie,
konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, instalowanie systemów kontroli dostępu, instalowanie systemów zasilanych energią
słoneczną, instalowanie urządzeń sanitarnych, instalowanie urządzeń
do sieci danych, instalowanie wykładzin rurowych w rurociągach, izolacja rur, izolacja rurociągów, izolacja termiczna okien, izolacja termiczna budynków, izolowanie budynków, izolowanie budynków gotowych, izolowanie budynków w trakcie budowy, izolowanie dachów,
izolowanie rurociągów, konserwacja i naprawa budynków, konserwacja i naprawa elektrycznych systemów uziemienia, konserwacja i naprawa instalacji w budynkach, konserwacja i naprawa instalacji grzewczej, konserwacja i naprawa instalacji ogrzewania słonecznego,
konserwacja i naprawa instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną, konserwacja i naprawa instalacji energii słonecznej, konserwacja i naprawa instalacji geotermicznych, konserwacja i naprawa przemysłowych zbiorników ciśnieniowych, konserwacja i naprawa
rurociągów, konserwacja i naprawa rur używanych w urządzeniach
przemysłowych, konserwacja i naprawa rurociągów przemysłowych,
konserwacja i naprawa sieci komputerowych, konserwacja i naprawa
sieci transmisji danych, konserwacja i naprawa sieci, urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja i naprawa systemów komunikacyjnych, konserwacja i naprawa systemów rurociągów, konserwacja i naprawa
systemów kontroli dostępu, konserwacja i naprawa turbin gazowych,
konserwacja i naprawa urządzeń ciśnieniowych, konserwacja i naprawa zbiorników magazynowych, konserwacja i naprawy instalacji
grzewczej, konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, konserwacja
instalacji przemysłowych, konserwacja maszyn przemysłowych, konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych,
konserwacja obiektów inżynierii wodno-lądowej obejmująca wykorzystywanie dyszy ciśnieniowych do wystrzeliwania wody zawierającej materiały ścierne, konserwacja obiektów inżynierii wodno-lądowej
obejmująca wykorzystywanie hydraulicznego sprzętu tnącego, konserwacja obiektów inżynierii wodno-lądowej obejmująca wykorzystywanie hydromechanicznego sprzętu tnącego, konserwacja rurociągów, konserwacja systemów elektronicznych lub klimatyzacyjnych,
konstrukcja budynków, konsultacje budowlane, konsultacje w zakresie
nadzoru budowlanego, kopanie ziemi, malowanie, malowanie metalowych powierzchni w celu zapobiegania korozji, modernizacja instalacji
do wentylacji budynków, modernizacja instalacji do klimatyzacji budynków, modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków, modernizacja instalacji do ogrzewania budynków,
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montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, montaż i konserwacja instalacji ogrzewania słonecznego, montaż i naprawa instalacji
grzewczych, montaż [instalacja] konstrukcji budynków, montaż instalacji przemysłowych, montaż izolacji do budynków, nadzór budowlany, nadzór budowlany na miejscu inwestycji w zakresie obiektów inżynierii wodno-lądowej, nadzór budowlany na miejscu, nadzór
budowlany w zakresie projektów inżynierii wodno-lądowej, nadzór
nad budowaniem konstrukcji, nadzór nad renowacją budynków, nadzór nad remontami budynków, nadzór nad wyburzaniem budynków,
nadzór nad robotami budowlanymi, nadzorowanie budownictwa
podwodnego, nadzorowanie konstruowania budynków, nakładanie
powłok na budynki, naprawa budynków, naprawa i konserwacja elektrowni wiatrowych, naprawa i konserwacja elektrowni falowych, naprawa i konserwacja elektronicznych paneli wyświetlających, naprawa
i konserwacja instalacji elektronicznych, naprawa i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych, naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji do chłodzenia, naprawa i konserwacja urządzeń multimedialnych, naprawa i konserwacja urządzeń do wentylacji, naprawa
i konserwacja urządzeń do klimatyzacji, naprawa i konserwacja urządzeń grzewczych, naprawa i renowacja budynków, naprawa instalacji,
urządzeń i maszyn do produkcji energii, naprawa instalacji do użytku
w produkcji metalu, przetwarzaniu metalu i obróbce metalu, naprawa
instalacji i maszyn produkujących biogaz, naprawa instalacji do zaopatrzenia w energię, naprawa lub konserwacja elektrowni jądrowych,
naprawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń oświetleniowych,
naprawa lub konserwacja gazowych podgrzewaczy wody, naprawa
lub konserwacja generatorów energii elektrycznej, naprawa lub konserwacja konsumenckich urządzeń elektrycznych, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do przetwórstwa chemicznego, naprawa
lub konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń elektronicznych, naprawa lub konserwacja pomp, naprawa lub konserwacja pieców przemysłowych, naprawa
lub konserwacja transporterów (przenośników), naprawa lub konserwacja urządzeń do oczyszczania wody, naprawa lub konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych [do celów przemysłowych], naprawa lub konserwacja urządzeń do klimatyzacji, naprawa maszyn przemysłowych,
naprawa maszyn, naprawa pojemników pod ciśnieniem, naprawa
pomp, naprawa sprzętu do kontroli poziomu zanieczyszczenia wody,
naprawa systemów doprowadzania gazu, naprawa urządzeń
do oczyszczania wody, naprawa urządzeń do odzyskiwania ciepła, naprawcze roboty budowlane, naprawy budynków, obróbka przeciwkorozyjna, oczyszczanie strumieniowo-ścierne powierzchni, oczyszczanie zbiorników na wodę, odnawianie budynków, odnawianie instalacji
wodno-kanalizacyjnych, odnawianie instalacji klimatyzacyjnych, odnawianie i renowacja budynków, odnawianie wnętrz budynków, odnowa pomp próżniowych i części do nich, palowanie, podziemne prace budowlane w zakresie systemu rur, podziemne prace konstrukcyjne
w zakresie układania odpływów wody, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie rur wodnych, podziemne prace konstrukcyjne
w zakresie rur gazowych, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie
gazociągów, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie okablowania,
podziemne prace konstrukcyjne dotyczące okablowania, podziemne
prace konstrukcyjne w zakresie wylewania fundamentów, podziemne
prace konstrukcyjne w zakresie ścieków, podziemnie prace konstrukcyjne w zakresie wodociągów, prace budowlane w zakresie konstrukcji
stalowych, przetykanie układów rurociągów wykorzystywanych
w przemyśle wytwórczym, przetykanie układów rurociągów wykorzystywanych w przemyśle rafinacyjnym, przygotowanie terenu [budownictwo], przygotowywanie terenu pod budowę, remontowanie budynków, renowacja betonu, renowacja bojlerów przemysłowych,
renowacja budynków, rozbieranie dróg, rozbiórka budynków, rozbiórka kominów, rozbiórka dachów, rozbiórka konstrukcji, rozbiórka maszyn przemysłowych, rozbiórka sprzętu przemysłowego, rozbiórka
zakładów przemysłowych, serwisowanie bojlerów przemysłowych,
serwisowanie przewodów, serwisowanie rurociągów, serwisowanie
sieci elektrycznych, spawanie do celów naprawczych, spawanie konstrukcji stalowych do celów budowlanych, stabilizacja gruntu, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń
do oczyszczania wody, udzielanie informacji związanych z naprawą
lub konserwacją przemysłowych instalacji i urządzeń chemicznych,
udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją generatorów energii, udzielanie informacji związanych z instalacją maszyn,
układanie kabli, układanie i budowa rurociągów, układanie kabli na-
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ziemnych, układanie i zakopywanie kabli, układanie kabli ziemnych,
układanie kabli w budynkach do przekazu telekomunikacyjnego, układanie nawierzchni drogowych, układanie przewodów telekomunikacyjnych, układanie rurociągów, układanie rur, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe
i wyburzeniowe, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu,
usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi budownictwa podziemnego wodno-lądowego, usługi budownictwa wodno-lądowego, usługi budowy konstrukcji tymczasowych, usługi demontażu, usługi doradcze w zakresie budowania, usługi doradcze w zakresie
konserwacji systemów kontroli środowiska, usługi doszczelniania budynków, usługi doradztwa budowlanego, usługi izolacyjne, usługi inspekcji budowlanej [w trakcie prac budowlanych], usługi instalowania
rur, usługi inżynierii wodno-lądowej w zakresie budownictwa podwodnego, usługi mechaniczne, usługi mechanicznego podnoszenia
w przemyśle budowlanym, usługi nadzoru budowlanego w zakresie
projektów budowlanych, usługi nadzoru budowlanego w zakresie
projektów dotyczących nieruchomości, usługi naprawy kotłów, usługi
naprawy rur odpływowych, usługi renowacji w zakresie rur do dostarczania wody, usługi uszczelniania i wodouszczelniania budynków,
usługi układania rur, usługi układania przewodów elektrycznych, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, usługi w zakresie napraw rur,
usługi w zakresie napraw wymienników ciepła, usługi w zakresie napraw kanałów, usługi wykonawców instalacji elektrycznych, usługi wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, usługi wykonawców
w zakresie instalacji grzewczej, usługi zabezpieczania przed korozją,
usługi zabezpieczania przed wilgocią, uszczelnianie budynków,
uszczelnianie budynków podczas budowy, wiercenie, wbijanie pali,
wyburzanie obiektów inżynierii wodno-lądowej, wyrównywanie terenu budowy, wywóz odpadów [czyszczenie], wzmacnianie gruntu,
wznoszenie prefabrykowanych budynków i konstrukcji, wznoszenie
budynków i innych konstrukcji, wznoszenie budynków prefabrykowanych, wznoszenie obszarów mieszkalnych, wznoszenie strukturalnych
konstrukcji stalowych, wznoszenie szalunków dla inżynierii wodno-lądowej, wznoszenie szalunków do celów budowlanych i konstrukcyjnych, zabezpieczanie przed korozją, zagospodarowywanie gruntu
pod zabudowę, zakładanie instalacji geotermicznych, wznoszenie zakładów produkcyjnych, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie
konstruowania budynków, zarządzanie projektem budowy, 42 analityczne usługi laboratoryjne, analiza chemiczna ziemi, analiza biochemiczna, analiza i badania biochemiczne, analiza i ocena dotycząca
projektowania produktów, analiza materiałów, analiza metalurgiczna,
analiza naukowa, analiza opracowywania produktu, analiza projektu
produktu, analiza powietrza w środowisku budowlanym, analiza zachowania konstrukcji budynków, analiza zachowania środków chemicznych, analiza zachowania struktury materiałów budowlanych,
analizy chemiczne, analizy komputerowe, analizy toksyczności, analizy
w zakresie inżynierii technologicznej, architektura, analizy wykonalności projektu, audyt energetyczny, audyt jakości, badania architektoniczne, badania biochemiczne, badania chemiczne, badania dotyczące architektury, badania dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego,
badania dotyczące budynków, badania dotyczące chemii, badania
dotyczące maszyn przemysłowych, badania dotyczące maszyn budowlanych, badania dotyczące ochrony środowiska, badania dotyczące projektowania, badania dotyczące technologii, badania geologiczne, badania i analizy naukowe, badania inżynieryjne, badania kliniczne,
badania laboratoryjne, badania materiałowe, badania naukowe, badania nad procesami przemysłowymi, badania nad oprogramowaniem
komputerowym, badania naukowe i przemysłowe, badania projektów
inżynieryjnych, badania projektowe związane z oprogramowaniem,
badania przemysłowe obiektów technicznych, badania techniczne,
badania środowiska, badania techniczne w dziedzinie kompensacji
emisji dwutlenku węgla, badania technologiczne, badania w dziedzinie chemii, badania w dziedzinie ekologii, badania w dziedzinie energii, badania w dziedzinie spawania, badania w dziedzinie technologii
prowadzone przez inżynierów, badania w zakresie bezpieczeństwa,
badania w zakresie metali, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, badania w zakresie zmniejszania emisji dwutlenku węgla,
badania z zakresu analizowania odpadów, badanie jakości produktów,
badanie produktów spawanych w celu określenia trwałości, badanie
produktów spawanych w celu określenia struktury, badanie w dziedzinie zmiany klimatu, certyfikacja [kontrola jakości], doradztwo eksperckie dotyczące technologii, doradztwo projektowe, doradztwo tech-

2789

niczne, doradztwo techniczne w dziedzinie nauk o środowisku,
doradztwo techniczne w dziedzinie wykrywania zanieczyszczeń, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, doradztwo technologiczne, doradztwo technologiczne w dziedzinie geologii, doradztwo technologiczne w zakresie produkcji i używania energii,
doradztwo w dziedzinie kontroli jakości, doradztwo w zakresie badań
przemysłowych, doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, doradztwo w zakresie projektów technologicznych, doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, doradztwo w zakresie projektowania
konstrukcyjnego, doradztwo w zakresie zapewniania jakości, doradztwo związane z pomiarami geologicznymi, doradztwo związane
z usługami technologicznymi w dziedzinie zaopatrzenia w prąd i energię, dostarczanie raportów inżynieryjnych, inżynieria chemiczna, inżynieria mechaniczna, inżynieria oprogramowania, inżynieria techniczna, inżynieria wodno-lądowa, kompilacja informacji dotyczących
środowiska, konsultacja techniczna w dziedzinie inżynierii środowiska,
kontrola kosztów budowy, monitorowanie działań mających wpływ
na środowisko w obrębie budynków, monitorowanie konstrukcji budowlanych, monitorowanie wydarzeń mających wpływ na środowisko
w obrębie budynków, monitorowanie wydarzeń mających wpływ
na środowisko w obrębie struktur inżynierii wodno-lądowej, monitorowanie zanieczyszczonych terenów, nadzór i inspekcja techniczna,
ocena projektu produktu, ocena zagrożeń środowiskowych, oceny
w dziedzinie nauki wykonywane przez inżynierów, opracowanie projektów technicznych w dziedzinie budownictwa, opracowanie projektów technicznych w zakresie równoważenia emisji dwutlenku węgla
[offset CO2 ], opracowywanie produktów przemysłowych, opracowywanie projektów technicznych do projektów budowlanych, opracowywanie systemów do zarządzania energią i prądem, oszacowania
w dziedzinie technologii wykonywane przez inżynierów, planowanie
budowy nieruchomości, planowanie projektu, pomiary inżynieryjne,
pomiary prognozowe ustalonych emisji gazów spalinowych, pomiary
środowiska w obrębie budynków, prace inżynieryjne, profesjonalne
doradztwo dotyczące technologii, profesjonalne doradztwo w zakresie wydajności energetycznej w budynkach, programowanie oprogramowania do zarządzania energią, projektowanie analiz wykonalności
w zakresie projektów, projektowanie architektoniczne, projektowanie
budowlane, projektowanie budynków, projektowanie budynków
o kontrolowanym środowisku, projektowanie budynków przemysłowych, projektowanie i opracowywanie aparatury diagnostycznej, projektowanie i opracowywanie urządzeń do bezprzewodowej transmisji
danych, projektowanie i opracowywanie aparatury, przyrządów
i sprzętu do bezprzewodowej transmisji danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, projektowanie
i opracowywanie produktów inżynieryjnych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania sterowników, projektowanie i planowanie techniczne rurociągów w dziedzinie gazu, wody i wody ściekowej, projektowanie i opracowywanie sieci telekomunikacyjnych,
projektowanie i planowanie techniczne elektrowni, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, projektowanie oprogramowania
sterowników, projektowanie oprogramowania systemowego, projektowanie produktów, projektowanie produktów inżynieryjnych, projektowanie rurociągów, projektowanie systemów inżynierii budowlanej, projektowanie techniczne, projektowanie techniczne i doradztwo,
zdalny monitoring powietrzny związany z badaniami środowiska, zdalny monitoring powietrzny związany z badaniami naukowymi, zapewnianie doradztwa technicznego dla przemysłu petrochemicznego,
zapewnianie doradztwa technicznego dla morskiego przemysłu transportowego, zapewnianie doradztwa technicznego dla przemysłu rafineryjnego, wykonywanie pomiarów, usługi zarządzania projektami
inżynieryjnymi, usługi w zakresie testowania materiałów, usługi w zakresie projektowania, usługi w zakresie przeglądów technicznych,
usługi w zakresie rozwoju przemysłowego, usługi w zakresie testów
nieniszczących, usługi w zakresie projektowania budynków, usługi
w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, usługi w zakresie pomiarów powietrznych, usługi w zakresie ekspertyz technologicznych,
usługi w zakresie inspekcji technicznej, usługi w zakresie monitorowania procesów przemysłowych, usługi w zakresie badań i kontroli środowiska naturalnego, usługi w zakresie badań środowiskowych w celu
wykrywania zanieczyszczeń wody, usługi w zakresie badań przemysłowych, usługi w zakresie doradztwa technicznego, usługi w zakresie
doradztwa technologicznego, usługi w dziedzinie nauk o ziemi, usługi
w dziedzinie nauk przyrodniczych, usługi w zakresie inżynierii budow-
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lanej, usługi w zakresie badania składników przepływającego powietrza, usługi technologiczne w zakresie produkcji, usługi technologiczne w zakresie projektowania, usługi projektowania w zakresie
inżynierii wodno-lądowej, usługi projektowania związane z inżynierią
lądową i wodną, usługi pomiarów technicznych, usługi pomiaru przepływu powietrza, usługi projektowania architektonicznego, usługi
naukowo-technologiczne, usługi monitoringu środowiska naturalnego, usługi planowania w zakresie inżynierii wodno-lądowej, usługi liczenia cząstek w przepływającym powietrzu, usługi kontroli jakości
wody, usługi konsultacyjne w zakresie środowiska naturalnego, usługi
konsultacyjne w zakresie technologii, usługi konsultacyjne w zakresie
technologii kontroli, usługi konsultacyjne dotyczące planowania środowiskowego, usługi inżynieryjne i w zakresie architektury, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii energetycznej, usługi inżynieryjne
w dziedzinie technologii środowiskowej, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii budowlanej, usługi inżynieryjne w zakresie analizy
konstrukcji, usługi doradztwa w dziedzinie rozwoju technologicznego,
usługi doradztwa technologicznego, usługi doradztwa technologicznego w dziedzinie generowania energii alternatywnych, usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej, usługi doradcze związane z badaniami w dziedzinie ochrony środowiska, usługi
doradcze związane z bezpieczeństwem środowiska, usługi doradcze
związane z wydajnością energetyczną, usługi doradcze w zakresie zanieczyszczenia środowiska, usługi doradcze w zakresie kontroli zanieczyszczeń, usługi doradcze w zakresie inżynierii przemysłowej, usługi
doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze dotyczące zużycia
energii, usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska, usługi badawcze w zakresie ochrony środowiska, usługi badawcze związane
z budownictwem, usługi architektoniczne w zakresie projektowania
budynków, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków przemysłowych, usługi architektoniczne w zakresie przygotowywania planów architektonicznych, usługi architektoniczne dotyczące
zagospodarowania terenu, usługi analityczne w zakresie oceny składu
chemicznego płynów, usługi analizy biochemicznej przepływu powietrza, udzielanie porad technicznych związanych ze środkami
oszczędności energii, udzielanie informacji związanych z badaniami
i opracowaniami projektów technicznych dotyczących wykorzystywania naturalnych źródeł energii, udzielanie informacji związanych z badaniami technologicznymi, udzielanie informacji naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji emisji dwutlenku węgla, udzielanie
informacji dotyczących inżynierii przemysłowej, udzielanie informacji,
doradztwo i konsultacje w zakresie równoważenia emisji dwutlenku
węgla, testowanie sygnałów telekomunikacyjnych, testowanie systemów elektronicznego przetwarzania danych, testowanie urządzeń
w dziedzinie inżynierii elektrycznej, testowanie zagrożenia hałasem
środowiska, testy inżynieryjne, testy kontroli jakości, testy metalurgiczne, testowanie materiałów, testowanie maszyn, testowanie emisji
spalin w odniesieniu do środowiska naturalnego, testowanie filtrów,
testowanie i ocena materiałów, technologiczne badania projektowe,
świadczenie usług pobierania próbek i analitycznych w celu oceny poziomów zanieczyszczenia, studium wykonalności technicznej, sporządzanie raportów dotyczących projektowania, sporządzanie projektów
i opracowywanie systemów fotowoltaicznych, sporządzanie raportów
technologicznych, sporządzanie rysunków technicznych, przygotowywanie raportów związanych z opracowaniami projektów technicznych do projektów budowlanych, przygotowywanie raportów dotyczących badań technologicznych, rysowanie konstrukcji, przegląd
wadliwych konstrukcji, przeprowadzanie badan jakościowych, prowadzenie badań inżynierskich, projektowanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego.

(111) 320991
(220) 2018 09 17
(210) 490590
(151) 2019 05 27
(441) 2018 12 03
(732) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Trępnowy, PL.
(540) ANVENA
(510), (511) 1 nawozy, hormony roślinne (fitohormony), polepszacze 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 przeciwpasożytnicze], środki do ochrony nasion, aktywatory biologiczne, aktywatory
[środki chemiczne], naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające
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wzrost roślin, chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie,
płyny wspomagające do użytku wraz z dodatkami do fungicydów,
środki nawilżające do użytku jako środki wspomagające do preparatów ochrony roślin, środki do wspomagania wzrostu roślin, środki
do wspomagania wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki nawilżające do użytku z rolniczymi środkami chemicznymi, środki nawilżające do użytku w preparatach przeciw szkodnikom, środki ochrony
roślin przeciw patogenom, produkty chemiczne do hamowania rozwoju chwastów, 5 pestycydy, preparaty chemiczne do zwalczania
szkodników, środki grzybobójcze, środki chwastobójcze, preparaty
do niszczenia robactwa, insektycydy, fungicydy, herbicydy, 31 nasiona, sadzonki, cebulki i rozsady do hodowli roślin, pasze.

(111) 320992
(220) 2018 09 17
(210) 490592
(151) 2019 05 27
(441) 2018 12 03
(732) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Trępnowy, PL.
(540) O-BOOSTER
(510), (511) 1 nawozy, hormony roślinne (fitohormony), polepszacze 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 przeciwpasożytnicze], środki do ochrony nasion, aktywatory biologiczne, aktywatory
[środki chemiczne], naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające
wzrost roślin, chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie,
płyny wspomagające do użytku wraz z dodatkami do fungicydów,
środki nawilżające do użytku jako środki wspomagające do preparatów ochrony roślin, środki do wspomagania wzrostu roślin, środki
do wspomagania wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki nawilżające do użytku z rolniczymi środkami chemicznymi, środki nawilżające do użytku w preparatach przeciw szkodnikom, środki ochrony
roślin przeciw patogenom, produkty chemiczne do hamowania rozwoju chwastów.
(111) 320993
(220) 2018 09 17
(210) 490593
(151) 2019 05 27
(441) 2018 12 03
(732) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Trępnowy, PL.
(540) O-SPEED
(510), (511) 1 nawozy, hormony roślinne (fitohormony), polepszacze 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 przeciwpasożytnicze], środki do ochrony nasion, aktywatory biologiczne, aktywatory
[środki chemiczne], naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające
wzrost roślin, chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie,
płyny wspomagające do użytku wraz z dodatkami do fungicydów,
środki nawilżające do użytku jako środki wspomagające do preparatów ochrony roślin, środki do wspomagania wzrostu roślin, środki
do wspomagania wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki nawilżające do użytku z rolniczymi środkami chemicznymi, środki nawilżające do użytku w preparatach przeciw szkodnikom, środki ochrony
roślin przeciw patogenom, produkty chemiczne do hamowania rozwoju chwastów.
(111) 320994
(220) 2018 09 17
(210) 490594
(151) 2019 05 27
(441) 2018 12 03
(732) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Trępnowy, PL.
(540) CALDENA ORGANIC BOOSTER
(510), (511) 1 nawozy, hormony roślinne (fitohormony), polepszacze do gleby, regulatory wzrostu roślin, stymulatory wzrostu [inne
niż do użytku medycznego lub weterynaryjnych], bakterie [inne
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych], biostymulatory
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(środki oddziałujące na procesy życiowe roślin w inny sposób niż
składnik pokarmowy), środki chemiczne do ochrony roślin [inne
niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki do ochrony nasion, aktywatory biologiczne, aktywatory
[środki chemiczne], naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające
wzrost roślin, chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie,
płyny wspomagające do użytku wraz z dodatkami do fungicydów,
środki nawilżające do użytku jako środki wspomagające do preparatów ochrony roślin, środki do wspomagania wzrostu roślin, środki
do wspomagania wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki nawilżające do użytku z rolniczymi środkami chemicznymi, środki nawilżające do użytku w preparatach przeciw szkodnikom, środki ochrony
roślin przeciw patogenom, produkty chemiczne do hamowania rozwoju chwastów.

2791

(510), (511) 9 głowice przyłączeniowe wykonane z aluminium, metali
nierdzewnych, tworzyw sztucznych, bloki i złączki zaciskowe do przewodów elektrycznych, czujniki temperatury, dławiki kablowe, izolatory przeciążeniowe, łączniki elektryczne, osprzęt elektryczny, obudowy
osprzętu elektrotechnicznego, osłony do gniazdek elektrycznych,
osłony do kabli elektrycznych, osłony kątowe termometryczne, przyrządy kontrolne i pomiarowe, uchwyty montażowe, wyświetlacze.

(111) 320999
(220) 2018 10 29
(210) 492140
(151) 2019 05 21
(441) 2019 02 04
(732) GALERIA LIBERO-PROJEKT ECHO-120 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kielce, PL.
(540) Libero KATOWICE
(540)

(111) 320995
(220) 2018 10 09
(210) 491459
(151) 2019 05 27
(441) 2018 11 26
(732) ORZECHOWSKI WOJCIECH BUSINESS CONSULTING, Łódź, PL.
(540) STREFA NIERUCHOMOŚCI
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 16 czasopisma, periodyki, publikacje drukowane, 35 doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, publikowanie tekstów
reklamowych, 36 doradztwo w sprawach finansowych, informacje
finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem
zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie nieruchomością, 41 informacja o edukacji, kształcenie praktyczne, nauczanie indywidualne,
organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie konkursów, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, szkolenia.
(111) 320996
(220) 2018 10 15
(210) 491586
(151) 2019 05 27
(441) 2018 11 26
(732) MERTZ EYEWEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolesławiec, PL.
(540) MOIE
(510), (511) 9 okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, okulary (optyka), etui do okularów.
(111) 320997
(220) 2018 10 15
(210) 491593
(151) 2019 05 27
(441) 2018 11 26
(732) ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chorzów, PL.
(540) Confifructa
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18,
27.03.11, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, materiały
piśmienne, zeszyty dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia
dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych,
25 ubrania w tym koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy
dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych,
35 reklama, analiza kosztów, księgowość, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, usługowych
i handlowych, 36 usługi związane z nieruchomościami: sporządzanie
umów najmu, wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, w ramach działalności usługi w zakresie działalności obiektów
biurowych i handlowych, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych,
garaży w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych,
41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe w ramach
działalności obiektów biurowych i handlowych, 43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, wynajmowanie sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych.
(111) 321000
(220) 2018 10 29
(210) 492142
(151) 2019 05 21
(441) 2019 02 04
(732) GALERIA LIBERO-PROJEKT ECHO-120 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kielce, PL.
(540) Libero KATOWICE
(540)

Kolor znaku: biały, jasnozielony, ciemnozielony, zielony
(531) 05.03.11, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 dżemy, konfitury.
(111) 320998
(220) 2018 10 26
(210) 492045
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 11
(732) LIMATHERM COMPONENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów, PL.
(540) Lima Components

Kolor znaku: pomarańczowy, biały
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18,
27.03.11, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24, 29.01.12
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(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, materiały
piśmienne, zeszyty dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia
dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych,
25 ubrania, w tym koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy
dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych,
35 reklama, analiza kosztów, księgowość, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, usługowych
i handlowych, 36 usługi związane z nieruchomościami: sporządzanie
umów najmu, wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, w ramach działalności usługi w zakresie działalności obiektów
biurowych i handlowych, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych,
garaży w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych,
41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe w ramach
działalności obiektów biurowych i handlowych, 43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, wynajmowanie sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych.

(111) 321001
(220) 2018 10 29
(210) 492145
(151) 2019 05 21
(441) 2019 02 04
(732) GALERIA LIBERO-PROJEKT ECHO-120 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kielce, PL.
(540) Libero KATOWICE
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.04.01, 29.01.12, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 26.01.01,
26.04.15, 26.04.18, 27.03.11, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.24
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, materiały piśmienne, zeszyty dla celów promocji działalności obiektów
biurowych i handlowych, 35 reklama, analiza kosztów, księgowość,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w ramach działalności obiektów
mieszkaniowych, usługowych i handlowych, 36 usługi związane
z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu, wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, w ramach działalności
usługi w zakresie działalności obiektów biurowych i handlowych,
39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, 41 publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, 43 wynajmowanie sal na posiedzenia w ramach
działalności obiektów biurowych i handlowych.
(111) 321002
(220) 2018 10 29
(210) 492146
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 04
(732) GALERIA LIBERO-PROJEKT ECHO-120 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kielce, PL.
(540) Libero KATOWICE
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(540)

Kolor znaku: fioletowy, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.24, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18, 05.03.11, 05.03.13,
05.03.14, 27.03.11
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, materiały
piśmienne, zeszyty dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia
dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych,
25 ubrania w tym koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy
dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych,
35 reklama, analiza kosztów, księgowość, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, usługowych
i handlowych, 36 usługi związane z nieruchomościami: sporządzanie
umów najmu, wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, w ramach działalności usługi w zakresie działalności obiektów
biurowych i handlowych, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych,
garaży w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych,
41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe w ramach
działalności obiektów biurowych i handlowych, 43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, wynajmowanie sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych.
(111) 321003
(220) 2018 10 29
(210) 492147
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 04
(732) GALERIA LIBERO-PROJEKT ECHO-120 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kielce, PL.
(540) Libero KATOWICE
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, biały
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15,
26.01.18, 27.03.11, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, materiały
piśmienne, zeszyty dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia
dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych,
25 ubrania w tym koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy
dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych,
35 reklama, analiza kosztów, księgowość, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, usługowych
i handlowych, 36 usługi związane z nieruchomościami: sporządzanie
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umów najmu, wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, w ramach działalności usługi w zakresie działalności obiektów
biurowych i handlowych, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych,
garaży w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych,
41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe w ramach
działalności obiektów biurowych i handlowych, 43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, wynajmowanie sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych.

(111) 321004
(220) 2018 11 09
(210) 492515
(151) 2019 05 16
(441) 2019 01 03
(732) ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA, Kęty, PL.
(540) ALUMETAL GORZYCE
(510), (511) 6 aluminium, stopy aluminium, stopy aluminiowe odlewnicze, stopy metali lekkich, stopy metali nieżelaznych, aluminium
do odtleniania stali, stopy metali nieszlachetnych, stopy wstępne,
zaprawy, sztabki metali nieszlachetnych, folie metalowe do zawijania i pakowania, metale nieszlachetne surowe lub półprzetworzone,
odpady metalowe, złomy metalowe, złom aluminiowy, złom metali
nieżelaznych, drut aluminiowy, formy odlewnicze metalowe, okucia metalowe, okucia dla budownictwa metalowe, osprzęt do drzwi
i okien metalowy, konstrukcje metalowe dla budownictwa, belki metalowe, bramy metalowe, płyty dla budownictwa metalowe, zawiesia
do przenoszenia ładunków metalowe, znaki drogowe metalowe, żelazokrzem, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w punktach
sprzedaży hurtowej i detalicznej stopów metali, aluminium i stopów
aluminium, stopów wstępnych, zapraw, rud metali, chemikaliów przemysłowych, odpadów i złomów metalowych, części zamiennych oraz
akcesoriów do samochodów i innych pojazdów, silników do pojazdów,
paliw i smarów oraz artykułów przemysłowych, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, administrowanie i zarządzanie miejscami wystawowymi dotyczącymi handlu i/lub reklamy, badanie rynku w celach handlowych, outsourcing jako doradztwo handlowe, usługi menedżerskie,
prowadzenie interesów osób trzecich, usługi badania marketingowego
i badania rynku, administrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami
handlowym, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży hurtowej i detaliczne, reklama, reklama na billboardach, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, informacja handlowa oraz udzielanie porad konsumentom, prowadzenie negocjacji, patronowanie klubom sportowym,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych oraz komputerowe zarządzanie plikami, pośrednictwo handlowe, informacja o powyższych
usługach, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących produkcji
aluminium, stopów aluminium i stopów wstępnych, zapraw, pośrednictwo w kraju i za granicą w zakresie kupna-sprzedaży aluminiowych stopów odlewniczych, złomu metalowego i stopów wstępnych, zapraw,
prowadzenie agencji importowo-eksportowej, usługi pomocnicze
związane z handlem towarami, w tym dla importu i eksportu, usługi
reklamowe, reprodukcja dokumentów, reprodukcja dokumentacji, dystrybucja materiałów reklamowych, organizowanie aukcji, eksploatacja
oraz zarządzanie komputerami i systemami komputerowymi, reklama,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, Internetu, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, 40 rafinacja ciekłego metalu, odlewanie metali, hartowanie metali, przeróbka
odpadów i złomów metalowych, przeróbka złomu aluminiowego, obróbka metali, powlekanie metali, spawanie, lutowanie.
(111) 321005
(220) 2018 11 17
(210) 492791
(151) 2019 05 15
(441) 2019 01 28
(732) STOWARZYSZENIE POLSKA MISJA MEDYCZNA, Kraków, PL.
(540) Polish Medical Mission
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony, biały
(531) 02.09.01, 09.01.10, 29.01.13, 27.05.01
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(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie ośrodków ochrony
zdrowia, ośrodków rehabilitacyjnych, sanatoryjnych, szpitali, klinik,
domów opieki społecznej, organizowanie i zarządzanie działalnością humanitarną, organizowanie i prowadzenie baz danych o wolontariuszach i beneficjentach pomocy udzielanej przez organizacje społeczne, publikowanie materiałów ilustrujących działalność
Stowarzyszenia i zachęcających do jej wsparcia, organizowanie,
koordynowanie, prowadzenie oraz udział w akcjach ratowniczych,
humanitarnych i udzielanie pomocy rozwojowej, organizowanie
osobowego i rzeczowego zaplecza medycznego dla potrzeb akcji
ratowniczych i humanitarnych oraz pomocy rozwojowej, prowadzenie zbiórki darów na rzecz ofiar dotkniętych katastrofami, wojnami
oraz innymi zdarzeniami, prowadzenie reklamy w prasie, radio, telewizji, pozyskiwanie i nieodpłatne wydawanie leków zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi obrotu lekami, pozyskiwanie
materiałów medycznych i sprzętu medycznego, usługi związane
z promocją zdrowia i działaniami prozdrowotnymi, udostępnianie
powierzchni reklamowej, promocja i reklama osób trzecich, usługi
w zakresie: organizowania ochrony imprez masowych, organizowania ochrony osób, organizowania oddziałów szybkiego reagowania
kryzysowego, 36 zarządzanie i administrowanie nieruchomościami,
organizowanie kwest na rzecz ofiar dotkniętych katastrofami, wojnami oraz innymi zdarzeniami, organizowanie zbiórek środków finansowych, organizowanie i gromadzenie funduszy na cele dobroczynne, organizowanie i gromadzenie funduszy na cele opieki medycznej
i poprawianie jakości usług medycznych, pozyskiwanie i podział
środków finansowych na wspieranie osób wymagających pomocy,
sponsorowanie i finansowanie leczenia rehabilitacyjnego, prowadzenie zbiórek funduszy celowych na rzecz chorych, zbieranie środków finansowych z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego
i rehabilitacyjnego oraz innych artykułów do realizacji potrzeb życia
codziennego chorych, zbiórki funduszy na rzecz prowadzenia akcji
szkoleniowych, tworzenie funduszu stowarzyszenia, poszukiwanie
darczyńców, usługi sponsoringu finansowego, usługi finansowania
w celu tworzenia ośrodków opieki medycznej, domów tymczasowych, struktur edukacyjnych i medycznych oraz zarządzania nimi,
usługi finansowania dla osób w trudnej sytuacji, tworzenie kapitałów
i inwestycje kapitałowe, w szczególności poprzez zbiórkę funduszy
przy okazji ukierunkowanych akcji reklamowych i we współpracy
z przedsiębiorstwami, finansowanie działań w każdej postaci w zakresie pomocy medycznej i społecznej w celach humanitarnych, finansowanie programów naukowych i medycznych, dotacje i pomoc
każdego rodzaju, w szczególności przeznaczona dla lekarzy, zakładów opieki medycznej dla osób na terenach objętych działaniami
wojennymi, klęskami żywiołowymi, lub ośrodków edukacyjnych oraz
stowarzyszeń prowadzących działalność humanitarną w ramach
opieki zdrowotnej oraz pomocy i wsparcia humanitarnego, finansowanie programów naukowych i medycznych, finansowanie transportu osób i sprzętu do rejonu dotkniętego kataklizmami, 39 usługi
transportu, w tym transportu chorych, usługi biura podróży, usługi
magazynowania leków, sprzętu medycznego, 41 usługi edukacyjne
oraz usługi szkoleniowe w tym dotyczące planowania podróży, szczególnie wyjazdów do krajów „podwyższonego ryzyka” przy uwzględnieniu: bezpieczeństwa podróży, sytuacji kryzysowych, zasad transportu improwizowanego, postępowania w kryzysowych sytuacjach,
postępowania w sytuacjach traumatycznych na miejscu wypadku,
wykonywania badań urazowych, czynności zabezpieczenia dróg oddechowych, czynności postępowania w hipotermii, dostępu do układu naczyniowego i zasad prowadzenia płynoterapii, nowoczesnych
metod tamowania krwotoków, chorób występujących w krajach
tropikalnych, taktyki i postępowania w sytuacjach zagrożenia życia
z powodu sytuacji zakładniczych, strzelaniny, postępowania w sytuacji typu „active shooter” oraz zasad udzielenia pomocy w zależności
od gradacji zagrożenia kontaktem ogniowym, organizowanie pokazów, organizowanie ćwiczeń praktycznych, opracowywanie scenariuszy symulacyjnych, organizowanie sympozjów, organizowanie
konferencji, organizowanie kursów, publikacje elektroniczne on-line
książek, instrukcji, materiałów szkoleniowych, usługi wydawnicze,
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, nagrywanie filmów
na nośnikach elektronicznych, produkcja filmów i programów radiowych, edukacja w zakresie ochrony zdrowia i zachowań prozdrowotnych, usługi w zakresie tłumaczeń, organizowanie wystaw o tematyce edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie ochrony zdrowia oraz
planowania podróży do krajów „podwyższonego ryzyka”, 44 usługi
medyczne, usługi: klinik, szpitali, ośrodków ochrony zdrowia, domów
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spokojnej starości, domów opieki, sanatoriów, ośrodków protetycznych i rehabilitacyjnych, placówek rekonwalescencji, opieka pielęgniarska i położnicza, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, usługi
psychologów, psychoterapeutów, fizjoterapeutów, rehabilitantów,
usługi diagnostyczne, zabiegi higieniczne i pielęgnacja urody, zapewnianie konsultacji medycznych i opieki medycznej, opracowanie
projektów i konsultacje zawodowe w zakresie pomocy i wsparcia humanitarnego, usługi medyczne przeznaczone do wspierania potrzeb
w zakresie medycyny i zdrowia publicznego w krajach rozwijających
się, usługi pomocy humanitarnej, mianowicie zapewnianie pierwszej
pomocy medycznej w krajach zagrożonych kataklizmami i konfliktami wojennymi oraz publicznych usług opieki zdrowotnej dla ludności na całym świecie znajdującej się w trudnej sytuacji i w potrzebie,
wszelkie operacje logistyczne i inżynieryjne związane z pomocą
humanitarną w krajach rozwijających się lub znajdujących się w stanie wojny, pomoc logistyczna w organizowaniu misji medycznych
i humanitarnych, usługi medyczne i usługi szpitalne w czasie konfliktów zbrojnych, konfliktów wewnętrznych oraz w okresie bezpośrednio po konflikcie, w czasie głodu, dotkliwego braku pożywienia
oraz w celu walki z epidemiami, niepewną sytuacją ekonomiczną
i społeczną, porady w zakresie farmakologii, usługi informacyjne
w zakresie opieki medycznej, doradztwo zawodowe (niezwiązane
z kontaktami biznesowymi) w dziedzinie medycznospołecznej, wynajmowanie sprzętu i narzędzi chirurgicznych, medycznych i stomatologicznych, nadzór nad środkami dostępu do opieki medycznej,
informacja w zakresie medycyny oraz w zakresie farmakologii, usługi
telemedyczne.

(111) 321006
(220) 2018 11 12
(210) 492567
(151) 2019 05 24
(441) 2019 02 04
(732) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., Suwon-Si, KR.
(540) Samsung Pet Care Edition
(510), (511) 7 odkurzacze roboty, zmywarki do użytku domowego,
pralki do użytku domowego, odkurzacze, torby do odkurzaczy, skraplacze zewnętrzne, mianowicie zewnętrzne skraplacze powietrzne
do klimatyzatorów.
(111) 321007
(220) 2018 11 22
(210) 492990
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 11
(732) FRONDA PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Zioła w wielkim mieście
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(111) 321008
(220) 2018 11 26
(210) 493084
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 11
(732) NUTRICIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PYSZNE ŚNIADANKO
(540)

(531) 26.13.01, 27.05.01
(510), (511) 5 produkty żywnościowe dla niemowląt, dietetyczna
żywność i odżywki specjalnego przeznaczenia medycznego przystosowane dla niemowląt, żywność oraz odżywki dla niemowląt
na bazie mleka lub zawierające mleko i/lub jego przetwory, mieszanki na bazie mąki i mleka dla niemowląt, kaszki mleczne i bezmleczne
jako produkty do żywienia niemowląt, mleko w proszku dla niemowląt, żywność z mlekiem w proszku dla niemowląt, preparaty dietetyczne dla dzieci, substancje dietetyczne dla niemowląt, suplementy
diety dla niemowląt, produkty zbożowe specjalnego przeznaczenia
medycznego dla niemowląt, w tym żywność w postaci produktu
zbożowego bezglutenowego dla niemowląt z alergią na białko mleka krowiego i białko sojowe, napoje dla niemowląt, 29 mleko oraz
napoje mleczne lub z przewagą mleka dla małych dzieci, mieszanki mleczne dla małych dzieci, kaszki i kleiki spożywcze bezmleczne
oraz na bazie mleka dla małych dzieci: kaszki ryżowe, kaszki mleczne
manna, kaszki mleczno-ryżowe, kaszki ryżowo-kukurydziane, kaszki
pszenne, kaszki pszenno-jaglano-owsiane, kaszki o smaku wanilio-
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wym, kaszki z owocami, kaszki z sokami owocowymi, desery mleczne
dla małych dzieci, desery mleczne smakowe, desery mleczne zawierające owoce, napoje mleczne zawierające owoce, jogurty, jogurty
zawierające owoce, desery jogurtowe dla małych dzieci, pudding
mleczny, twarożki oraz twarożki z różnymi dodatkami dla małych
dzieci, gotowe posiłki obiadowe dla małych dzieci zawierające: warzywa, mięso, ryby, drób, owoce, gotowe mieszanki warzywne dla
małych dzieci, gotowe mieszanki owocowe i owocowo-warzywne
dla małych dzieci, rosół (zupa), gotowe zupy jarzynowe dla małych
dzieci również z dodatkiem mięsa, sałatki warzywne, warzywa gotowane, desery owocowe dla małych dzieci: owoce, mieszanki owocowe, owoce z dodatkiem warzyw, owoce z kleikiem, owoce z kaszką,
owoce z twarożkiem, owoce z biszkoptem, sałatki owocowe, musy
owocowe, musy owocowe z jogurtem, galaretki owocowe, przekąski na bazie owoców, chrupki owocowe dla małych dzieci, przeciery
owocowe, kompoty dla małych dzieci, 30 gotowe posiłki obiadowe
dla małych dzieci zawierające ryż, kasze, makaron, mięso, ryby, warzywa, ryż i kasze na mleku oraz kleiki spożywcze na bazie mleka dla
małych dzieci, ciastka do chrupania dla dzieci, jogurty mrożone, budynie deserowe, puddingi do użytku jako desery dla małych dzieci,
herbatki dla małych dzieci: owocowe, ziołowe, mieszanki owocowo-ziołowe.

(111) 321009
(220) 2018 11 26
(210) 493086
(151) 2019 05 29
(441) 2019 02 11
(732) NUTRICIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SMACZNA KOLACJA
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty żywnościowe dla niemowląt, dietetyczna
żywność i odżywki specjalnego przeznaczenia medycznego przystosowane dla niemowląt, żywność oraz odżywki dla niemowląt
na bazie mleka lub zawierające mleko i/lub jego przetwory, mieszanki na bazie mąki i mleka dla niemowląt, kaszki mleczne i bezmleczne
jako produkty do żywienia niemowląt, mleko w proszku dla niemowląt, żywność z mlekiem w proszku dla niemowląt, preparaty dietetyczne dla dzieci, substancje dietetyczne dla niemowląt, suplementy
diety dla niemowląt, produkty zbożowe specjalnego przeznaczenia
medycznego dla niemowląt, w tym żywność w postaci produktu
zbożowego bezglutenowego dla niemowląt z alergią na białko mleka krowiego i białko sojowe, napoje dla niemowląt, 29 mleko oraz
napoje mleczne lub z przewagą mleka dla małych dzieci, mieszanki mleczne dla małych dzieci, kaszki i kleiki spożywcze bezmleczne
oraz na bazie mleka dla małych dzieci: kaszki ryżowe, kaszki mleczne
manna, kaszki mleczno-ryżowe, kaszki ryżowo kukurydziane, kaszki
pszenne, kaszki pszenno-jaglano-owsiane, kaszki o smaku waniliowym, kaszki z owocami, kaszki z sokami owocowymi, desery mleczne
dla małych dzieci, desery mleczne smakowe, desery mleczne zawierające owoce, napoje mleczne zawierające owoce, jogurty, jogurty
zawierające owoce, desery jogurtowe dla małych dzieci, pudding
mleczny, twarożki oraz twarożki z różnymi dodatkami dla małych
dzieci, gotowe posiłki obiadowe dla małych dzieci zawierające: warzywa, mięso, ryby, drób, owoce, gotowe mieszanki warzywne dla
małych dzieci, gotowe mieszanki owocowe i owocowo-warzywne
dla małych dzieci, rosół (zupa), gotowe zupy jarzynowe dla małych
dzieci również z dodatkiem mięsa, sałatki warzywne, warzywa gotowane, desery owocowe dla małych dzieci: owoce, mieszanki owocowe, owoce z dodatkiem warzyw, owoce z kleikiem, owoce z kaszką,
owoce z twarożkiem, owoce z biszkoptem, sałatki owocowe, musy
owocowe, musy owocowe z jogurtem, galaretki owocowe, przekąski na bazie owoców, chrupki owocowe dla małych dzieci, przeciery
owocowe, kompoty dla małych dzieci, 30 gotowe posiłki obiadowe
dla małych dzieci zawierające ryż, kasze, makaron, mięso, ryby, warzywa, ryż i kasze na mleku oraz kleiki spożywcze na bazie mleka dla
małych dzieci, ciastka do chrupania dla dzieci, jogurty mrożone, budynie deserowe, puddingi do użytku jako desery dla małych dzieci,
herbatki dla małych dzieci: owocowe, ziołowe, mieszanki owocowo-ziołowe.
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(111) 321010
(220) 2018 08 22
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 04
(732) CULINA HORECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) Natka
(540)

(210) 489599

Kolor znaku: zielony
(531) 29.01.03, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.08,
05.03.11, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 21 przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa
domowego, grzebienie i gąbki, pędzle [z wyjątkiem pędzli malarskich], materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia,
wełna [wata stalowa], nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło
[z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie], wyroby szklane
do użytku domowego i gastronomicznego nie służące do użytku
biologicznego lub laboratoryjnego, wyroby porcelanowe i ceramiczne, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty,
jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, kakao i nienaturalna kawa, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty
zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód,
melasa [syropy], drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet,
sosy [przyprawy], przyprawy, lód, 31 ziarna jako zboża oraz ziarna
jako nasiona, produkty rolne, ogrodnicze, leśne, żywe zwierzęta,
świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma
dla zwierząt, słód, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.
(111) 321011
(220) 2018 08 27
(151) 2019 05 24
(441) 2019 02 04
(732) MICHALSKA KATARZYNA, Poznań, PL.
(540) Kuchnia 20 WANDY 17
(540)

(210) 489788

(531) 27.05.01, 11.01.02
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 321012
(220) 2018 09 07
(210) 490262
(151) 2019 05 28
(441) 2018 12 10
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Poranek-między Wisłą i Bugiem
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe 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
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych,
konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne,
suszarki do klisz, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub
obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne,
w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku,
obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk
rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem
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widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci
komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line z komputerowych
baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line
interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych
i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych
niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki
i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów,
organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym,
usługi w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych: usługi
wynajmu nagrań i studiów nagrań: produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli.

(111) 321013
(220) 2018 09 07
(210) 490263
(151) 2019 05 27
(441) 2018 12 10
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Panorama Lubelska
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe 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
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych,
konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne,
suszarki do klisz, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub
obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne,
w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku,
obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, 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, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line
interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych
i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych
niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki
i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów,
organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym,
usługi w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, usługi
wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli.
(111) 321014
(220) 2018 09 07
(210) 490264
(151) 2019 05 27
(441) 2018 12 10
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Tydzień między nami
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
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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
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki
do klisz, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu,
także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć
telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet,
organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału
cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, 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, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu
ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych,
dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze,
pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi
organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym
i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier
odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów,
seriali, realizacja spektakli.

(111) 321015
(220) 2018 11 27
(151) 2019 05 14
(441) 2019 01 28
(732) JAKLEWICZ KATARZYNA, Częstochowa, PL.
(540) Dziewczyny, które kochają KITESURFING
(540)

nie relacjami z klientem, zarządzanie danymi i bazami danych, analizy
danych gospodarczych, pomoc w działalności gospodarczej, informacja gospodarcza, zarządzanie rachunkami firm, analizy gospodarcze,
prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, gromadzenie informacji
dla firm, prowadzenie skomputeryzowanych rejestrów handlowych
i zarządzanie niemi na rzecz osób trzecich, prognozy ekonomiczne dla
celów gospodarczych, analizy ekonomiczne dla celów gospodarczych,
porównywanie rozwiązań w działalności gospodarczej (ocena praktyk
w organizacji działalności gospodarczej), udostępnianie skomputeryzowanych danych związanych z działalnością gospodarczą, udostępnianie informacji gospodarczych za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, pomoc dla przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych w prowadzeniu działalności gospodarczej, udostępnianie katalogów witryn internetowych osób trzecich i aplikacji w celu upraszczania
transakcji biznesowych, pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi
lub działaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub
handlowego, żadna z wyżej wymienionych usług nie jest świadczona w dziedzinie majsterkowania, usług ogrodniczych i modernizacji
domu, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, sprawy monetarne,
usługi ubezpieczeniowe i finansowe, usługi informacyjne dotyczące
ubezpieczeń i finansów, świadczone on-line z komputerowej bazy
danych lub Internetu, usługi w zakresie pożyczek, gwarancji i rozszerzonych gwarancji w związku z finansowaniem pożyczek, zarządzanie
finansami, usługi finansowe, wyceny dla celów ubezpieczeniowych,
ewaluacja finansowa, prognozy finansowe, usługi pożyczek finansowych, wyceny finansowe, usługi w zakresie planowania finansowego,
skomputeryzowane usługi finansowe, usługi transakcji finansowych
online, zarządzanie finansami dla firm, informacje finansowe dostarczane za pomocą środków elektronicznych, usługi doradcze w zakresie
zarządzania ryzykiem [finansowym], świadczenie usług finansowych
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu.

(111) 321017
(220) 2018 11 27
(151) 2019 05 29
(441) 2019 02 11
(732) Wave Holdco, S.L., Madryt, ES.
(540) araka
(540)

(210) 493174

(210) 493150

Kolor znaku: różowy, niebieski, czarny, pomarańczowy, biały
(531) 29.01.15, 27.05.01, 01.15.24, 26.01.03, 02.03.08
(510), (511) 39 organizowanie wyjazdów, 41 organizowanie obozów
sportowych, organizowanie szkoleń sportowych i rekreacyjnych, wypożyczanie sprzętu sportowego, konferencje-organizacja i obsługa,
organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych.
(111) 321016
(220) 2018 11 27
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 11
(732) Wave Holdco, S.L., Madryt, ES.
(540) asto
(540)

Nr 9/2019

(210) 493173

Kolor znaku: ciemnogranatowy, żółty, pomarańczowy, czerwony
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 oprogramowanie i aplikacje dla bankowości, finansów
i biznesu, 35 doradztwo w sprawach biznesu, fakturowanie, zarządza-

Kolor znaku: ciemnogranatowy, żółty, pomarańczowy, czerwony
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 oprogramowanie i aplikacje dla bankowości, finansów
i biznesu, 35 doradztwo w sprawach biznesu, fakturowanie, zarządzanie relacjami z klientem, zarządzanie danymi i bazami danych,
analizy danych gospodarczych, pomoc w działalności gospodarczej,
informacja gospodarcza, zarządzanie rachunkami firm, analizy gospodarcze, prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, gromadzenie informacji dla firm, prowadzenie skomputeryzowanych rejestrów
handlowych i zarządzanie niemi na rzecz osób trzecich, prognozy
ekonomiczne dla celów gospodarczych, analizy ekonomiczne dla
celów gospodarczych, porównywanie rozwiązań w działalności gospodarczej (ocena praktyk w organizacji działalności gospodarczej),
udostępnianie skomputeryzowanych danych związanych z działalnością gospodarczą, udostępnianie informacji gospodarczych
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, pomoc dla przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych w prowadzeniu działalności gospodarczej, udostępnianie katalogów witryn internetowych
osób trzecich i aplikacji w celu upraszczania transakcji biznesowych,
pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi lub działaniami
handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego,
36 ubezpieczenia, działalność finansowa, sprawy monetarne, usługi
ubezpieczeniowe i finansowe, usługi informacyjne dotyczące ubezpieczeń i finansów, świadczone on-line z komputerowej bazy danych
lub Internetu, usługi w zakresie pożyczek, gwarancji i rozszerzonych gwarancji w związku z finansowaniem pożyczek, zarządzanie
finansami, usługi finansowe, wyceny dla celów ubezpieczeniowych,
ewaluacja finansowa, prognozy finansowe, usługi pożyczek finansowych, wyceny finansowe, usługi w zakresie planowania finansowego,
skomputeryzowane usługi finansowe, usługi transakcji finansowych
online, zarządzanie finansami dla firm, informacje finansowe dostarczane za pomocą środków elektronicznych, usługi doradcze w zakresie zarządzania ryzykiem [finansowym], świadczenie usług finansowych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu.

Nr 9/2019
(111) 321018
(220) 2018 11 27
(151) 2019 05 29
(441) 2019 02 11
(732) Wave Holdco, S.L., Madryt, ES.
(540) a
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 493175

Kolor znaku: ciemnogranatowy, żółty, pomarańczowy, czerwony
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 oprogramowanie i aplikacje dla bankowości, finansów i biznesu, 35 doradztwo w sprawach biznesu, fakturowanie,
zarządzanie relacjami z klientem, zarządzanie danymi i bazami
danych, analizy danych gospodarczych, pomoc w działalności gospodarczej, informacja gospodarcza, zarządzanie rachunkami firm,
analizy gospodarcze, prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa,
gromadzenie informacji dla firm, prowadzenie skomputeryzowanych rejestrów handlowych i zarządzanie niemi na rzecz osób
trzecich, prognozy ekonomiczne dla celów gospodarczych, analizy
ekonomiczne dla celów gospodarczych, porównywanie rozwiązań
w działalności gospodarczej (ocena praktyk w organizacji działalności gospodarczej), udostępnianie skomputeryzowanych danych
związanych z działalnością gospodarczą, udostępnianie informacji
gospodarczych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
pomoc dla przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych w prowadzeniu działalności gospodarczej, udostępnianie katalogów
witryn internetowych osób trzecich i aplikacji w celu upraszczania
transakcji biznesowych, pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi lub działaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa,
sprawy monetarne, usługi ubezpieczeniowe i finansowe, usługi
informacyjne dotyczące ubezpieczeń i finansów, świadczone on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, usługi w zakresie
pożyczek, gwarancji i rozszerzonych gwarancji w związku z finansowaniem pożyczek, zarządzanie finansami, usługi finansowe, wyceny dla celów ubezpieczeniowych, ewaluacja finansowa, prognozy
finansowe, usługi pożyczek finansowych, wyceny finansowe, usługi
w zakresie planowania finansowego, skomputeryzowane usługi
finansowe, usługi transakcji finansowych online, zarządzanie finansami dla firm, informacje finansowe dostarczane za pomocą
środków elektronicznych, usługi doradcze w zakresie zarządzania
ryzykiem [finansowym], świadczenie usług finansowych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu.
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(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, jasnoczerwony, brązowy,
jasnobrązowy, ciemnobrązowy, niebieski, jasnoniebieski,
ciemnoniebieski, zielony, jasnozielony, złoty, ciemnozłoty, żółty
(531) 07.01.09, 26.01.02, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 batony lukrecjowe, biszkopty, słodycze ozdobne na choinkę, ciasteczka, ciastka, ciasto z owocami, ozdoby jadalne do ciastka,
aromaty do ciastka, ciasto w proszku, ciasto z owocami, cukierki, czekolada, herbatniki, herbatniki petit-beurre, kakao, wyroby z kakao,
karmelki, drażetki, krakersy, makaroniki jako wyroby cukiernicze, mięta do wyrobów cukierniczych, cukierki miętowe, wyroby cukiernicze
na bazie migdałów, miód, muesli, wyroby cukiernicze na bazie orzeszków arachidowych, ozdoby do ciast, pasta migdałowa, pastylki cukiernicze, piernik, pomadki, pralinki, słodycze, słodziki naturalne, słód do celów spożywczych, suchary, wafle, płatki zbożowe, płatki kukurydziane,
płatki owsiane, wyroby cukiernicze, chałwa, polewa kakaowa, pomada,
wyroby oblewane masą karmelkową, wyroby z mas tłustych, marcepan,
wyroby z tłuszczu kakaowego, wyroby w czekoladzie, wyroby czekoladowane, cukierki czekoladowane o rdzeniu miękkim, cukierki czekoladowane o rdzeniu z karmelków nadziewanych, drażetki czekoladowane
o rdzeniu miękkim, drażetki czekoladowane, herbatniki czekoladowane,
pierniki czekoladowane i wafle czekoladowane.
(111) 321021
(220) 2018 12 04
(151) 2019 05 14
(441) 2019 01 21
(732) BRATEK MACIEJ MB CONSULTING, Łódź, PL.
(540) VITESI
(540)

(210) 493392

Kolor znaku: biały, czerwony, ciemnoszary
(531) 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, 35 usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej w stacjonarnych punktach sprzedaży i za pośrednictwem sieci Internet w związku z odzieżą i dodatkami odzieżowymi.

(111) 321019
(220) 2018 11 28
(210) 493217
(151) 2019 05 24
(441) 2019 01 21
(732) KIJOWSKA-SZESZUŁA ALICJA F.H.U. DERMOCLUB, Gryfice, PL.
(540) DOREME
(540)

(111) 321022
(220) 2018 12 04
(210) 493399
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 04
(732) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Gripovita mama
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty dietetyczne dla
celów leczniczych, preparaty witaminowe i lecznicze, preparaty mineralne, napoje do celów leczniczych, zioła lecznicze.

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 pigmenty i tusze do permanentnego makijażu, pigmenty kosmetyczne, barwniki bezpośrednie, 3 kosmetyki, barwniki
do celów kosmetycznych, produkty do makijażu twarzy i ciała, maseczki kosmetyczne, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna następujących
towarów: pigmenty i tusze do permanentnego makijażu, pigmenty
kosmetyczne, barwniki bezpośrednie, kosmetyki, barwniki do celów
kosmetycznych, produkty do makijażu twarzy i ciała, maseczki kosmetyczne, 44 usługi w zakresie makijażu permanentnego.

(111) 321023
(220) 2018 12 05
(210) 493456
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 04
(732) GUT RENATA INSTYTUT TALENTÓW FLASHPOINT, Kiełczów, PL.
(540) FLASHPOINT INSTYTUT TALENTÓW
(540)

(111) 321020
(220) 2018 11 30
(210) 493294
(151) 2019 05 22
(441) 2019 02 04
(732) WALKOWICZ LUCJAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWE LUMAR, Byczyna, PL.
(540) Ciao Dolcetti! LUMAR CONFECTIONERY FINEST QUALITY

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
41 trening rozwoju osobistego, doradztwo zawodowe, organizowa-
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nie i prowadzenie kursów, warsztatów, konferencji i szkoleń, edukacja, wydawanie biuletynów, czasopism, książek, audiobooków, organizowanie konkursów.

(111) 321024
(220) 2018 12 05
(210) 493455
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 04
(732) SALES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Żory, PL.
(540) sales
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów w związku
z drukiem, w szczególności urządzeń drukujących i kopiujących oraz
akcesoriów i materiałów do nich stosowanych, za pośrednictwem
stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet.
(111) 321025
(220) 2018 12 05
(210) 493459
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 04
(732) CZERNICHOWSKA MAŁGORZATA, Miedzno, PL.
(540) LODZIARNIA MIŚ
(540)

(531) 08.01.18, 03.01.14, 03.01.16, 03.01.24, 26.03.07, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 30 lody spożywcze, ciasta, ciastka, 43 usługi w zakresie
lodziarni, kawiarni, ciastkarni.
(111) 321026
(220) 2018 12 14
(210) 493849
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 04
(732) ZAPRZELSKA ANNA STUDIO KOLORU, Bydgoszcz, PL.
(540) Lemon Craft
(540)

Kolor znaku: szary, ciemnoszary
(531) 29.01.06, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.09, 27.05.10,
27.03.11, 05.07.12, 05.07.23, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 16 materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały papierowe rękodzielnicze, papier do celów rękodzielniczych,
papierowe wyroby artystyczne, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę
bezpośrednią, 41 usługi w zakresie edukacji rękodzielniczej, szkolenia w dziedzinie rękodzielnictwa, pokazy [do celów szkoleniowych],
warsztaty w celach szkoleniowych, organizowanie kursów w zakresie
edukacji rękodzielniczej.
(111) 321027
(220) 2018 12 14
(210) 493851
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 04
(732) SUPERAUTO24.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów, PL.
(540) superauto24.com
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 24.17.01, 24.17.02, 27.07.01,
27.07.11, 18.01.07, 18.01.09, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.12
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(510), (511) 12 samochody, samochody sportowe, pojazdy do poruszania się drogą lądowa, powietrzną, wodną lub kolejową, pojazdy elektryczne, 36 wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość,
nieruchomości], pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, analizy
finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, leasing finansowy,
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, usługi finansowania,
39 wynajem samochodów, pojazdy [wypożyczanie], holowanie.

(111) 321028
(220) 2018 12 14
(210) 493853
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 04
(732) BRATNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wejherowo, PL.
(540) Rozsądni Bracia
(510), (511) 36 zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, inwestowanie kapitału w nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości,
inwestycje majątkowe [nieruchomości], usługi zarządzania nieruchomościami, 41 edukacja, organizacja szkoleń, kursy szkoleniowe,
usługi wydawnicze.
(111) 321029
(220) 2018 12 14
(210) 493855
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 11
(732) BRATNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wejherowo, PL.
(540) Renton
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości, dzierżawa lub wynajem
budynków, dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, wynajem mieszkań, studio i pokoi, wynajem lokali na cele biurowe, wynajem domów, wynajem budynków, wynajem
mieszkań, wynajem pomieszczeń handlowych, wynajem pomieszczeń
biurowych, wynajem powierzchni biurowej, dzierżawa domów, dzierżawa budynków, dzierżawa biur, dzierżawa gruntu, dzierżawa ziemi,
dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, 42 projektowanie architektoniczne,
usługi architektoniczne, zarządzanie projektami architektonicznymi,
przygotowywanie planów architektonicznych, przygotowywanie projektu architektonicznego, usługi projektowania architektonicznego,
usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, 43 usługi hotelowe, usługi hoteli i moteli, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne.
(111) 321030
(220) 2018 12 14
(210) 493856
(151) 2019 05 24
(441) 2019 02 04
(732) UNITEL SIADKOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) UNITEL
(540)

Kolor znaku: błekitny, biały, czarny
(531) 29.01.13, 26.04.11, 26.04.18
(510), (511) 37 budowa infrastruktury łącznościowej, układanie kabli
naziemnych, układanie kabli ziemnych, nakładanie osłon na światłowody, nakładanie osłon na kable, konserwacja i naprawa sieci,
urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych, układanie i budowa
rurociągów, budowa infrastruktury łącznościowej, instalacja sprzętu i kabli do dostępu do Internetu, usługi w zakresie wykopywania,
konserwacja i naprawa systemów komunikacyjnych, instalowanie
i naprawa sieci telekomunikacyjnych, układanie przewodów telekomunikacyjnych.
(111) 321031
(220) 2018 12 14
(210) 493857
(151) 2019 05 24
(441) 2019 02 04
(732) UNITEL SIADKOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) UNITEL
(510), (511) 37 budowa infrastruktury łącznościowej, układanie kabli
naziemnych, układanie kabli ziemnych, nakładanie osłon na światłowody, nakładanie osłon na kable, konserwacja i naprawa sieci,
urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych, układanie i budowa
rurociągów, budowa infrastruktury łącznościowej, instalacja sprzętu i kabli do dostępu do Internetu, usługi w zakresie wykopywania,
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konserwacja i naprawa systemów komunikacyjnych, instalowanie
i naprawa sieci telekomunikacyjnych, układanie przewodów telekomunikacyjnych.

(111) 321032
(220) 2018 12 14
(210) 493858
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 11
(732) MIDURA MAGDALENA FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWA MAZAK, Głogów Małopolski, PL.
(540) Shan
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna następujących towarów: artykuły biurowe, papierowe materiały biurowe, segregatory
[artykuły biurowe], teczki [artykuły biurowe], elektryczne zszywacze
biurowe, aktówki [artykuły biurowe], segregatory (materiały biurowe), biurowe artykuły papiernicze, identyfikatory [artykuły biurowe],
dziurkacze [artykuły biurowe], biurowe maszyny do stemplowania,
niszczarki dokumentów [maszyny biurowe], klej biurowy, etykieciarki biurowe, zszywki biurowe, segregatory biurowe, spinacze biurowe, zszywacze biurowe, dziurkacze biurowe, perforatory biurowe,
pieczątki biurowe, zszywacze [artykuły biurowe], skrobaki wymazujące biurowe, dziurkacze do użytku biurowego, frankownice do użytku biurowego, zszywacze do użytku biurowego, koperty do użytku
biurowego, odciskarki do użytku biurowego, kleje do użytku biurowego, teczki do użytku biurowego, brokat do celów biurowych,
organizery do użytku biurowego, artykuły biurowe [z wyjątkiem
mebli], urządzenia biurowe do niszczenia dokumentów, korektory
w taśmie [artykuły biurowe], zestawy drukarskie, przenośne [artykuły biurowe], dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe], taśma
przylepna (dozowniki-) [artykuły biurowe], noże do papieru [artykuły
biurowe], wytłaczarki do papieru [akcesoria biurowe], teczki na dokumenty [artykuły biurowe], urządzenia biurowe do wydruków taśmowych, bloczki karteczek samoprzylepnych [artykuły biurowe],
pióra i długopisy [artykuły biurowe], korektory w płynie [artykuły
biurowe], maszyny biurowe do bindowania papieru, etui na identyfikatory [artykuły biurowe], falcerki do papieru [artykuły biurowe],
stojaki na papier [wyposażenie biurowe], przenośne drukarki etykiet
[sprzęt biurowy], tablice na notatki [artykuły biurowe], tacki na dokumenty [artykuły biurowe], taśmy elastyczne do użytku biurowego, niszczarki papieru do celów biurowych, urządzenia pieczętujące
do użytku biurowego, maszyny przycinające do użytku biurowego,
maszyny gilotynowe do użytku biurowego, zszywacze elektryczne
do użytku biurowego, taśmy przylepne do celów biurowych, taśma
uszczelniająca do celów biurowych, taśmy samoprzylepne do celów
biurowych, maszyny introligatorskie do użytku biurowego, ochrona
gumowa na palce [artykuły biurowe], nawilżacze do powierzchni
klejących [artykuły biurowe], sortowniki [stojaki] na dokumenty [artykuły biurowe], niszczarki do papieru do użytku biurowego, guma
spirytusowa klejąca do celów biurowych, elektryczne pistolety zszywające do użytku biurowego, rolki z tuszem do maszyn biurowych,
urządzenia do etykietowania do użytku biurowego, zwilżacze końcówek palców będące przyborami biurowymi, kątomierze [do użytku papierniczego i biurowego], tusze do znakowania do celów biurowych, dwustronna taśma klejąca do użytku biurowego, utrząsarki
do papieru do użytku biurowego, maszyny do kopertowania do użytku biurowego, koszulki na dokumenty do użytku biurowego, teczki
z kieszonkami do użytku biurowego, maszyny do składania papieru jako artykuły biurowe, urządzenia i maszyny do introligatorstwa
[sprzęt biurowy], klipsy do etui na identyfikatory [artykuły biurowe],
taśmy do przenośnych drukarek etykiet [artykuły biurowe], maszyny do sortowania dokumentów do użytku biurowego, urządzenia
do laminowania dokumentów do użytku biurowego, automatyczne
dozowniki taśmy klejącej do użytku biurowego, pistolety zszywające
do użytku biurowego (ręcznie sterowane-), maszyny do użytku biurowego do stemplowania poczty, elektryczne urządzenia do zgrzewania do użytku biurowego, maszyny do składania dokumentów
do użytku biurowego, maszyny do użytku biurowego do adresowania poczty, palec gumowy (ochrona gumowa na palec) [artykuły
biurowe], kleje do materiałów biurowych lub do celów domowych,
niszczarki płyt CD do użytku domowego lub biurowego, dozowniki taśmy klejącej do użytku domowego lub biurowego, maszyny
do drukowania etykiet do użytku domowego i biurowego, klej żelatynowy z krasnorostów do użytku biurowego lub domowego [funori], automatyczne dozowniki spinaczy do papieru do użytku biurowego i papierniczego, bloki [artykuły papiernicze], pinezki [artykuły
papiernicze], szpilki [artykuły papiernicze], zawiadomienia [artykuły
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papiernicze], teczki [artykuły papiernicze], notesy [artykuły papiernicze], zszywki [artykuły papiernicze], upominkowe artykuły papiernicze, taśmy kauczukowe [artykuły papiernicze], pojemniki na artykuły
papiernicze, artykuły papiernicze na przyjęcia, karty indeksowe [artykuły papiernicze], artykuły papiernicze do pisania, podkładki samoprzylepne [artykuły papiernicze], teczki papierowe [artykuły papiernicze], okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], arkusze papieru
[artykuły papiernicze], taśma (klejąca-) [artykuły papiernicze], kleje
do celów papierniczych, kleje do artykułów papierniczych, ozdoby
do ołówków [artykuły papiernicze], klej kauczukowy do celów papierniczych, folie klejące do artykułów papierniczych, taśmy klejące
do celów papierniczych, karton z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], teczki na dokumenty będące artykułami papierniczymi, klej lateksowy do celów papierniczych lub domowych, klej z alg do celów
papierniczych, klej żelatynowy do użytku papierniczego lub domowego, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego,
teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze],
kleje z tworzyw sztucznych do użytku papierniczego lub domowego,
materiały klejące do celów papierniczych lub do użytku domowego,
taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego,
klej z gumy arabskiej do użytku papierniczego lub domowego, pasta
skrobiowa [klej] do celów papierniczych lub do użytku domowego,
pasty i inne substancje klejące do artykułów papierniczych lub celów domowych, klej z czerwonych alg do celów papierniczych lub
do użytku domowego (funori), pasty do rękodzieła, do artykułów
papierniczych lub do celów domowych (banjaku-nori), szkolne zeszyty, przybory szkolne [artykuły piśmienne], pudełka z farbami
[artykuły szkolne], kreda szkolna, etui na przybory do pisania, tacki
na przybory do pisania, przybory do pisania wykonane z włókien,
upominkowe etui na przybory do pisania, przybory do wycierania
tablic do pisania, piórniki pudełka na przybory do pisania, przybory
do szkicowania, kredki ołówkowe, pastele [kredki], kredki świecowe,
kredki do kolorowania, koperty, szare koperty, papier na koperty, koperty [artykuły piśmienne], materiały piśmienne, papierowe artykuły
piśmienne, przebitki [materiały piśmienne], szablony [artykuły piśmienne], materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, spinacze
do papieru [materiały piśmienne], pudełka na artykuły piśmienne,
nalepki, naklejki [materiały piśmienne], papier w arkuszach [artykuły
piśmienne], papier, pióra i długopisy.

(111) 321033
(220) 2018 12 14
(210) 493860
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 11
(732) RETAILIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) reTaILIC
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 przyrządy miernicze do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia technologii informacyjnej
i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, 35 analizy i badania
dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie
działalności gospodarczej, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 42 usługi naukowe i technologiczne, usługi w zakresie
technologii informacyjnych, 45 usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.
(111) 321034
(220) 2018 12 14
(210) 493863
(151) 2019 05 29
(441) 2019 02 11
(732) BOGACZ TADEUSZ BOGART, Gniewkówiec, PL.
(540) Bogart
(510), (511) 35 usługi konsultacji biznesowych w branży rolniczej,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem rolniczym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem rolniczym, udzielanie
informacji dotyczących! działalności gospodarczej w zakresie przemysłu rolniczego.
(111) 321035
(220) 2018 12 17
(210) 493949
(151) 2019 05 29
(441) 2019 02 11
(732) KAWULSKI MACIEJ FUTURE SPACE, Warszawa, PL.
(540) KAVULSON
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(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wódka.
(111) 321036
(220) 2018 12 19
(210) 494049
(151) 2019 05 23
(441) 2019 02 04
(732) QUBUS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) Gryfina Gravitas
(510), (511) 39 oprowadzanie wycieczek, organizacja wycieczek
turystycznych, organizowanie wycieczek autobusowych, organizowanie wycieczek z przewodnikiem, organizowanie wycieczek zagranicznych, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem i wypraw, organizowanie wycieczek
ze zwiedzaniem w ramach akcji zorganizowanych, organizowanie
wypraw, wycieczek jednodniowych i wycieczek ze zwiedzaniem,
prowadzenie wycieczek, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja
transportu, udzielanie informacji turystycznych, usługi doradztwa
turystycznego i informacji turystycznej, usługi w zakresie organizowania transportu dla wycieczek, zwiedzanie turystyczne, 41 obozy
rekreacyjne, organizowanie obozów sportowych, obozy letnie [rozrywka i edukacja], organizacja aktywności edukacyjnych na obozach letnich, organizacja atrakcji na obozach letnich, organizacja
imprez rozrywkowych typu cosplay, organizowanie i prowadzenie
kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
szkoleniowych, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
organizowanie turniejów rekreacyjnych, organizowanie widowisk
[impresariat], organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach rekreacyjnych, organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie zajęć rekreacyjnych, organizacja zajęć, planowanie przyjęć [rozrywka], prowadzenie
wycieczek z przewodnikiem po miejscach o wartości kulturowej
do celów edukacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], zapewnianie zajęć rekreacyjnych, zapewniane zajęć kulturalnych.
(111) 321037
(220) 2018 12 20
(210) 494125
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 11
(732) CZAJA MAGDALENA WORKS AND SOUL MAGDALENA M
CZAJA, Warszawa, PL.
(540) LOVEFITING
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
w tym: doradztwo dotyczące reklamy, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej, doradztwo, konsultacje
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketing towarów i usług na rzecz innych, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych,
produkcja materiałów reklamowych i reklam, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW w Internecie, projektowanie
materiałów reklamowych, przygotowywanie dokumentów reklamowych, przygotowywanie materiałów reklamowych, przygotowywanie
publikacji reklamowych i reklam, przygotowywanie reklam dla osób
trzecich, rozmieszczanie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie reklam dla osób
trzecich, stawianie tablic reklamowych, usługi agencji reklamowej,
usługi doradcze dotyczące reklamy, usługi marketingowe świadczone
za pomocą sieci cyfrowych, usługi reklamy graficznej, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), wykonywanie materiałów
reklamowych, wynajem bilbordów (tablic reklamowych), zawieranie
umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, dobór
personelu za pomocą metod psychotechnicznych, przeprowadzanie
testów psychologicznych w celu selekcji personelu, przeprowadzanie
testów psychometrycznych w celu doboru personelu, 41 coaching
w zakresie życia osobistego [life coaching], doradztwo zawodowe
i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], usługi szkoleniowe
lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, usługi trenerskie, trening
osobisty [szkolenie], doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo
szkoleniowe i edukacyjne], 44 usługi psychologów, badania psycho-
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logiczne, doradztwo psychologiczne, konsultacje psychologiczne,
poradnictwo psychologiczne, porady psychologiczne, opieka psychologiczna, leczenie psychologiczne, usługi diagnozy psychologicznej,
przeprowadzanie testów psychologicznych, przygotowywanie profili
psychologicznych, zapewnianie leczenia psychologicznego, sporządzanie raportów psychologicznych, poradnictwo psychologiczne dla
personelu, usługi w zakresie psychologii pracy, udzielanie informacji
z zakresu psychologii, doradztwo związane z psychologią integralną,
terapia psychologiczna dla małych dzieci, usługi w zakresie oceny
psychologicznej, usługi w zakresie testów psychologicznych, badanie
osobowości do celów psychologicznych, przeprowadzanie ocen i badań psychologicznych, przygotowywanie profilów psychologicznych
do celów medycznych, przeprowadzanie testów psychologicznych
do celów medycznych, doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych, doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia dolegliwości medycznych, usługi poradnictwa psychologicznego w zakresie sportu, muzykoterapia w celach fizycznych,
psychologicznych i kognitywnych, usługi w zakresie ocen i badań psychologicznych, usługi w zakresie psychologii dla osób indywidualnych
i grup.

(111) 321038
(220) 2018 12 20
(210) 494126
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 11
(732) CZAJA MAGDALENA WORKS AND SOUL MAGDALENA M
CZAJA, Warszawa, PL.
(540) LOVEFITING
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, fioletowy, czerwony, pomarańczowy,
ciemnoczerwony, żółty, zielony, niebieski, ciemnozielony,
brązowy, różowy, ciemnoróżowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
w tym: doradztwo dotyczące reklamy, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej, doradztwo, konsultacje
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketing towarów i usług na rzecz innych, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych,
produkcja materiałów reklamowych i reklam, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW w Internecie, projektowanie
materiałów reklamowych, przygotowywanie dokumentów reklamowych, przygotowywanie materiałów reklamowych, przygotowywanie
publikacji reklamowych i reklam, przygotowywanie reklam dla osób
trzecich, rozmieszczanie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie reklam dla osób
trzecich, stawianie tablic reklamowych, usługi agencji reklamowej,
usługi doradcze dotyczące reklamy, usługi marketingowe świadczone
za pomocą sieci cyfrowych, usługi reklamy graficznej, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), wykonywanie materiałów
reklamowych, wynajem bilbordów (tablic reklamowych), zawieranie
umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, dobór
personelu za pomocą metod psychotechnicznych, przeprowadzanie
testów psychologicznych w celu selekcji personelu, przeprowadzanie
testów psychometrycznych w celu doboru personelu, 41 coaching
w zakresie życia osobistego [life coaching], doradztwo zawodowe
i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], usługi szkoleniowe
lub edukacyjne w dziedzinie lite coachingu, usługi trenerskie, trening
osobisty [szkolenie], doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo
szkoleniowe i edukacyjne], 44 usługi psychologów, badania psychologiczne, doradztwo psychologiczne, konsultacje psychologiczne,
poradnictwo psychologiczne, porady psychologiczne, opieka psychologiczna, leczenie psychologiczne, usługi diagnozy psychologicznej,
przeprowadzanie testów psychologicznych, przygotowywanie profili
psychologicznych, zapewnianie leczenia psychologicznego, sporządzanie raportów psychologicznych, poradnictwo psychologiczne dla
personelu, usługi w zakresie psychologii pracy, udzielanie informacji
z zakresu psychologii, doradztwo związane z psychologią integralną,
terapia psychologiczna dla małych dzieci, usługi w zakresie oceny
psychologicznej, usługi w zakresie testów psychologicznych, badanie
osobowości do celów psychologicznych, przeprowadzanie ocen i badań psychologicznych, przygotowywanie profilów psychologicznych
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do celów medycznych, przeprowadzanie testów psychologicznych
do celów medycznych, doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych, doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia dolegliwości medycznych, usługi poradnictwa psychologicznego w zakresie sportu, muzykoterapia w celach fizycznych,
psychologicznych i kognitywnych, usługi w zakresie ocen i badań psychologicznych, usługi w zakresie psychologii dla osób indywidualnych
i grup.

(111) 321039
(220) 2018 12 21
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 11
(732) DEFENDOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, PL.
(540) DefenDoor
(540)

2801

(732) ZELENYY OLEKSANDR GLOBAL CHEMIA GROUP,
Ustrzyki Dolne, PL.
(540) PURE FRESH
(540)

(210) 494150

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.24, 26.04.02, 26.04.05,
26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 19 drzwi niemetalowe, ościeżnice niemetalowe, okna
niemetalowe.
(111) 321040
(220) 2018 12 21
(210) 494156
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 11
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL JÓZEF
KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, PL.
(540) koral ICE Coffee
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, jasnofioletowy, błękitny
(531) 01.15.15, 01.15.21, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu,
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła,
środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów.
(111) 321043
(220) 2018 12 31
(210) 494388
(151) 2019 05 29
(441) 2019 02 11
(732) SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ WOJEWODĘ
KUJAWSKO-POMORSKIEGO, Bydgoszcz, PL.
(540) METRONIC
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01
(510), (511) 9 urządzenie do pomiaru zużycia energii cieplnej-ciepłomierz.

Kolor znaku: brązowy
(531) 29.01.07, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.11, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 26.01.20, 26.11.01, 26.11.12
(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 lodów, wyroby cukiernicze, sosy do deserów, w tym do lodów.

(111) 321044
(220) 2018 12 31
(210) 494391
(151) 2019 05 29
(441) 2019 02 11
(732) BWS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zaczernie, PL.
(540) SIN OF DRACULA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 321045
(220) 2019 01 02
(210) 494400
(151) 2019 05 29
(441) 2019 02 11
(732) WOJCIECHOWSKI GRZEGORZ, Pieszyce, PL.
(540) HALINÓWKA Twoje miejsce w Górach Sowich
(540)

(111) 321041
(220) 2018 12 27
(210) 494304
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 11
(732) PIĄTEK ANNA AMP CONSULTING KANCELARIA PODATKOWA,
Kraków, PL.
(540) AMP CONSULTING KANCELARIA PODATKOWA
(540)

Kolor znaku: szary, brązowy
(531) 26.13.25, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, fakturowanie, analizy kosztów, doradztwo
dotyczące organizowania działalności gospodarczej, ekonomiczne
prognozy, przygotowanie listy płac, rachunkowość, doradztwo w zakresie zarządzanie działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, przygotowywanie zeznań podatkowych.
(111) 321042
(151) 2019 05 28

(220) 2018 12 27
(441) 2019 02 11

(210) 494307

Kolor znaku: niebieski, biały, czarny
(531) 06.01.01, 06.01.04, 26.11.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 29 przetwory owocowe [dżemy], dżemy, dżemy owocowe, dżemy malinowe, dżemy truskawkowe, dżemy jagodowe, dżemy
i marmolady owocowe, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe
i warzywne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy
i nasiona roślin strączkowych), 43 domy turystyczne, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi
w zakresie zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych, usługi
rezerwacji zakwaterowania na wakacje, udzielanie informacji online
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dotyczących rezerwacji zakwaterowania na czas wakacji, wynajem
zakwaterowania na urlop, organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, usługi w zakresie zakwaterowania wakacyjnego, zapewnianie
zakwaterowania tymczasowego w domach wakacyjnych, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w mieszkaniach wakacyjnych,
usługi w zakresie odnajmowania zakwaterowania wakacyjnego,
usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], rezerwowanie tymczasowego zakwaterowania w postaci domów wakacyjnych, wynajem zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach wakacyjnych.

(111) 321046
(220) 2019 01 02
(210) 494419
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 11
(732) SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA
INWESTYCJI I ROZWOJU, Warszawa, PL.
(540) MIESZKANIE +
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały, niebieski, błękitny
(531) 07.03.11, 25.07.02, 26.04.09, 26.11.01, 26.11.09, 29.01.04,
29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 dyski z nagraniami, nośniki cyfrowe z nagraniami, dane
na nośnikach optycznych, nagrane dyski audio-video, programy
komputerowe, oprogramowanie baz danych, aplikacje i oprogramowanie biznesowe, publikacje elektroniczne, filmy na płytach DVD,
oprogramowanie komputerowe, magnetyczne, cyfrowe lub analogowe nośniki do zapisu dźwięku lub obrazu, taśmy video, taśmy magnetyczne, dyski magnetyczne, płyty DVD i Blu-ray, dyskietki, dyski
optyczne, płyty kompaktowe, płyty CD-ROM, karty pamięci, przenośne karty pamięci z portem USB, czyste lub z wcześniej nagranym
dźwiękiem lub obrazem, publikacje w formie elektronicznej, dostarczane za pomocą dysków CD-ROM oraz w sieci Internet, magnesy
dekoracyjne, urządzenia komputerowe i podkładki pod myszy, systemy nawigacji, dyktafony, notesy elektroniczne, skanery, drukarki,
fotokopiarki, telefaksy, telefony, telefony komórkowe, akcesoria
do telefonów komórkowych, włączone do niniejszej klasy, obudowy
do telefonów komórkowych, aparaty fotograficzne, projektory, futerały na aparaty fotograficzne, 16 papier, tektura, druki, materiały piśmienne, książki, czasopisma, gazety, publikacje, prospekty, plakaty,
broszury, atlasy, mapy, reprodukcje graficzne, makiety architektury,
pudełka kartonowe lub papierowe, torebki do pakowania z papieru
lub tworzyw sztucznych, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, plakaty reklamowe, karty kolekcjonerskie, naklejane etykiety,
naklejki, kalkomanie, albumy, albumy z naklejkami, plakaty, litografie, obrazy, zaproszenia, kartki z życzeniami, kartki pocztowe, znaczki
pocztowe, papier listowy, papier firmowy, papier maszynowy, papier
do kopiowania, koperty, notatniki, bloki listowe, bloki do pisania,
karteczki do notatek, kartki do segregatorów, skoroszyty, papierowe, okładki do książek, przyciski do papieru, emblematy i insygnia
papierowe, mapy, bilety wstępu, kalendarze, wizytówki, przyrządy
do pisania, pióra, długopisy, ołówki, flamastry, cienkopisy, markery,
tusz, pieczątki gumowe, farby i kredki, kreda ozdoby do ołówków,
gumki do ścierania, temperówki, podstawki do ołówków, piórniki,
stojaki i pojemniki na artykuły biurowe, spinacze do papieru, linijki, taśmy klejące do materiałów papierniczych, zszywacze biurowe,
spinacze do papieru, karty podróżne i do celów rozrywki, okładki
do paszportów, etui na dokumenty, etui na książeczki czekowe,
obrusy papierowe, serwetki papierowe, torby papierowe, papier
do pakowania, podkładki na stół z papieru, ręczniki papierowe,
chusteczki papierowe, pudełka papierowe tub kartonowe na chusteczki do nosa, banery wystawowe wykonane z kartonu, banery
wystawowe z papieru, plakaty reklamowe, oprawione plakaty, afisze,
plakaty, plakaty reklamowe (rozlepianie), plakaty z kartonu, plakaty z papieru, 21 bidony (puste), bidony rowerowe, termosy, butelki
na wodę ze stali nierdzewnej, do wielokrotnego użytku, otwieracze do butelek, filiżanki, kubki, serwisy (zastawy stołowe), dzbanki,
30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, wyroby cukiernicze i słodycze,
lody, miód, lód, czekoladki, 32 wody mineralne i gazowane oraz
inne napoje bezalkoholowe, soki i napoje owocowe oraz warzywne,
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syropy i inne materiały do produkcji napojów, 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, przygotowywanie
dokumentacji przetargowej, prognozy ekonomiczne, opracowywanie biznes-planów, ekspertyzy w działalności gospodarczej, analizy
kosztów, wycena działalności handlowej, informacja o działalności
gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, badanie rynku, badania opinii publicznej, sondaże, informacje
statystyczne, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie
wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, reklamy, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, sortowanie
danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, powielanie dokumentów, fotokopiowanie, obróbka
tekstów, 36 doradztwo w sprawach finansowych, analizy finansowe,
informacje finansowe, informacje kapitałowe, wyceny finansowe,
wycenia nieruchomości, ekspertyzy dla celów fiskalnych, inwestycje
kapitałowe, tworzenie funduszy, zarządzanie majątkiem, kredytowanie, finansowanie pożyczek, sponsorowanie finansowe, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, organizacja zbiórek, doradztwo
w sprawach ubezpieczenia, informacja o ubezpieczeniach, wynajmowanie powierzchni biurowych, usługi doradcze i pośrednictwo
w sprawach finansowych, ubezpieczeniowych, monetarnych i podatkowych, usługi doradztwa w prawach leasingu finansowego,
usług kredytowych, pożyczkowych, pośrednictwa finansowego
za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych i komputerowych, usługi doradztwa w zakresie finansów, inwestowania środków finansowych w działalność budowlaną, handlową i usługową, dzierżawa
nieruchomości, wynajem nieruchomości, finansowanie nieruchomości, ubezpieczenia nieruchomości, leasing nieruchomości, wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, inwestycje
w nieruchomości, usługi agencji nieruchomości, administrowanie
nieruchomościami, przyznawanie grantów i stypendiów finansowych na cele naukowe osobom prywatnym, organizacjom, instytucjom lub firmom, 41 nauczanie, edukacja, szkolenia, kształcenie
praktyczne, opracowywanie programów edukacyjnych, informacja
o edukacji, organizacja wystaw związanych z kulturą lub edukacją,
organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów i sympozjów,
organizowanie i prowadzenie zjazdów i kongresów, opracowywanie
i wydawanie materiałów szkoleniowych i poradników, publikowanie książek, publikowanie tekstów, mikro-wydawnictwa, publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków, obsługa publikacji elektronicznych on-line, 42 doradztwo w zakresie ochrony środowiska,
doradztwo budowlane, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie
projektów technicznych, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, projektowanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron Internetowych dla
osób trzecich, udostępnianie baz danych, administrowanie stronami
komputerowymi, projektowanie komputerowych prezentacji multimedialnych, 45 konsultacje i pomoc prawna, badania prawne.

(111) 321047
(220) 2019 01 02
(210) 494423
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 11
(732) SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA
INWESTYCJI I ROZWOJU, Warszawa, PL.
(540) Mieszkanie+
(540)

(531) 24.17.05, 27.05.01
(510), (511) 9 dyski z nagraniami, nośniki cyfrowe z nagraniami, dane
na nośnikach optycznych, nagrane dyski audio-video, programy
komputerowe, oprogramowanie baz danych, aplikacje i oprogramowanie biznesowe, publikacje elektroniczne, filmy na płytach DVD,
oprogramowanie komputerowe, magnetyczne, cyfrowe lub analogowe nośniki do zapisu dźwięku lub obrazu, taśmy video, taśmy magnetyczne, dyski magnetyczne, płyty DVD i Blu-ray, dyskietki, dyski
optyczne, płyty kompaktowe, płyty CD-ROM, karty pamięci, przenośne karty pamięci z portem USB, czyste lub z wcześniej nagranym
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dźwiękiem lub obrazem, publikacje w formie elektronicznej, dostarczane za pomocą dysków CD-ROM oraz w sieci Internet, magnesy
dekoracyjne, urządzenia komputerowe i podkładki pod myszy, systemy nawigacji, dyktafony, notesy elektroniczne, skanery, drukarki,
fotokopiarki, telefaksy, telefony, telefony komórkowe, akcesoria
do telefonów komórkowych, włączone do niniejszej klasy, obudowy
do telefonów komórkowych, aparaty fotograficzne, projektory, futerały na aparaty fotograficzne, 16 papier, tektura, druki, materiały piśmienne, książki, czasopisma, gazety, publikacje, prospekty, plakaty,
broszury, atlasy, mapy, reprodukcje graficzne, makiety architektury,
pudełka kartonowe lub papierowe, torebki do pakowania z papieru
lub tworzyw sztucznych, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, plakaty reklamowe, karty kolekcjonerskie, naklejane etykiety,
naklejki, kalkomanie, albumy, albumy z naklejkami, plakaty, litografie, obrazy, zaproszenia, kartki z życzeniami, kartki pocztowe, znaczki
pocztowe, papier listowy, papier firmowy, papier maszynowy, papier
do kopiowania, koperty, notatniki, bloki listowe, bloki do pisania,
karteczki do notatek, kartki do segregatorów, skoroszyty, papierowe, okładki do książek, przyciski do papieru, emblematy i insygnia
papierowe, mapy, bilety wstępu, kalendarze, wizytówki, przyrządy
do pisania, pióra, długopisy, ołówki, flamastry, cienkopisy, markery,
tusz, pieczątki gumowe, farby i kredki, kreda ozdoby do ołówków,
gumki do ścierania, temperówki, podstawki do ołówków, piórniki,
stojaki i pojemniki na artykuły biurowe, spinacze do papieru, linijki, taśmy klejące do materiałów papierniczych, zszywacze biurowe,
spinacze do papieru, karty podróżne i do celów rozrywki, okładki
do paszportów, etui na dokumenty, etui na książeczki czekowe,
obrusy papierowe, serwetki papierowe, torby papierowe, papier
do pakowania, podkładki na stół z papieru, ręczniki papierowe,
chusteczki papierowe, pudełka papierowe lub kartonowe na chusteczki do nosa, banery wystawowe wykonane z kartonu, banery
wystawowe z papieru, plakaty reklamowe, oprawione plakaty, afisze,
plakaty, plakaty reklamowe (rozlepianie), plakaty z kartonu, plakaty z papieru, 21 bidony (puste), bidony rowerowe, termosy, butelki
na wodę ze stali nierdzewnej, do wielokrotnego użytku, otwieracze do butelek, filiżanki, kubki, serwisy (zastawy stołowe), dzbanki,
30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, wyroby cukiernicze i słodycze,
lody, miód, lód, czekoladki, 32 wody mineralne i gazowane oraz
inne napoje bezalkoholowe, soki i napoje owocowe oraz warzywne,
syropy i inne materiały do produkcji napojów, 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, przygotowywanie
dokumentacji przetargowej, prognozy ekonomiczne, opracowywanie biznes-planów, ekspertyzy w działalności gospodarczej, analizy
kosztów, wycena działalności handlowe], informacja o działalności
gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, badanie rynku, badania opinii publicznej, sondaże, informacje
statystyczne, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie
wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, reklamy, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, sortowanie
danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, powielanie dokumentów, fotokopiowanie, obróbka
tekstów, 36 doradztwo w sprawach finansowych, analizy finansowe,
informacje finansowe, informacje kapitałowe, wyceny finansowe,
wycenia nieruchomości, ekspertyzy dla celów fiskalnych, inwestycje
kapitałowe, tworzenie funduszy, zarządzanie majątkiem, kredytowanie, finansowanie pożyczek, sponsorowanie finansowe, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, organizacja zbiórek, doradztwo
w sprawach ubezpieczenia, informacja 0 ubezpieczeniach, wynajmowanie powierzchni biurowych, usługi doradcze i pośrednictwo
w sprawach finansowych, ubezpieczeniowych, monetarnych i podatkowych, usługi doradztwa w prawach leasingu finansowego,
usług kredytowych, pożyczkowych, pośrednictwa finansowego
za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych i komputerowych, usługi doradztwa w zakresie finansów, inwestowania środków finansowych w działalność budowlaną, handlową i usługową, dzierżawa
nieruchomości, wynajem nieruchomości, finansowanie nieruchomości, ubezpieczenia nieruchomości, leasing nieruchomości, wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, inwestycje
w nieruchomości, usługi agencji nieruchomości, administrowanie
nieruchomościami, przyznawanie grantów i stypendiów finanso-
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wych na cele naukowe osobom prywatnym, organizacjom, instytucjom lub firmom, 41 nauczanie, edukacja, szkolenia, kształcenie
praktyczne, opracowywanie programów edukacyjnych, informacja
o edukacji, organizacja wystaw związanych z kulturą lub edukacją,
organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów i sympozjów,
organizowanie i prowadzenie zjazdów i kongresów, opracowywanie
i wydawanie materiałów szkoleniowych i poradników, publikowanie książek, publikowanie tekstów, mikro-wydawnictwa, publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków, obsługa publikacji elektronicznych on-line, 42 doradztwo w zakresie ochrony środowiska,
doradztwo budowlane, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie
projektów technicznych, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, projektowanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, udostępnianie baz danych, administrowanie stronami
komputerowymi, projektowanie komputerowych prezentacji multimedialnych, 45 konsultacje i pomoc prawna, badania prawne.

(111) 321048
(220) 2019 01 02
(210) 494424
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 11
(732) SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA
INWESTYCJI I ROZWOJU, Warszawa, PL.
(540) Mieszkanie Plus
(510), (511) 9 dyski z nagraniami, nośniki cyfrowe z nagraniami, dane
na nośnikach optycznych, nagrane dyski audio-video, programy komputerowe, oprogramowanie baz danych, aplikacje i oprogramowanie
biznesowe, publikacje elektroniczne, filmy na płytach DVD, oprogramowanie komputerowe, magnetyczne, cyfrowe lub analogowe nośniki do zapisu dźwięku lub obrazu, taśmy video, taśmy magnetyczne, dyski magnetyczne, płyty DVD i Blu-ray, dyskietki, dyski optyczne,
płyty kompaktowe, płyty CD-ROM, karty pamięci, przenośne karty pamięci z portem USB, czyste lub z wcześniej nagranym dźwiękiem lub
obrazem, publikacje w formie elektronicznej, dostarczane za pomocą
dysków CD-ROM oraz w sieci Internet, magnesy dekoracyjne, urządzenia komputerowe i podkładki pod myszy, systemy nawigacji, dyktafony, notesy elektroniczne, skanery, drukarki, fotokopiarki, telefaksy,
telefony, telefony komórkowe, akcesoria do telefonów komórkowych,
włączone do niniejszej klasy, obudowy do telefonów komórkowych,
aparaty fotograficzne, projektory, futerały na aparaty fotograficzne,
16 papier, tektura, druki, materiały piśmienne, książki, czasopisma, gazety, publikacje, prospekty, plakaty, broszury, atlasy, mapy, reprodukcje graficzne, makiety architektury, pudełka kartonowe lub papierowe,
torebki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, plakaty reklamowe, karty kolekcjonerskie, naklejane etykiety, naklejki, kalkomanie, albumy, albumy
z naklejkami, plakaty, litografie, obrazy, zaproszenia, kartki z życzeniami, kartki pocztowe, znaczki pocztowe, papier listowy, papier firmowy,
papier maszynowy, papier do kopiowania, koperty, notatniki, bloki listowe, bloki do pisania, karteczki do notatek, kartki do segregatorów,
skoroszyty, papierowe, okładki do książek, przyciski do papieru, emblematy i insygnia papierowe, mapy, bilety wstępu, kalendarze, wizytówki, przyrządy do pisania, pióra, długopisy, ołówki, flamastry, cienkopisy, markery, tusz, pieczątki gumowe, farby i kredki, kreda ozdoby
do ołówków, gumki do ścierania, temperówki, podstawki do ołówków,
piórniki, stojaki i pojemniki na artykuły biurowe, spinacze do papieru,
linijki, taśmy klejące do materiałów papierniczych, zszywacze biurowe, spinacze do papieru, karty podróżne i do celów rozrywki, okładki
do paszportów, etui na dokumenty, etui na książeczki czekowe, obrusy papierowe, serwetki papierowe, torby papierowe, papier do pakowania, podkładki na stół z papieru, ręczniki papierowe, chusteczki
papierowe, pudełka papierowe lub kartonowe na chusteczki do nosa,
banery wystawowe wykonane z kartonu, banery wystawowe z papieru, plakaty reklamowe, oprawione plakaty, afisze, plakaty, plakaty
reklamowe (rozlepianie), plakaty z kartonu, plakaty z papieru, 21 bidony (puste), bidony rowerowe, termosy, butelki na wodę ze stali nierdzewnej, do wielokrotnego użytku, otwieracze do butelek, filiżanki,
kubki, serwisy (zastawy stołowe), dzbanki, 30 kawa, herbata, kakao,
cukier, ryż, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, lód, czekoladki,
32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, soki
i napoje owocowe oraz warzywne, syropy i inne materiały do produkcji napojów, 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, przygotowywanie dokumentacji przetargowej, prognozy
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ekonomiczne, opracowywanie biznes-planów, ekspertyzy w działalności gospodarczej, analizy kosztów, wycena działalności handlowej, informacja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji
o działalności gospodarczej, badanie rynku, badania opinii publicznej,
sondaże, informacje statystyczne, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, reklamy, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie
w komputerowych bazach danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, powielanie dokumentów, fotokopiowanie,
obróbka tekstów, 36 doradztwo w sprawach finansowych, analizy
finansowe, informacje finansowe, informacje kapitałowe, wyceny finansowe, wycenia nieruchomości, ekspertyzy dla celów fiskalnych,
inwestycje kapitałowe, tworzenie funduszy, zarządzanie majątkiem,
kredytowanie, finansowanie pożyczek, sponsorowanie finansowe,
organizowanie funduszy na cele dobroczynne, organizacja zbiórek,
doradztwo w sprawach ubezpieczenia, informacja o ubezpieczeniach,
wynajmowanie powierzchni biurowych, usługi doradcze i pośrednictwo w sprawach finansowych, ubezpieczeniowych, monetarnych i podatkowych, usługi doradztwa w prawach leasingu finansowego, usług
kredytowych, pożyczkowych, pośrednictwa finansowego za pomocą
urządzeń telekomunikacyjnych i komputerowych, usługi doradztwa
w zakresie finansów, inwestowania środków finansowych w działalność budowlaną, handlową i usługową, dzierżawa nieruchomości,
wynajem nieruchomości, finansowanie nieruchomości, ubezpieczenia nieruchomości, leasing nieruchomości, wycena nieruchomości,
zarządzanie nieruchomościami, inwestycje w nieruchomości, usługi
agencji nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, przyznawanie grantów i stypendiów finansowych na cele naukowe osobom
prywatnym, organizacjom, instytucjom lub firmom, 41 nauczanie,
edukacja, szkolenia, kształcenie praktyczne, opracowywanie programów edukacyjnych, informacja o edukacji, organizacja wystaw związanych z kulturą lub edukacją, organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów
i kongresów, opracowywanie i wydawanie materiałów szkoleniowych
i poradników, publikowanie książek, publikowanie tekstów, mikro-wydawnictwa, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków,
obsługa publikacji elektronicznych on-line, 42 doradztwo w zakresie
ochrony środowiska, doradztwo budowlane, ekspertyzy inżynieryjne,
opracowywanie projektów technicznych, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, projektowanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, udostępnianie baz danych, administrowanie stronami komputerowymi, projektowanie komputerowych
prezentacji multimedialnych, 45 konsultacje i pomoc prawna, badania
prawne.

(111) 321049
(220) 2018 12 05
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 11
(732) PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, PL.
(540) ProFloric ELEKTROLITY
(540)

(210) 493465

Kolor znaku: biały, granatowy, czerwony, jasnoniebieski
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy
diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do stosowania jako
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi,
zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, preparaty ziołowe do celów medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe
do celów leczniczych, leki, środki farmaceutyczne, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych.

(111) 321050
(220) 2018 12 05
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 11
(732) PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, PL.
(540) ProFloric60
(540)

Nr 9/2019
(210) 493466

Kolor znaku: granatowy, biały, pomarańczowy
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy
diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do stosowania jako
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi,
zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, preparaty ziołowe do celów medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe
do celów leczniczych, leki, środki farmaceutyczne, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych.
(111) 321051
(220) 2018 12 05
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 11
(732) PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, PL.
(540) CEVIPUR C
(540)

(210) 493469

Kolor znaku: biały, czarny, szary, jasnopomarańczowy,
pomarańczowy, jasnoróżowy, ciemnoróżowy
(531) 26.04.01, 26.04.02, 02.05.23, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy
diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do stosowania jako
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi,
zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, preparaty ziołowe do celów medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe
do celów leczniczych, leki, środki farmaceutyczne, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych.
(111) 321052
(220) 2018 12 05
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 11
(732) PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, PL.
(540) DIPROLAC
(540)

(210) 493471

Kolor znaku: granatowy, szary, biały, zielony, kremowy, różowy,
niebieski
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy
diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do stosowania jako
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi,
zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, preparaty ziołowe do celów medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe
do celów leczniczych, leki, środki farmaceutyczne, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych.
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(111) 321053
(220) 2018 12 07
(210) 493550
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 11
(732) RADOMSKI PAWEŁ, Kołaków, PL.
(540) DOM Z SERCEM
(510), (511) 43 domy opieki społecznej, zapewnienie zaplecza
mieszkalnego w ramach opieki społecznej, niemedyczne usługi
z zakresu opieki społecznej, takie jak usługi tymczasowej opieki
zastępczej w postaci opieki dziennej nad osobami dorosłymi, organizowanie zdrowych posiłków w domach opieki społecznej, usługi
doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze dotyczące życia
w domu opieki, zapewnianie żywności i napojów do bezpośredniego spożycia na miejscu i na wynos, zapewnianie nierehabilitacyjnych
materacy, poduszek i kołder i pozostałego wyposażenia mieszkalnego nie do celów medycznych, żłobki, ośrodki opieki dziennej
i domy opieki dla osób starszych, 44 usługi domów opieki, usługi
domowej opieki społecznej takie jak domowa opieka pielęgniarska,
opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych w domach,
doradztwo w zakresie opieki zdrowotnej w domach nad ludźmi
w podeszłym wieku, usługi terapeutyczne świadczone w domach,
udzielanie informacji z zakresu zdrowia w domach, usługi pomocy
społecznej takie jak usługi terapeutyczne, opieka zdrowotna, opieka
zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej i masaży terapeutycznych, doradztwo w zakresie opieki zdrowotnej, udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, udzielanie informacji w zakresie zdrowia, usługi paramedyczne,
usługi medyczne w ramach prowadzenia domów opieki społecznej..
(111) 321054
(220) 2018 10 23
(210) 491901
(151) 2019 05 14
(441) 2019 01 28
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) Smaczne Wędliny KIEŁBASA ŻYWIECKA
(540)

Kolor znaku: beżowy, brązowy, zielony, biały, czarny
(531) 06.07.08, 06.07.25, 25.05.02, 26.11.02, 26.11.07, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, szynka, wyroby
na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa.
(111) 321055
(220) 2018 10 23
(210) 491902
(151) 2019 05 14
(441) 2019 01 28
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) Smaczne Wędliny SZYNKA KONSEROWA
(540)

Kolor znaku: beżowy, brązowy, biały, niebieski, czarny
(531) 06.07.08, 06.07.25, 25.05.02, 26.11.02, 26.11.07, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, szynka, wyroby
na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa.
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(111) 321056
(220) 2018 10 26
(210) 492081
(151) 2019 05 27
(441) 2019 01 14
(732) NOTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tarnowo Podgórne, PL.
(540) MENO
(510), (511) 17 materiały izolacyjne w postaci płyt i paneli, panele
izolujące akustycznie wykonane z materiałów niemetalowych.
(111) 321057
(220) 2018 10 26
(210) 492082
(151) 2019 05 27
(441) 2019 01 14
(732) NOTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tarnowo Podgórne, PL.
(540) LOPP
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe do wyposażenia domu.
(111) 321058
(220) 2018 10 26
(210) 492086
(151) 2019 05 27
(441) 2019 01 14
(732) NOTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tarnowo Podgórne, PL.
(540) SONA
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu.
(111) 321059
(220) 2018 10 29
(210) 492137
(151) 2019 06 03
(441) 2019 01 14
(732) CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) stomatologia enel-med
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 44 usługi medyczne w zakresie stomatologii, diagnostyka i leczenie chorób zębów i jamy ustnej, implantologia, protetyka,
ortodoncja, endodoncja, badania radiologiczne twarzoczaszki, usługi z zakresu profilaktyki zębów i jamy ustnej, lakowanie i lakierowanie zębów, doradztwo w zakresie profilaktyki jamy ustnej i żywienia,
usługi stomatologii estetycznej, wybielanie zębów, usługi korygowania kształtu i koloru zębów, zabiegi chirurgiczne i periodontologiczne w jamie ustnej, rehabilitacja narządu żucia.
(111) 321060
(220) 2018 11 06
(210) 492417
(151) 2019 05 31
(441) 2019 02 11
(732) POWER SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik, PL.
(540) iShack
(540)

(531) 07.01.20, 07.01.24, 07.01.25, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży w wyspecjalizowanym
sklepie i/lub hurtowni lub przez Internet (e-sklep) oraz poprzez
inne kanały dostępu zdalnego z wykorzystaniem zamówień korespondencyjnych lub z użyciem środków telekomunikacji dronów,
telefonów komórkowych, urządzeń i sprzętu automatyki domowej
oraz artykułów gospodarstwa domowego, aparatów i instrumentów
elektrycznych, fotograficznych, optycznych, do ważenie i do mierzenia, urządzeń sygnalizacyjnych i kontrolnych, oprogramowania
komputerowego na wszelkich nośnikach materiałowych z wyjątkiem
papierowych, urządzeń i systemów do zapamiętywania danych i informacji, usługi w zakresie prezentacji towarów do sprzedaży w sklepach, usługi w zakresie pomocy przy sprzedaży.
(111) 321061
(220) 2018 11 09
(210) 492523
(151) 2019 05 31
(441) 2019 02 04
(732) OSOWIECKI RYSZARD ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY JARYS, Olsztyn, PL.
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(540) JARYS w harmonii ze światłem
(540)

Kolor znaku: niebieski, żółty, szary
(531) 27.05.01, 26.11.09, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, rolety
metalowe, rolety ze stali, rolety okienne zewnętrzne metalowe, rolety zewnętrzne zwijane z metalu, rolety zaciemniające zewnętrzne
z metalu, poziome rolety weneckie zewnętrzne z metalu, metalowe
rolety zewnętrzne do kierowania światła, metalowe żaluzje architektoniczne, metalowe żaluzje pionowe zewnętrzne metalowe, okienne
żaluzje zwijane zewnętrzne, metalowe żaluzje weneckie zewnętrzne,
metalowe żaluzje przeciwsłoneczne do budynków, żaluzje listwowe
poziome zewnętrzne z metalu, żaluzje metalowe w postaci ukośnych deszczułek, moskitiery metalowe, markizy metalowe, pergole
z metalu, bramy żelazne, drzwi bramy żaluzjowe, 11 żaluzje oświetleniowe, żaluzje do odbijania światła, żaluzje do regulacji światła,
19 niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, niemetalowe
rolety antywłamaniowe, rolety zewnętrzne z tworzyw sztucznych,
drewniane rolety zwijane do użytku zewnętrznego, poziome rolety
weneckie zewnętrzne nie z metalu lub tkanin, niemetalowe żaluzje
zewnętrzne i nietekstylne, żaluzje zwijane niemetalowe, żaluzje antywłamaniowe z materiałów niemetalowych, żaluzje z poziomych
listewek zewnętrzne nie z metalu lub tkanin, moskitiery niemetalowe na drzwi i do okien, szklane dachy, pergole niemetalowe, bramy
garażowe do użytku domowego niemetalowe, bramy roletowe niemetalowe, bramy bezpieczeństwa nie z metalu, 20 rolety papierowe,
rolety austriackie, rolety termoizolacyjne, rolety wewnętrzne, rolety okienne, rolety bambusowe, rolety zaciemniające wewnętrzne,
rolety materiałowe wewnętrzne, rolety listewkowe zaciemniające
wewnętrzne, rolety okienne tekstylne wewnętrzne, rolety wykonane z drewna wewnętrzne, rolety wewnętrzne z polichlorku winylu,
rolety wewnętrzne metalowe ukierunkowujące światło, rolety z plecionek drewnianych, żaluzje drewniane, żaluzje wewnętrzne, żaluzje
weneckie wewnętrzne, żaluzje pionowe wewnętrzne, żaluzje wewnętrzne listwowe, metalowe wewnętrzne żaluzje okienne, metalowe żaluzje weneckie wewnętrzne, żaluzje z lamelami wewnętrzne,
żaluzje listewkowe poziome wewnętrzne na drzwi, poziome żaluzje
weneckie wewnętrzne do okien, żaluzje niemetalowe listewkowe
do użytku wewnętrznego, wewnętrzne żaluzje okienne o poziomych lamelach, poziome żaluzje weneckie wewnętrzne na drzwi,
żaluzje z trzciny, ratami lub bambusa, wewnętrzne żaluzje z listewek
do ochrony przed światłem, żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, 22 tekstylne żaluzje zewnętrzne, markizy
i brezenty, markizy z materiałów tekstylnych, markizy z tworzyw
sztucznych, markizy z materiałów syntetycznych, plandeki, markizy,
namioty i niedopasowane pokrycia, markizy posiadające specjalne
filtry pozwalające na opalanie bez poparzenia, 24 plisowane żaluzje
przeciwsłoneczne, moskitiery, moskitiery zaprawiane insektycydami, 37 montaż żaluzji i rolet, montaż i naprawa żaluzji okiennych.
(111) 321062
(220) 2018 11 26
(210) 493103
(151) 2019 05 22
(441) 2019 02 04
(732) NINGBO HELONG NEW MATERIAL CO., LTD, Zhouxiang, CN.
(540) HONORWOOD
(540)

(531) 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 19 drewno na profile, ogniotrwałe materiały budowlane,
niemetalowe, drewno budowlane, podłogi niemetalowe, deski podłogowe [drewniane], konstrukcje budowlane niemetalowe, korek
aglomerowany do budownictwa, sklejka, drewno do wytwarzania
przedmiotów użytku domowego, boazerie.

Nr 9/2019

(111) 321063
(220) 2018 11 27
(210) 493140
(151) 2019 06 04
(441) 2019 01 28
(732) ALLCON BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) ALLCON GRUPA
(510), (511) 6 materiały budowlane ze stali i aluminium, w tym konstrukcje stalowe budowlane, profile konstrukcyjne, stolarka budowlana łącznie z witrynami, fasadami i elewacjami, 19 niemetalowe
materiały budowlane takie jak: profile konstrukcyjne, stolarka budowlana łącznie z witrynami, fasadami, elewacjami, ścianki działowe,
szkło budowlane i wyroby z niego, pokrycia dachów, sufity, podłogi,
wyroby z cementu, wapna i gipsu, masy i zaprawy budowlane, wyroby budowlane ceramiczne, 35 pośredniczenie i negocjacje w imieniu osób trzecich w charakterze inwestora zastępczego z zakresu
budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego, organizowanie
i przygotowanie materiałów do przetargów, badanie rynku, ocena
opłacalności z tego zakresu, 36 usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami, 37 usługi budowy obiektów użyteczności
publicznej i budynków mieszkalnych, budowy obiektów przemysłowych, budowy obiektów wodnych, usługi instalacji elektrycznych.
(111) 321064
(220) 2018 11 27
(210) 493145
(151) 2019 06 04
(441) 2019 01 28
(732) ALLCON BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) GRUPA ALLCON
(510), (511) 6 materiały budowlane ze stali i aluminium, w tym konstrukcje stalowe budowlane, profile konstrukcyjne, stolarka budowlana łącznie z witrynami, fasadami i elewacjami, 19 niemetalowe
materiały budowlane takie jak: profile konstrukcyjne, stolarka budowlana łącznie z witrynami, fasadami, elewacjami, ścianki działowe,
szkło budowlane i wyroby z niego, pokrycia dachów, sufity, podłogi,
wyroby z cementu, wapna i gipsu, masy i zaprawy budowlane, wyroby budowlane ceramiczne, 35 pośredniczenie i negocjacje w imieniu osób trzecich w charakterze inwestora zastępczego z zakresu
budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego, organizowanie
i przygotowanie materiałów do przetargów, badanie rynku, ocena
opłacalności z tego zakresu, 36 usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami, 37 usługi budowy obiektów użyteczności
publicznej i budynków mieszkalnych, budowy obiektów przemysłowych, budowy obiektów wodnych, usługi instalacji elektrycznych.
(111) 321065
(220) 2018 11 27
(210) 493152
(151) 2019 06 04
(441) 2019 01 28
(732) ALLCON BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) ALLCON
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 materiały budowlane ze stali i aluminium, w tym konstrukcje stalowe budowlane, profile konstrukcyjne, stolarka budowlana łącznie z witrynami, fasadami i elewacjami, 19 niemetalowe
materiały budowlane takie jak: profile konstrukcyjne, stolarka budowlana łącznie z witrynami, fasadami, elewacjami, ścianki działowe,
szkło budowlane i wyroby z niego, pokrycia dachów, sufity, podłogi,
wyroby z cementu, wapna i gipsu, masy i zaprawy budowlane, wyroby budowlane ceramiczne, 35 pośredniczenie i negocjacje w imieniu osób trzecich w charakterze inwestora zastępczego z zakresu
budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego, organizowanie
i przygotowanie materiałów do przetargów, badanie rynku, ocena
opłacalności z tego zakresu, 36 usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami, 37 usługi budowy obiektów użyteczności
publicznej i budynków mieszkalnych, budowy obiektów przemysłowych, budowy obiektów wodnych, usługi instalacji elektrycznych.
(111) 321066
(151) 2019 06 04

(220) 2018 11 27
(441) 2019 01 28

(210) 493161

Nr 9/2019
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(732) ALLCON BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) ALLCON
(540)

Kolor znaku: szary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 materiały budowlane ze stali i aluminium, w tym konstrukcje stalowe budowlane, profile konstrukcyjne, stolarka budowlana łącznie z witrynami, fasadami i elewacjami, 19 niemetalowe
materiały budowlane takie jak: profile konstrukcyjne, stolarka budowlana łącznie z witrynami, fasadami, elewacjami, ścianki działowe,
szkło budowlane i wyroby z niego, pokrycia dachów, sufity, podłogi,
wyroby z cementu, wapna i gipsu, masy i zaprawy budowlane, wyroby budowlane ceramiczne, 35 pośredniczenie i negocjacje w imieniu osób trzecich w charakterze inwestora zastępczego z zakresu
budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego, organizowanie
i przygotowanie materiałów do przetargów, badanie rynku, ocena
opłacalności z tego zakresu, 36 usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami, 37 usługi budowy obiektów użyteczności
publicznej i budynków mieszkalnych, budowy obiektów przemysłowych, budowy obiektów wodnych, usługi instalacji elektrycznych.
(111) 321067
(220) 2018 11 27
(210) 493162
(151) 2019 06 04
(441) 2019 01 28
(732) ALLCON BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) ALLCON
(540)

Kolor znaku: szary, ciemnoszary
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 6 materiały budowlane ze stali i aluminium, w tym konstrukcje stalowe budowlane, profile konstrukcyjne, stolarka budowlana łącznie z witrynami, fasadami i elewacjami, 19 niemetalowe
materiały budowlane takie jak: profile konstrukcyjne, stolarka budowlana łącznie z witrynami, fasadami, elewacjami, ścianki działowe,
szkło budowlane i wyroby z niego, pokrycia dachów, sufity, podłogi,
wyroby z cementu, wapna i gipsu, masy i zaprawy budowlane, wyroby budowlane ceramiczne, 35 pośredniczenie i negocjacje w imieniu osób trzecich w charakterze inwestora zastępczego z zakresu
budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego, organizowanie
i przygotowanie materiałów do przetargów, badanie rynku, ocena
opłacalności z tego zakresu, 36 usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami, 37 usługi budowy obiektów użyteczności
publicznej i budynków mieszkalnych, budowy obiektów przemysłowych, budowy obiektów wodnych, usługi instalacji elektrycznych.
(111) 321068
(220) 2018 11 27
(210) 493165
(151) 2019 06 04
(441) 2019 01 28
(732) ALLCON BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: szary, niebieski, biały
(531) 29.01.13, 26.07.25, 26.15.09
(510), (511) 6 materiały budowlane ze stali i aluminium, w tym konstrukcje stalowe budowlane, profile konstrukcyjne, stolarka budowlana łącznie z witrynami, fasadami i elewacjami, 19 niemetalowe
materiały budowlane takie jak: profile konstrukcyjne, stolarka budowlana łącznie z witrynami, fasadami, elewacjami, ścianki działowe,
szkło budowlane i wyroby z niego, pokrycia dachów, sufity, podłogi,
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wyroby z cementu, wapna i gipsu, masy i zaprawy budowlane, wyroby budowlane ceramiczne, 35 pośredniczenie i negocjacje w imieniu osób trzecich w charakterze inwestora zastępczego z zakresu
budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego, organizowanie
i przygotowanie materiałów do przetargów, badanie rynku, ocena
opłacalności z tego zakresu, 36 usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami, 37 usługi budowy obiektów użyteczności
publicznej i budynków mieszkalnych, budowy obiektów przemysłowych, budowy obiektów wodnych, usługi instalacji elektrycznych.

(111) 321069
(220) 2018 11 28
(151) 2019 06 04
(441) 2019 01 28
(732) ADAMSKI KRZYSZTOF, Milcza, PL.
(540) 3stu
(540)

(210) 493203

(531) 27.05.01, 27.07.01, 26.03.01, 26.03.18
(510), (511) 25 odzież, odzież sportowa, obuwie, obuwie sportowe,
nakrycia głowy, bielizna, szaliki.
(111) 321070
(220) 2018 12 03
(151) 2019 06 05
(441) 2019 02 18
(732) Gothals Limited, Nikozja, CY.
(540)
(540)

(210) 493367

(531) 03.05.19, 03.05.25
(510), (511) 25 obuwie, odzież, nakrycia głowy.
(111) 321071
(220) 2018 12 04
(210) 493419
(151) 2019 05 14
(441) 2019 01 21
(732) GROCHOT ANDRZEJ KAZIMIERZ PPT, Kraków, PL.
(540) K KRAVIEC
(540)

Kolor znaku: biały, złoty, czarny
(531) 24.01.05, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, galanteria, odzież męska, odzież wierzchnia dla
mężczyzn, odzież wieczorowa, garnitury, garnitury wizytowe, garnitury wieczorowe, garnitury męskie, garnitury trzyczęściowe, koszule
do garniturów, marynarki od garniturów, garnitury w sportowym
stylu, paski do smokingów, smokingi, fraki, paski, obuwie, obuwie dla
mężczyzn, obuwie inne niż sportowe, eleganckie spodnie, koszule
eleganckie, eleganckie buty wyjściowe, krawaty, jedwabne krawaty,
35 sprzedaż hurtowa lub detaliczna odzieży, galanterii, odzieży męskiej, odzieży wierzchniej dla mężczyzn, odzieży wieczorowej, garniturów, garniturów wizytowych, garniturów wieczorowych, garniturów
męskich, garniturów trzyczęściowych, koszul do garniturów, marynarek od garniturów, garniturów w sportowym stylu, pasków do smokingów, smokingów, fraków, pasków, obuwia, obuwia dla mężczyzn,
obuwia innego niż sportowe, eleganckich spodni, koszul eleganckich,
eleganckich butów wyjściowych, krawatów, jedwabnych krawatów,
40 szycie odzieży na miarę, usługi szycia, przeróbki odzieży, usługi krawieckie, udzielanie informacji związanych z krawiectwem, 42 projektowanie mody, projektowanie odzieży i obuwia.
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(111) 321072
(220) 2018 12 05
(210) 493488
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 11
(732) ELANSTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, PL.
(540) Elanstil
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony, jasnoszary
(531) 29.01.13, 26.04.04, 27.05.01, 26.11.08, 26.11.09
(510), (511) 1 tworzywa sztuczne w postaci granulek, poliamid, polietylen, polipropylen, 23 przędza, przędza syntetyczna, nici z tworzyw sztucznych do celów włókienniczych.
(111) 321073
(220) 2018 12 05
(210) 493489
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 04
(732) ŁOBODA LESZEK JULIAN ZAKŁAD ELEKTRONICZNY
LETRONIK, Warszawa, PL.
(540) leTronik
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnozielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.04, 24.15.01
(510), (511) 9 przyrządy miernicze do wykrywania i monitorowania,
urządzenia pomiarowe do liczenia, urządzenia detekcyjne: czujniki
i detektory, liczniki, czujniki, sterowniki.
(111) 321074
(220) 2016 09 27
(151) 2017 04 27
(441) 2017 01 02
(732) VERA-VEND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) aquaBOX
(540)

(210) 462021

Kolor znaku: granatowy, niebieski
(531) 01.15.15, 26.04.01, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 instalacje do oczyszczania, odsalania i uzdatniania
wody, 32 wody, 40 uzdatnianie i oczyszczanie powietrza i wody.
(111) 321075
(220) 2018 11 08
(210) 492501
(151) 2019 05 31
(441) 2019 02 11
(732) KOZIOŁ WOJCIECH KOPRO, Warszawa, PL.; KUSZNERUK
GRZEGORZ LEANK, Warszawa, PL.
(540) LEANTEAM LEANOWE TRANSFORMACJE ZESPOŁÓW
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnogranatowy
(531) 26.03.23, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, audyt działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie
efektywności biznesowej.		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 321076
(220) 2017 10 05
(151) 2019 06 04
(441) 2019 01 14
(732) HELIO SPÓŁKA AKCYJNA, Wyględy, PL.
(540) najpierw masa, później ... ciacho
(510), (511) 30 masy do ciast.
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(210) 477341

(111) 321077
(220) 2018 06 11
(210) 486961
(151) 2019 05 20
(441) 2018 11 05
(732) LIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk, PL.
(540) LIVE.
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.17.02
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe na żywo: organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie konkursów, organizowanie loterii,
organizowanie widowisk (impresariat), organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, przedstawienia teatralne (produkcja),
usługi artystów estradowych, usługi rozrywkowe, usługi w zakresie
opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, wystawienia spektakli na żywo, wystawienia spektakli rewiowych.
(111) 321078
(220) 2018 07 06
(210) 487936
(151) 2019 06 07
(441) 2018 08 13
(732) ZEPWN J. CZERWIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Marki, PL.
(540) ZEPWN
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, biały
(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 roboty, regulatory ciśnienia, 9 systemy mikroprocesorowe, sterowniki mikroprocesorowe, mikroprocesorowe mierniki
mocy i energii, wzmacniacze pomiarowe, przetworniki analogowo-cyfrowe, regulatory napięcia, przetwornice elektryczne, elektryczne pulpity rozdzielcze, tensometryczne i piezokwarcowe czujniki
masy, czujniki ciśnienia, czujniki przemieszczeń, programy do maszyn cyfrowych i sterowników mikroprocesorowych, 35 sprzedaż
detaliczna, sprzedaż hurtowa, sprzedaż dla osób trzecich w systemie
tradycyjnym oraz poprzez Internet następujących towarów: roboty,
regulatory ciśnienia, systemy mikroprocesorowe, sterowniki mikroprocesorowe, mikroprocesorowe mierniki mocy i energii, wzmacniacze pomiarowe, przetworniki analogowo-cyfrowe, regulatory
napięcia, przetwornice elektryczne, elektryczne pulpity rozdzielcze,
tensometryczne i piezokwarcowe czujniki masy, czujniki ciśnienia,
czujniki przemieszczeń, programy do maszyn cyfrowych i sterowników mikroprocesorowych, usługi badania rynku i analizy biznesowe,
usługi reklamy, promocji i marketingu oraz zbieranie i rozpowszechnianie informacji handlowych, w środkach masowego przekazu oraz
z wykorzystaniem Internetu, organizowanie prezentacji i pokazów
w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania, kojarzenie kontrahentów,
pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, 37 serwis sprzętu pomiarowego, 42 badania techniczne układów i urządzeń pomiarowych, ekspertyzy inżynieryjne z zakresu miernictwa, programowanie maszyn cyfrowych i komputerów.
(111) 321079
(220) 2018 08 10
(151) 2019 05 22
(441) 2018 11 05
(732) DOBRA BUŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) EST. DOBRA BUŁA 2013

(210) 489300
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(540)

(531) 26.01.02, 26.11.02, 26.13.01, 27.05.01
(510), (511) 29 burgery, burgery wołowe, burgery drobiowe, dania
gotowe składające się głównie z mięsa, dania gotowe składające się
głównie z ryb lub owoców morza, dania gotowe składające się głównie
z warzyw, steki wołowe, steki z mięsa innego niż wołowina, konserwy
mięsne, mięso i wędliny, drób, ryby, owoce morza, mięczaki, nabiał,
jaja i produkty spożywcze z jaj, oleje i tłuszcze, przetworzone owoce,
warzywa i grzyby, przetworzone orzechy i nasiona roślin strączkowych, zupy, wywary i ekstrakty mięsne, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie warzyw, mleko i produkty mleczne, sery, 30 pieczywo,
bułki do hamburgerów, cheeseburgery, hamburgery w bułkach, kanapki, pizza, burritos, chipsy, krakersy, przekąski na bazie produktów
skrobiowych, makarony, dania gotowe zawierające głównie makaron,
dania gotowe zawierające głównie ryż, dania gotowe na bazie mąki,
ziarna przetworzone, ryż, kasze, mąka, płatki śniadaniowe, sól, przyprawy, dodatki smakowe, musztarda, ketchup, sosy, lody spożywcze,
mrożone jogurty, sorbety, desery, czekolada, kawa, napoje na bazie
kawy, kawa rozpuszczalna, herbata, napoje na bazie herbaty, kakao,
napoje na bazie kakao, czekolada, wyroby czekoladowe, 43 usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, prowadzenie restauracji, restauracji samoobsługowych, restauracji z grillem, barów, barów przekąskowych, barów sałatkowych, barów szybkiej obsługi, kafeterii, bufetów,
lodziarni, cukierni, kawiarni, herbaciarni, pizzerii, pubów, winiarni, stołówek, food-trucków, zaopatrzenie w żywność klubów nocnych, usługi
mobilnych restauracji, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie
napojów, usługi cateringowe, zapewnianie jedzenia i napojów na imprezach, bankietach i przyjęciach, organizowanie bankietów, organizowanie przyjęć, organizowanie posiłków w hotelach, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia,
serwowanie jedzenia i napojów, doradztwo kulinarne, udostępnianie
informacji związanych z przygotowaniem żywności i napojów, prowadzenie hoteli lub pensjonatów.
(111) 321080
(220) 2018 09 12
(210) 490461
(151) 2019 06 04
(441) 2018 11 13
(732) VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) LAMBERT LONDON STYLE SHIRTING
(510), (511) 25 apaszki (chustki), koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, paski, poszetki, pulowery,
rękawiczki, skarpetki, swetry, 35 prezentowanie produktów z kategorii: koszule męskie i damskie oraz akcesoria odzieżowe w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, reklama koszul męskich i damskich
oraz akcesoriów odzieżowych, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej koszul męskich i damskich oraz akcesoriów odzieżowych, reklama zewnętrzna koszul męskich i damskich oraz akcesoriów odzieżowych, reklama radiowa koszul męskich i damskich oraz
akcesoriów odzieżowych, reklama telewizyjna koszul męskich i damskich oraz akcesoriów odzieżowych, wystawy produktów w sklepach
z koszulami męskimi i damskimi oraz akcesoriami odzieżowymi w celach handlowych i reklamowych.
(111) 321081
(220) 2018 09 28
(210) 491076
(151) 2019 05 28
(441) 2018 11 26
(732) PŁOUCHA MAREK PRONAVIGARE, Warszawa, PL.
(540) Adventure
(510), (511) 41 coaching w zakresie życia osobistego, doradztwo
zawodowe i coaching, usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, organizacja szkoleń, szkolenia edukacyjne, kursy
szkoleniowe, organizowanie szkoleń biznesowych, usługi szkolenia
zawodowego, usługi szkolenia personelu, trening osobisty, zapewnianie kursów szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych,
organizowanie seminariów szkoleniowych, prowadzenie seminariów
szkoleniowych, kursy samoświadomości, doradztwo w zakresie szkoleń, szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia w zakresie umiejętności
biznesowych, szkolenia z zakresu public relations, kursy szkoleniowe
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dotyczące zagadnień filozoficznych, przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych,
organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizacja
i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, usługi edukacyjne w zakresie szkoleń biznesowych, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju
osobistego, zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie samoświadomości, zapewnianie kursów szkoleniowych na temat zarządzania
biznesowego, prowadzenie seminariów szkoleniowych związanych
z zarządzaniem czasem, usługi doradztwa dotyczące opracowywania
kursów szkoleniowych, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych.

(111) 321082
(220) 2018 10 23
(210) 491898
(151) 2019 05 14
(441) 2019 01 28
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) Smaczne Wędliny KIEŁBASA PIECZONA PODSUSZANA
(540)

Kolor znaku: beżowy, brązowy, zielony, biały, czarny
(531) 06.07.08, 06.07.25, 26.11.02, 26.11.07, 25.05.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, kiełbasa, wyroby
na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa.
(111) 321083
(220) 2018 10 23
(210) 491899
(151) 2019 05 14
(441) 2019 01 28
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) Smaczne Wędliny SZYNKA DROBIOWA
(540)

Kolor znaku: beżowy, brązowy, żółty, biały, czarny
(531) 06.07.08, 06.07.25, 26.11.02, 26.11.07, 25.05.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, szynka, wyroby
na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa.
(111) 321084
(220) 2018 10 23
(210) 491900
(151) 2019 05 14
(441) 2019 01 28
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) Smaczne Wędliny SZYNKA ZAWĘDZANA
(540)

Kolor znaku: beżowy, brązowy, pomarańczowy, biały, czarny
(531) 06.07.08, 06.07.25, 25.05.02, 26.11.02, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, szynka, wyroby
na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa.
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(111) 321085
(220) 2013 09 20
(210) 419289
(151) 2019 05 29
(441) 2014 01 07
(732) EL DORADO DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) El DORADO
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, jasnoszary, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 zgromadzenie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy je oglądać i kupować hurtowo lub detalicznie w hurtowniach sklepach i/lub również w systemie on-line
za pośrednictwem sieci Internet: artykułów zoologicznych i wędkarskich, żywych zwierząt domowych, akcesoriów do hodowli zwierząt
w warunkach domowych, karmy i pokarmów dla zwierząt w tym dla
psów i kotów, środków czystości i preparatów do mycia, kosmetyków i akcesoriów do karmienia, higieny i transportu zwierząt, ubrań,
substancji odżywczych i wzmacniających dla zwierząt, żwirków
i piasków aromatyczny dla zwierząt, dezodorantów odstraszających
insekty i grzebieni dla zwierząt oraz usługi reklamy i promocji w zakresie artykułów i produktów wymienionych, 39 konfekcjonowanie,
pakowanie i składowanie towarów w tym szamponów dla zwierząt,
44 usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji zwierząt domowych, usługi w zakresie hodowli zwierząt.
(111) 321086
(220) 2005 04 08 K
(210) 427535
(151) 2019 05 06
(441) 2014 05 26
(732) ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., ZUG, CH.
(540) telcel
(540)
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ne, silniki do wytwarzania energii elektrycznej, zespoły prądotwórcze
do użytku z silnikami, 11 agregaty klimatyzacyjne, elektryczne klimatyzatory, elementy elektrycznej instalacji oświetleniowej, elementy
oświetleniowe, filtry do klimatyzacji, instalacje do wentylacji, klimatyzatory, lampy oświetleniowe, wyposażenie oświetleniowe, oświetlenie
i reflektory oświetleniowe, przenośne urządzenia do klimatyzacji, przenośne urządzenia do wentylacji, urządzenia do wentylacji, urządzenia
oświetleniowe, urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia wentylacyjne,
wentylatory do klimatyzacji, 12 wojskowe pojazdy transportowe,
pojazdy i środki transportu, pojazdy przystosowane do celów militarnych, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa towarów obejmujących: kontenery metalowe, zbiorniki metalowe [kontenery], kontenery transportowe z metalu, konstrukcje metalowe, konstrukcje stalowe, kontenery
stalowe, modułowe, prefabrykowane, stalowe szkielety konstrukcji,
generatory, generatory elektryczności, generatory prądu, zasilacze
elektryczne, instalacje elektryczne, generatory prądu przemiennego,
awaryjne generatory prądotwórcze, zestawy generatorów elektrycznych, grupy generatorów elektrycznych, generatory prądu przemiennego [alternatory], zestawy generatorów prądu elektrycznego, aparatura do dostarczania energii, generatory elektryczne do stosowania
w sytuacjach awaryjnych, urządzenia wibracyjne, silniki do wytwarzania energii elektrycznej, zespoły prądotwórcze do użytku z silnikami,
pompy, motopompy strażackie, agregaty klimatyzacyjne, elektryczne
klimatyzatory, elementy elektrycznej instalacji oświetleniowej, elementy oświetleniowe, filtry do klimatyzacji, instalacje do wentylacji,
klimatyzatory, lampy oświetleniowe, wyposażenie oświetleniowe,
oświetlenie i reflektory oświetleniowe, przenośne urządzenia do klimatyzacji, przenośne urządzenia do wentylacji, urządzenia do wentylacji, urządzenia oświetleniowe, urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia wentylacyjne, wentylatory do klimatyzacji, wojskowe pojazdy
transportowe, pojazdy i środki transportu, pojazdy przystosowane
do celów militarnych, w tym za pośrednictwem Internetu (sprzedaż
on-line), sprzedaż, wysyłkowa powyższych towarów, marketing, reklama, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama w prasie, reklama
na stronach internetowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży świadczonych usług, prezentacja oferty
handlowej w Internecie, organizowanie i współudział w targach, wystawach i pokazach związanych z promocją powyższych usług, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, prowadzenie punktów
informacji konsumenckiej, wynajem bilbordów [tablic reklamowych],
wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 37 instalowanie generatorów prądu,
naprawa lub konserwacja generatorów energii elektrycznej, instalacja
urządzeń elektrycznych i generatorów prądu, montaż [instalowanie]
akcesoriów do pojazdów, montaż [instalowanie] części do pojazdów,
40 wypożyczanie generatorów elektrycznych, wynajem generatorów
prądu elektrycznego, wypożyczanie generatorów, wytwarzanie energii elektrycznej, 42 projektowanie techniczne kontenerów, generatorów, pojazdów specjalistycznych, wozów specjalnego przeznaczenia,
projektowanie przyrządów, projektowanie konstrukcji, projektowanie
systemów elektrycznych, projektowanie kontenerów transportowych,
projektowanie maszyn specjalistycznych, projektowanie oprzyrządowania do produkcji części do pojazdów lądowych .

(531) 18.05.05, 18.05.06, 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy przewodzące, przełączające,
transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące, urządzenia
do nagrywania, transmisji lub odtwarzania danych, dźwięku i obrazów, magnetyczne nośniki informacji, dyski z nagraniami, wszelkiego rodzaju programy komputerowe i oprogramowanie oraz sprzęt
do przetwarzania danych i komputery, 16 materiały piśmienne, tektura i produkty drukowane związane z telekomunikacja, fotografie,
artykuły papiernicze, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi
reklamowe, zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi i administracja handlowa powiązana z telekomunikacją, 38 usługi telekomunikacyjne, 41 usługi edukacyjne, szkoleniowe i rozrywkowe powiązane z telekomunikacją.

(111) 321088
(220) 2016 09 05
(210) 461132
(151) 2019 05 24
(441) 2019 01 03
(732) GRUNOWSKI ADAM A.R.A.-PROEKO, Sopot, PL.
(540) SORBENT BQ30
(540)

(111) 321087
(220) 2015 11 02
(210) 448742
(151) 2019 06 03
(441) 2016 02 01
(732) KANIA JANUSZ AGREGATY PEX-POOL PLUS, Dębica, PL.
(540) KEP
(510), (511) 6 kontenery metalowe, zbiorniki metalowe [kontenery],
kontenery transportowe z metalu, konstrukcje metalowe, konstrukcje stalowe, kontenery stalowe, modułowe, prefabrykowane, stalowe
szkielety konstrukcji, 7 generatory, generatory elektryczności, generatory prądu, zasilacze elektryczne, instalacje elektryczne, generatory
prądu przemiennego, awaryjne generatory prądotwórcze, zestawy
generatorów elektrycznych, grupy generatorów elektrycznych, generatory prądu przemiennego [alternatory], zestawy generatorów prądu
elektrycznego, aparatura do dostarczania energii, generatory elektryczne do stosowania w sytuacjach awaryjnych, urządzenia wibracyj-

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 agar i mieszanki z jego użyciem jako składnika dominującego do zastosowania w recepturach sorbentów, aktywatory chemiczne do zastosowania w recepturach sorbentów, aldehydy takie jak
aldehyd amonowy, aldehyd krotonowy, aldehyd mrówkowy do zastosowania w recepturach sorbentów, kompozycje alginianów jako produkty żelujące i spulchniające do zastosowania w recepturach sorbentów, wodne roztwory amoniaku do zastosowania w recepturach
sorbentów, alkaliczne związki żrące, alkaloidy do zastosowania w recepturach sorbentów, alkohole i mieszaniny alkoholi takie jak alkohol
amylowy, alkohol etylowy, alkohol winny, alkoholowy roztwór soli
amonowej do zastosowania w recepturach sorbentów, preparaty
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na bazie ałunu, ałun amonowy, ałun glinu do zastosowania w recepturach sorbentów, azotany takie jak azotan bizmutu, azotan srebra, azotan srebrowy, azotan uranu do zastosowania w recepturach sorbentów, bakteriocydy jako substraty stosowane przy recepturach
sporządzania sorbentów, balsam gurjunowy i mieszanki z jego użyciem jako składnika dominującego do zastosowania w recepturach
sorbentów, preparaty na bazie barytu do zastosowania w recepturach
sorbentów, bentonit i mieszanki z jego użyciem jako składnika dominującego do zastosowania w recepturach sorbentów, benzen i mieszanki z jego użyciem jako składnika dominującego do zastosowania
w recepturach sorbentów, bezwodniki takie jak bezwodnik kwasu
octowego, bezwodnik tytanu do zastosowania w recepturach sorbentów, preparaty zawierające białko roślinne lub zwierzęce i mieszanki
z ich użyciem jako składnika nie dominującego do zastosowania w recepturach sorbentów, bizmut i mieszanki z ich użyciem jako składnika
dominującego do zastosowania w recepturach sorbentów, boksyt
i mieszanki z ich użyciem jako składnika dominującego do zastosowania w recepturach sorbentów, boraks i mieszanki z jego użyciem jako
składnika dominującego do zastosowania w recepturach sorbentów,
celuloza i preparaty celulozo pochodne i mieszanki z ich użyciem jako
składnika dominującego do zastosowania w recepturach sorbentów,
cement i mieszanki z jego użyciem jako składnika dominującego
do zastosowania w recepturach sorbentów, chlor, chlorany, chlorek
glinu, chlorek magnezu, chlorek palladu, chlorek wapnia, chlorki, chlorowodorki i mieszanki z ich użyciem jako składnika dominującego
do zastosowania w recepturach sorbentów, chrom, chromiany i mieszanki z ich użyciem jako składnika dominującego do zastosowania
w recepturach sorbentów, cyjanamid wapniowy i cyjanamiol wapniowy, cyjanki i mieszanki z ich użyciem jako składnika dominującego
do zastosowania w recepturach sorbentów, czterochlorek acetylenu,
czterochlorki i mieszanki z ich użyciem jako składnika dominującego
do zastosowania w recepturach sorbentów, czynniki powierzchniowo-czynne, defolianty, dehydraty do zastosowania w recepturach sorbentów, detergenty i diastaza do zastosowania w recepturach sorbentów, dodatki chemiczne do iłowych płuczek innych niż wiertnicze
do zastosowania w recepturach sorbentów, dolomit do zastosowania
w recepturach sorbentów, dwuchlorek cyny, dwuchromian potasu,
dwuchromian sodu, dwutlenek cyrkonu, dwutlenek manganu, dwutlenek manganu i mieszanki z ich użyciem jako składnika dominującego do zastosowania w recepturach sorbentów, dyspersje tworzyw
sztucznych i mieszanki z ich użyciem jako składnika dominującego
do zastosowania w recepturach sorbentów, emulgatory i emulsje oraz
mieszanki z ich użyciem jako składnika dominującego do zastosowania w recepturach sorbentów, enzymy do zastosowania w recepturach
sorbentów, estry, estry celulozy do zastosowania w recepturach sorbentów, etery takie jak eter etylowy, eter metylowy, eter siarkowy, eter
glikolu i mieszanki z ich użyciem jako składnika dominującego do zastosowania w recepturach sorbentów, fenol i związki fenolu do zastosowania w recepturach sorbentów, fluor i mieszanki z jego użyciem
jako składnika dominującego do zastosowania w recepturach sorbentów, fosfatydy, fosfor, fosforany i mieszanki z ich użyciem jako składnika dominującego do zastosowania w recepturach sorbentów, gazy
zestalone do zastosowania w recepturach sorbentów, glicerydy, gliceryna do zastosowania w recepturach sorbentów, glikol, glikozydy, glin,
glukoza oraz mieszanki z ich użyciem jako składnika nie dominującego
do zastosowania w recepturach sorbentów, grafit do zastosowania
w recepturach sorbentów, hydraty węgla i mieszanki z ich użyciem
jako składnika dominującego do zastosowania w recepturach sorbentów, kaolin do zastosowania w recepturach sorbentów, katalizatory
biochemiczne, katalizatory chemiczne zastosowania w recepturach
sorbentów, kora mangrowa i kreozot do zastosowania w recepturach
sorbentów, krzem, krzemian glinu, inne krzemiany do zastosowania
w recepturach sorbentów, kultury mikroorganizmów inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych do zastosowania w recepturach
sorbentów, kwasy takie jak kwas arsenowy, kwas atranilowy, kwas azotowy, kwas benzoesowy, kwas borny, kwas chlorowodorowy, kwas
cholowy, kwas chromowy, kwas cytrynowy, kwas fluorowodorowy,
kwas galusowy, kwas garbnikowy, kwas jodowy, kwas mlekowy, kwas
mrówkowy, kwas siarkowy i nadsiarkowy, kwas octowy, kwas oleinowy, kwas ortofosforowy, kwas pikrynowy, kwas pirogalusowy, kwas
salicylowy, kwas sebacynowy, kwas solny, kwas stearynowy, kwas sulfonowy, kwas szczawiowy, kwas tarninowy, kwas węglowy, kwas winny, kwas wolframowy, kwasy jako mieszaniny chemiczne, inne kwasy
mineralne, inne kwasy tłuszczowe, kwaśny szczawian potasowy, kwas
kwebracho, kwiat siarczany do zastosowania w recepturach sorben-
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tów, magnezyt i jego kompozycje do zastosowania w recepturach sorbentów, masa celulozowa do zastosowania w recepturach sorbentów,
materiały ceramiczne zwłaszcza do filtrów, materiały do filtracji do zastosowania w recepturach sorbentów, gdzie indziej nie wymienione
preparaty chemiczne do zastosowania w recepturach sorbentów, materiały syntetyczne do absorpcji oleju do zastosowania w recepturach
sorbentów, mączka ceramiczna do zastosowania w recepturach sorbentów, metale ziem alkalicznych, metaloidy do zastosowania w recepturach sorbentów, miazga drzewna do zastosowania w recepturach sorbentów, nadboran sodowy, nadchlorany, nadsiarczany,
nadwęglany, naftalen do zastosowania w recepturach sorbentów, nawozy do użyźniania gleby z zastosowaniem w recepturach sorbentów,
n,eutralizatory gazów toksycznych do zastosowania w recepturach
sorbentów, ocet drzewny, ocet spirytusowy, octan amylu, octan celulozy w stanie surowym, octan glinu, octan ołowiu, octan wapnia, octany do zastosowania w recepturach sorbentów, odczynniki chemiczne
inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych do zastosowania
w recepturach sorbentów, papiery techniczne takie jak papier barytowy, papier białkowany, papier chemiczny do próbek, papier dwuazowy, papier nitrowany, papier odczynnikowy, papierki wskaźnikowe
zastosowania w recepturach sorbentów, plastizole i plastyfikatory
do zastosowania w recepturach sorbentów, inne niż wiertnicze płuczki
wspomagające do zastosowania w recepturach sorbentów, pochłaniacze, substancje aktywne do zastosowania w recepturach sorbentów,
pochodne chemiczne celulozy do zastosowania w recepturach sorbentów, preparaty antystatyczne do zastosowania w recepturach sorbentów, preparaty chemiczne do analizy laboratoryjnej inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych do zastosowania w badaniach
receptur sorbentów, preparaty do ochrony przed ogniem do zastosowania w recepturach sorbentów, preparaty do oczyszczania gazu, preparaty do oczyszczania oleju, preparaty do oczyszczania tłuszczów
do zastosowania w recepturach sorbentów, preparaty do odzysku metali do zastosowania w recepturach sorbentów, preparaty enzymatyczne do zastosowania w recepturach sorbentów, siarka, siarczan
baru, siarczan miedzi, siarczany, siarczek antymonu, siarczek węgla,
siarczki do zastosowania w recepturach sorbentów, silikony do zastosowania w recepturach sorbentów, sody takie jak soda amoniakalna,
soda kalcynowana, soda kaustyczna do zastosowania w recepturach
sorbentów, sole takie zwłaszcza jak sole amonowe, sole chromu, sole
do celów przemysłowych, sole jodu, sole metali alkalicznych, sole rtęci,
sole sodowe, sole wapnia, sole żelaza do zastosowania w recepturach
sorbentów, sód, sól amonowa, sól kamienna do zastosowania w recepturach sorbentów, specjalne materiały ceramiczne do filtrów do zastosowania w recepturach sorbentów filtracyjnych, spirytus drzewny,
spirytus solny do zastosowania w recepturach sorbentów, substancje
odczynnikowe jako pochłaniacze gazów, substancje zapobiegające
zamarzaniu, substancje żrące do celów przemysłowych do zastosowania w recepturach sorbentów, szpat ciężki do zastosowania w recepturach sorbentów, środki do dysocjacji olejów i tłuszczów do zastosowania w recepturach sorbentów, tlenki takie zwłaszcza jak tlenek
antymonu, tlenek chromowy, tlenek chromu, tlenek kobaltu, tlenek
litu, tlenek ołowiu, tlenek rtęci do zastosowania w recepturach sorbentów, toluen do zastosowania w recepturach sorbentów, tworzywa
sztuczne specjalnie przeznaczone do absorpcji produktów ropopochodnych do zastosowania w recepturach sorbentów, produkty karbopochodne takie zwłaszcza jak węgiel, węgiel aktywny, węgiel do filtrów, węgiel kostny, węgiel z krwi, węgiel zwierzęcy do zastosowania
w recepturach sorbentów, węglany i węgliki takie zwłaszcza jak węglan magnezowy, węglan wapnia do zastosowania w recepturach sorbentów, wiskoza do zastosowania w recepturach sorbentów, wody takie jak woda destylowana, woda morska, woda potasowa, woda
utleniona, woda zakwaszona do zastosowania w recepturach sorbentów, wodorki takie zwłaszcza jak wodorowęglan sodowy do celów
chemicznych, wodorowinian potasowy inny niż do celów farmaceutycznych do zastosowania w recepturach sorbentów, wodziany i hydraty takie zwłaszcza jak wodzian glinu do zastosowania w recepturach sorbentów, wymienniki jonowe jako produkty chemiczne
do zastosowania w recepturach sorbentów, ziemie techniczne inne niż
uprawowe takie zwłaszcza jak ziemia folerska, ziemia okrzemkowa,
ziemia próchnicza, ziemie rzadkie do zastosowania w recepturach sorbentów, żelatyna do celów przemysłowych do zastosowania w recepturach sorbentów, żelazo-cyjanki do zastosowania w recepturach sorbentów, żużel hutniczy do zastosowania w recepturach sorbentów,
żywice akrylowe w stanie surowym, żywice epoksydowe w stanie surowym, żywice syntetyczne w stanie surowym, żywice sztuczne w sta-
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nie surowym do zastosowania w recepturach sorbentów, 35 usługi reklamy dla potrzeb osób trzecich i dostarczanie odnośnych informacji
dotyczących możliwości eksportu, importu, dystrybucji i cech materiałowych wszelkiego rodzaju sorbentów i technik ich zastosowania, kolportaż próbek wszelkiego rodzaju sorbentów i dostarczanie odnośnych informacji, usługi agencji planowania i promocji sprzedaży
wszelkiego rodzaju sorbentów oraz dostarczanie odnośnych informacji, usługi analizy i doradztwa w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą dotyczącą produkcji, składowania, konfekcjonowania
wszelkiego rodzaju sorbentów i dostarczanie odnośnych informacji,
usługowe badania rynkowe dotyczące popytu i podaży wszelkiego
rodzaju sorbentów i dostarczanie odnośnych informacji, dostarczanie
informacji dotyczących aktualnej oferty sprzedaży wszelkiego rodzaju
sorbentów, wynajmowanie nośników reklamowych służących dystrybucji wszelkiego rodzaju sorbentów i dostarczanie odnośnych informacji, wynajem powierzchni reklamowej i reklama na witrynach internetowych wszelkiego rodzaju sorbentów i dostarczanie odnośnych
informacji, usługi prowadzenia punktów handlowych, sklepów, magazynów lub hurtowni z wszelkiego rodzaju sorbentami i dostarczanie
odnośnych informacji, 39 usługi dostarczania i zastosowania wszelkiego rodzaju sorbentów, informacja o powyższych usługach,, 40 doradztwo i pomoc w zakresie wypełniania obowiązków przedsiębiorców
związanych z odzyskiem i recyklingiem odpadów, w szczególności
odpadów poutylizacyjnych sorbentowych, 42 doradztwo w dziedzinie pozyskiwania i zagospodarowywania surowców wtórnych poutylizacyjnych sorbentowych, doradztwo w zakresie doboru i stosowania
sorbentów, doradztwo w zakresie gospodarowania odpadami,
w szczególności odzysku i recyklingu sorbentów, doradztwo w zakresie ochrony środowiska w dziedzinie zastosowania sorbentów, ekspertyzy i opinie w zakresie ochrony środowiska, ekologii, odzysku i recyklingu odpadów, w szczególności sorbentów, pomoc osobom trzecim,
w szczególności jednostkom samorządu w zakresie planowania systemów obsługi selektywnej zbiórki odpadów poutylizacyjnych sorbentowych, usługi administrowania stronami komputerowymi, sieciowymi, aktualizacja oprogramowania komputerowego dotyczącego
stosowania sorbentów, usługi wykonywania analiz chemicznych w odniesieniu do stosowania sorbentów, usługowe badania bakteriologiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, badania geologiczne
w dziedzinie technik utylizacyjnych sorbentowych, badania techniczne w sprawach dotyczących stosowania sorbentów, doradztwo w zakresie ochrony środowiska w dziedzinie technik utylizacyjnych sorbentowych, usługowe ekspertyzy geologiczne, ekspertyzy inżynieryjne
w dziedzinie technik utylizacyjnych sorbentowych, usługowa konwersja danych przez programy komputerowe w dziedzinie technik utylizacyjnych sorbentowych, naukowe i techniczne usługi i badania oraz
ich projektowanie w dziedzinie technik utylizacyjnych sorbentowych,
usługowe opracowywanie projektów technicznych w dziedzinie technik utylizacyjnych sorbentowych, testowanie materiałów i surowców,
testowanie geotekstyliów w dziedzinie technik utylizacyjnych sorbentowych, usługowe wypożyczanie oprogramowania komputerowego
w dziedzinie technik utylizacyjnych sorbentowych, informacja o powyższych usługach, 45 badania prawne w dziedzinie technik utylizacyjnych sorbentowych, doradztwo w zakresie własności intelektualnej
w dziedzinie technik utylizacyjnych sorbentowych, usługi pośrednictwa w licencjonowaniu przedmiotów własności intelektualnej w dziedzinie technik utylizacyjnych sorbentowych.

(111) 321089
(220) 2017 01 14
(151) 2019 06 04
(441) 2017 03 13
(732) MAGNOLIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubsko, PL.
(540) MAGNOLIA
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 05.05.03, 05.05.20, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12

(210) 466297
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(510), (511) 29 chipsy ziemniaczane, także odtłuszczone, owocowe,
chipsy owocowe, chrupki ziemniaczane i owocowe, galaretki owocowe, owoce kandyzowane, owoce lukrowane, płatki ziemniaczane,
orzechy preparowane, orzechy arachidowe, migdały, orzechy arachidowe preparowane, migdały spreparowane, skórki owocowe, 30 batoniki zbożowe wysokoproteinowe, batony zbożowe i energetyczne,
batony lukrecjowe, biszkopty, bułeczki słodkie także broszki, chipsy
jako produkty zbożowe, ciasta, ciasta także na ciastka i wyroby mączne, ciastka, ciastka ryżowe, gofry, herbatniki, herbatniki petit-beurre,
herbatniki słodowe, kisze, krakersy, marcepan, muesli, orzechowe
wyroby cukiernicze, orzechy w czekoladzie, paszteciki, pieczywo imbirowe również piernik, placki, pomadki jako cukierki, potrawy i żywność na bazie mąki, pralinki, produkty żywnościowe z ciasta, przekąski 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 smarowania chleba, mąki do pieczenia, mieszanek do przygotowywania
ciast, przypraw, sosów, sosów sałatkowych i dressingów, majonezu,
aromatów do żywności, makaronu.

(111) 321090
(220) 2015 10 27
(210) 448569
(151) 2019 03 12
(441) 2016 02 01
(732) NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Actibione
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze dla
ludzi, leki, witaminy, mineralne dodatki do żywności do celów medycznych, mineralne wody do celów medycznych, parafarmaceutyki do celów medycznych, suplementy diety do celów medycznych,
suplementy diety do celów żywienia, w szczególności zawierające
szczepy probiotycznych bakterii lub drożdży, dietetyczne środki
spożywcze do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
medycznych, dodatki odżywcze do celów żywienia, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła, napary medyczne, herbatki medyczne, koncentraty i odżywki wysokobiałkowe wzbogacone witaminami, solami mineralnymi, aminokwasami, kwasami tłuszczowymi
jako suplementy diety, produkty biobójcze, produkty biologiczne
do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, wyroby
medyczne z wyłączeniem aparatury i instrumentów chirurgicznych,
medycznych, stomatologicznych i weterynaryjnych, protez kończyn,
oczu i zębów, artykułów ortopedycznych, materiałów do zszywania stosowanych w chirurgii, materiały do leczenia zębów, żywność
dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne,
środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, produkty chemiczne do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, chemiczne środki antykoncepcyjne, błonnik pokarmowy, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, tabletki
zmniejszające apetyt, lecznicze oleje, lecznicze napoje, preparaty
z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, mineralne suplementy diety,
odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety zawierające: alginiany, białko, drożdże, glukozę, lecytynę, mleczko pszczele, propolis, siemię lniane, bakterie probiotyczne,
środki przeczyszczające, syropy do użytku farmaceutycznego, środki
uspokajające, preparaty witaminowe, preparaty medyczne na porost
włosów, kosmetyki do celów medycznych, kremy do celów medycznych, emulsje do celów medycznych, płyny do celów medycznych,
żele i oliwki do skóry do celów medycznych, maseczki do twarzy
do celów medycznych, maseczki do peelingu do celów medycznych,
pudry po kąpieli do celów medycznych, pudry higieniczne do celów
medycznych, środki do kąpieli i pod prysznic (sole, pianki, oliwki, żele)
do celów medycznych, preparaty do depilacji do celów medycznych,
środki przeciw poceniu do celów medycznych, środki do golenia (kremy, pianki, płyny) do celów medycznych, środki do higieny intymnej
do celów medycznych, środki do opalania do celów medycznych,
środki samoopalające do celów medycznych, środki do rozjaśniania
skóry do celów medycznych, środki przeciw zmarszczkom do celów
medycznych, preparaty kosmetyczne do ujędrniania skóry do celów
medycznych, preparaty antycellulitowe do celów medycznych, pre-
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paraty dla skóry trądzikowej i alergicznej do celów medycznych, preparaty kosmetyczne do odchudzania do celów medycznych, składniki kosmetyków redukujących tkankę tłuszczową i cellulit do celów
medycznych.

(111) 321091
(220) 2017 09 04
(210) 476068
(151) 2019 03 29
(441) 2018 08 06
(732) T&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Thedy & PARTNERS
(540)

Kolor znaku: granatowy, ciemnoniebieski, niebieski, ciemnoszary,
szary, jasnoszary
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.02.01, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi doradztwa podatkowego.
(111) 321092
(220) 2018 11 08
(210) 492486
(151) 2019 05 16
(441) 2019 01 03
(732) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, PL.
(540) FRUGO POWER
(510), (511) 5 żelki witaminowe, 30 wyroby piekarnicze i cukiernicze, lody, czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze, lody w proszku,
napoje na bazie kawy, kakao, herbaty i czekolady, mrożone napoje,
napoje z lodów, cukierki, żelki, czekoladki, lizaki lodowe zawierające
mleko, 32 napoje bezalkoholowe, w tym napoje i syropy owocowe,
napoje zawierające soki owocowe, napoje witaminizowane, napoje
aromatyzowane owocami, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, mrożone napoje owocowe, soki, bezalkoholowe koktajle
owocowe.
(111) 321093
(220) 2018 11 23
(151) 2019 05 10
(441) 2019 01 14
(732) BLUE WATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) BW NUTRITION
(540)

(210) 493014

(531) 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne suplementy
diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety zawierające
białko.
(111) 321094
(220) 2018 11 28
(210) 493205
(151) 2019 05 24
(441) 2019 01 21
(732) HAR MARCIN VITAMED, Smardzewice, PL.
(540) OTICLIN
(510), (511) 3 roztwory mydła, mydła, produkty z mydła, patyczki
z watą do celów kosmetycznych, preparaty higieniczne w postaci
środków toaletowych, preparaty do czyszczenia nosa do celów higieny osobistej, preparaty do czyszczenia uszu do celów higieny osobistej, 5 wyroby medyczne, patyczki do czyszczenia uszu do celów
medycznych, preparaty do czyszczenia nosa do celów medycznych,
preparaty do czyszczenia uszu do celów medycznych, lekarstwa,
wyroby chemiczne do celów farmaceutycznych, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, farmaceutyczne produkty dermatologiczne,
preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty i substancje farmaceutyczne, świece do uszu do celów leczniczych, tabletki do leczenia
szumu usznego, bandaże na uszy, krople do uszu, krople do nosa,
maści lecznicze, maści antyseptyczne, maści przeciwzapalne, maści
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z antybiotykami, spreje lecznicze do gardła, spreje lecznicze do nosa,
spreje lecznicze do uszu, 35 administrowanie działalnością handlową, administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi,
administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej,
administrowanie odnoszące się do metod sprzedaży, dystrybucja
materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów promocyjnych,
zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, konsultacja handlowa, organizowanie imprez,
wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych
i reklamowych, pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach
franchisingu, pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, przetwarzanie danych, reklama, marketing, udostępnianie informacji handlowych, usługi handlu elektronicznego,
mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, zarządzanie biznesowe dla sklepów, sprzedaż detaliczna i/lub hurtowa następujących
towarów: wyroby medyczne, patyczki do czyszczenia uszu do celów
medycznych, preparaty do czyszczenia nosa do celów medycznych,
preparaty do czyszczenia uszu do celów medycznych, lekarstwa,
wyroby chemiczne do celów farmaceutycznych, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, farmaceutyczne produkty dermatologiczne,
preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty i substancje farmaceutyczne, świece do uszu do celów leczniczych, tabletki do leczenia
szumu usznego, bandaże na uszy, krople do uszu, krople do nosa,
maści lecznicze, maści antyseptyczne, maści przeciwzapalne, maści
z antybiotykami, spreje lecznicze do gardła, spreje lecznicze do nosa,
spreje lecznicze do uszu, roztwory mydła, mydła, produkty z mydła,
patyczki z watą do celów kosmetycznych, preparaty higieniczne
w postaci środków toaletowych, preparaty do czyszczenia nosa
do celów higieny osobistej, preparaty do czyszczenia uszu do celów
higieny osobistej.

(111) 321095
(220) 2018 12 08
(210) 493583
(151) 2019 05 31
(441) 2019 01 28
(732) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno, PL.
(540) ERDOSTA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety przeznaczone do uzupełniania normalnej diety lub przynoszenia korzyści
dla zdrowia, leki przeciwhistaminowe, leki stosowane w chorobach
górnych dróg oddechowych, oskrzeli i płuc, leki przeciwbólowe.
(111) 321096
(220) 2018 12 08
(210) 493586
(151) 2019 05 31
(441) 2019 01 28
(732) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno, PL.
(540) TARPAN
(510), (511) 12 motorowery, motocykle, rowery, samochody, drony
cywilne, autokary, nadwozia pojazdów, pojazdy terenowe, samochody dostawcze, pojazdy wojskowe.
(111) 321097
(220) 2018 12 09
(210) 493591
(151) 2019 05 31
(441) 2019 01 28
(732) KORSZEWSKI JERZY, Częstochowa, PL.
(540) endermomed
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi
handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich,
usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu, usługi informacyjne
dla konsumentów, 41 kształcenie praktyczne, kultura fizyczna, kursy
korespondencyjne, organizowanie i prowadzenie warsztatów, usługi klubów zdrowia, usługi w zakresie oświaty, usługi edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, usługi edukacyjne
i instruktażowe, 44 usługi medyczne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, chirurgia plastyczna, medycyna estetyczna,
dermatologia estetyczna, depilacja, epilacja, fizjoterapia, implantacja
(wszczepianie) włosów, masaż, przekłuwanie ciała, salony piękności,
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tatuowanie, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej, usługi terapeutyczne, masaż, odchudzanie.

(111) 321098
(220) 2018 12 10
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 04
(732) FRANC-TEXTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żarów, PL.
(540) yellow tipi
(540)

(210) 493643

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 26.03.03, 26.03.04, 26.03.05, 24.09.02, 24.09.03, 24.09.05,
26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.04
(510), (511) 11 lampy, lampy elektryczne, lampy oświetleniowe,
oświetlenie sufitowe, żarówki, abażury do lamp, stelaże do abażurów, klosze do lamp, oprawki do lamp elektrycznych, osłony do lamp,
zawieszenia do lamp, latarki, lampiony, lampy luminescencyjne rurowe do oświetlania, lampki elektryczne na choinkę, świetlne ozdoby choinkowe, węże świetlne, żyrandole, systemy oświetleniowe,
16 biurowe artykuły papiernicze, papier, papier samoprzylepny,
karton, tektura, etykiety z papieru lub kartonu, samoprzylepne etykiety drukowane, nalepki, naklejki, prospekty, gazety, czasopisma,
książki, katalogi, rysunki, materiały reklamowe papierowe i piśmiennicze, afisze, plakaty, albumy, broszury, kalendarze, obrazy, reprodukcje, towary z kartonu, papieru, tektury i tworzyw sztucznych
do pakowania, 20 meble, meble tapicerowane, elementy i akcesoria
do mebli, nie z metalu, lustra, ramy do obrazów i fotografii, akcesoria ruchome (dekoracje) do wyposażania wnętrz wykonane z drewna, ratanu, wosku, gipsu lub z tworzyw sztucznych, w szczególności
skrzynie, walizki (pojemniki), szkatułki, skrzynki na kwiaty i figurki,
stojaki na butelki, stojaki do celów prezentacji, stojaki na gazety,
stojaki na parasole, stojaki na talerze, ścianki przenośne, wieszaki na odzież, haki i szyny do zasłon, rolki i kółka do zasłon, zasłony
bambusowe i zasłony dekoracyjne z koralików, poduszki (siedziska),
poduszki, pościel (inna niż bielizna pościelowa), łóżka i łóżeczka dla
dzieci, przewijaki, materace, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek
dla dzieci, inne niż pościel, podnóżki, pudełka przenośne (pojemniki) z tworzyw sztucznych, 24 bielizna domowa, bielizna pościelowa,
bielizna kąpielowa, obrusy, serwety i serwetki tekstylne, bieżniki stołowe, podkładki z tkanin, firany, kotary, rolety materiałowe, zasłony
z surowców włókienniczych lub tworzyw sztucznych, narzuty i pokrowce na meble, tkaniny, tkaniny obiciowe, dekoracyjne poszewki
na poduszki, 27 dywany, dywaniki, chodniki, wykładziny podłogowe,
tapety, tapety tekstylne, tapety nietekstylne, draperie (nietekstylne),
28 gry i zabawki dla dzieci i młodzieży, zabawki edukacyjne, zabawki
interaktywne, zabawkowe zestawy narzędziowe, puzzle, piłki, klocki,
bujaki (zabawki), kołyski (zabawki), konie na biegunach i na kółkach,
jeździki i pchacze dla dzieci, instrumenty muzyczne zabawkowe dla
dzieci, zabawki plażowe dla dzieci, huśtawki, hamaki i piaskownice,
namioty do zabawy, meble w postaci zabawek dla dzieci, hulajnogi,
wrotki, deskorolki, łyżwy, gry, zabawki i przedmioty do zabawy dla
zwierząt, 35 usługi sprzedaży w hurtowniach, sklepach oraz za pośrednictwem Internetu artykułów wyposażenia wnętrz, a mianowicie: mebli, artykułów oświetleniowych, artykułów dekoracyjnych,
tkanin, bielizny domowej, bielizny pościelowej, artykułów wyposażeniowych do okien, narzut, pledów i nakryć, artykułów gospodarstwa
domowego, pojemników do gospodarstwa domowego, przedmiotów dekoracyjnych i użytkowych ze szkła, porcelany i ceramiki, luster,
obrazów i plakatów, rzeźb i statuetek, dywanów, chodników i tapet,
usługi sprzedaży w hurtowniach, sklepach oraz za pośrednictwem
internetu zabawek dla dzieci i młodzieży oraz zabawek dla zwierząt,
książek, plakatów, kalendarzy, artykułów papierniczych i biurowych,
42 usługi stylizacji i wzornictwa przemysłowego, doradztwo techniczne w zakresie materiałów i technologii do dekoracji wnętrz, usługi w zakresie projektowania, aranżacji i dekoracji wnętrz zwłaszcza
otworów okiennych i balkonowych, wnęk, pokoi stołowych i dziecięcych oraz sypialni.
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(111) 321099
(220) 2018 12 12
(210) 493776
(151) 2019 06 04
(441) 2019 02 04
(732) MACKOŚ MATEUSZ SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA
LEKARSKA, Zakopane, PL.; JANISZEWSKI MATEUSZ
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA, Kraków, PL.
(540) biega ortopeda.pl
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.15, 27.05.17, 29.01.13, 26.01.03,
26.01.16, 24.17.02
(510), (511) 41 usługi trenera osobistego, trening sprawności fizycznej, 44 usługi świadczeń zdrowotnych służące do zachowania zdrowia, przywracania lub poprawy zdrowia, usługi medyczne, diagnostyka medyczna, badania i konsultacje medyczne, chirurgia z zakresu
ortopedii i medycyny estetycznej, fizykoterapia, fizjoterapia, masaż,
badania USG, pracownie ultrasonograficzne, porady lekarskie, diagnostyka, analityka medyczna, leczenie i opieka medyczna i pielęgniarska, usługi w zakresie medycyny pracy, badanie i opiniowanie
dokumentacji medycznej na potrzeby firm ubezpieczeniowych,
niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, kliniki medyczne, lecznice-prywatne kliniki, zabiegi ortopedyczne, rehabilitacja ambulatoryjna
i stacjonarna, rehabilitacja fizyczna, kliniki, przychodnie, chirurgia
plastyczna, usługi medycyny alternatywnej, usługi klinik medycznych, usługi terapeutyczne, usługi związane z bankami tkanek ludzkich, wypożyczanie sprzętu medycznego.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 321100
(220) 2018 12 12
(210) 493777
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 04
(732) WELLAND MEDICAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łajski, PL.
(540) WELLAND MEDICAL POLSKA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty weterynaryjne,
preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych,
preparaty bakteryjne do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty do kąpieli do celów
medycznych, preparaty albuminowe do celów medycznych, preparaty
do irygacji do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, żywność dla niemowląt, plastry, materiały
opatrunkowe, medyczne, lecznicze środki do czyszczenia zębów, materiały do plombowania zębów, wosk dentystyczny, środki dezynfekcyjne
do celów higienicznych, środki przeciwrobacze, fungicydy, herbicydy,
niezwiązane z fryzurą lub fryzjerstwem, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, aparatura dentystyczna, elektryczna, urządzenia i przyrządy
weterynaryjne, urządzenia i instrumenty medyczne, protezy, protezy
dentystyczne, soczewki [protezy wewnątrzgałkowe] do implantacji
chirurgicznych, sztuczna szczęka, sztuczne gałki oczne, sztuczne zęby,
artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania, z wyłączeniem klipsów
do celów medycznych, 16 materiały opakowaniowe [amortyzujące,
do wyściełania] z papieru lub kartonu, folie z bąbelkami z tworzywa
sztucznego do opakowywania, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, żadne z wyżej wymienionych nie odnoszące się do włosów
lub fryzjerstwa, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
organizowanie zawodów sportowych, kultura fizyczna, organizowanie
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, niezwiązane z fryzurą lub fryzjerstwem, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi
w zakresie pielęgnacji zwierząt, usługi wizażystów, usługi ogrodnicze,
tępienie szkodników w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi dezynsekcyjne dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, niezwiązane z fryzjerstwem .
(111) 321101
(220) 2018 12 12
(210) 493789
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 04
(732) ZDROJOWA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, PL.
(540) ZDROJOWA INVEST & HOTELS
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(510), (511) 5 produkty stosowane do przeciwdziałania objawom
alergii.

(540)

Kolor znaku: biały, granatowy, jasnoszary
(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.15, 27.05.17, 26.04.04,
26.04.05, 26.04.16, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.12
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowej, reklamy, reklamy radiowe,
reklamy korespondencyjne, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama telewizyjna, wynajmowanie powierzchni na cele
reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków,
prospektów, broszur], tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, przygotowywanie reklam prasowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi porównywania
cen, 36 agencje mieszkaniowe, wynajem mieszkań, wynajmowanie
pomieszczeń biurowych, zarządzanie nieruchomościami, agencje
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, sprzedaż najem i dzierżawa nieruchomości, wycena nieruchomości, doradztwo w sprawach inwestycyjnych, sprzedaż i wynajem budowanych w systemie
deweloperskim obiektów mieszkalnych i użytkowych, 43 hotele,
pensjonaty, usługi hotelarskie, usługi pensjonatowe, biura [agencje] zakwaterowania w hotelach i pensjonatach, rezerwacje kwater
na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy,
rezerwacje miejsc w hotelach, kawiarnie, restauracje, stołówki.
(111) 321102
(220) 2018 12 13
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 11
(732) KAZER ADRIAN YOER, Kościan, PL.
(540) yoer
(540)

(210) 493822

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania żywności i napojów, elektryczne młynki do kawy, blendery
elektryczne do celów domowych, elektryczne wyciskarki do owoców i warzyw, sokowirówki elektryczne, elektryczne maszynki
do mielenia mięsa, elektryczne spieniacze do mleka, elektryczne
roboty kuchenne, pakowarki, elektryczne zgrzewarki próżniowe
do żywności do celów gospodarstwa domowego, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, odkurzacze, myjki parowe i ciśnieniowe, elektryczne mopy parowe, pralko-suszarki, 8 elektryczne
żelazka do prasowania odzieży, 11 urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, elektryczne
ekspresy do kawy, w szczególności ciśnieniowe i przelewowe, wolnowary elektryczne, czajniki elektryczne, tostery, urządzenia domowe do wypieku chleba, wielofunkcyjne urządzenia do gotowania,
frytkownice, elektryczne suszarki do żywności do użytku domowego, urządzenia do produkcji lodów, grille elektryczne, grille gazowe,
piekarniki, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, grzejniki elektryczne, oczyszczacze
powietrza, termowentylatory, elektryczne wentylatory chłodzące,
nawilżacze powietrza, prasowacze, prasowacze parowe, instalacje
i urządzenia do suszenia, osuszacze powietrza, suszarki do ubrań,
instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, kostkarki do lodu.
(111) 321103
(220) 2018 12 13
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 11
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin, PL.
(540)
(540)
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(111) 321104
(220) 2018 12 13
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 11
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin, PL.
(540) na alergię
(540)

(210) 493827

Kolor znaku: jasnozielony, biały, granatowy
(531) 05.03.13, 05.03.15, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.19, 26.13.25,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 5 produkty stosowane do przeciwdziałania objawom
alergii.
(111) 321105
(220) 2018 12 13
(210) 493826
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 11
(732) KAZER ADRIAN YOER, Kościan, PL.
(540) YOER
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania żywności i napojów, elektryczne młynki do kawy, blendery
elektryczne do celów domowych, elektryczne wyciskarki do owoców i warzyw, sokowirówki elektryczne, elektryczne maszynki
do mielenia mięsa, elektryczne spieniacze do mleka, elektryczne
roboty kuchenne, pakowarki, elektryczne zgrzewarki próżniowe
do żywności do celów gospodarstwa domowego, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, odkurzacze, myjki parowe i ciśnieniowe, elektryczne mopy parowe, pralko-suszarki, 8 elektryczne
żelazka do prasowania odzieży, 11 urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, elektryczne
ekspresy do kawy, w szczególności ciśnieniowe i przelewowe, wolnowary elektryczne, czajniki elektryczne, tostery, urządzenia domowe do wypieku chleba, wielofunkcyjne urządzenia do gotowania,
frytkownice, elektryczne suszarki do żywności do użytku domowego, urządzenia do produkcji lodów, grille elektryczne, grille gazowe,
piekarniki, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, grzejniki elektryczne, oczyszczacze
powietrza, termowentylatory, elektryczne wentylatory chłodzące,
nawilżacze powietrza, prasowacze, prasowacze parowe, instalacje
i urządzenia do suszenia, osuszacze powietrza, suszarki do ubrań,
instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, kostkarki do lodu.
(111) 321106
(220) 2018 12 13
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 04
(732) ZENNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) O!BELLA PER TE
(540)

(210) 493845

(210) 493829

Kolor znaku: biały, granatowy, jasnozielony
(531) 05.03.13, 05.03.15, 26.01.03, 26.01.15, 26.13.25, 29.01.13

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 24.17.01, 24.17.04
(510), (511) 3 sztuczne paznokcie, sztuczne rzęsy, kleje do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, pilniczki kartonowe, pumeksy, 8 nożyczki do paznokci, nożyczki do skórek, nożyczki do włosów, nożyczki fryzjerskie, cążki do paznokci, cążki do skórek, pilniki do stóp,
pilniki do paznokci, polerki do paznokci, zestawy do manicure, pęsety, zalotki do rzęs, 18 kosmetyczki bez wyposażenia, 20 lustra i lusterka toaletowe i kosmetyczne, lustra łazienkowe, lustra z elektrycznym
oświetleniem, 21 grzebyki do rzęs, pędzle kosmetyczne, aplikatory
kosmetyczne, grzebienie do włosów, szczotki do włosów, szczoteczki do rąk, szczotki kąpielowe, przybory kosmetyczne, przybory toa-
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letowe, artykuły łazienkowe, pędzle do golenia, gąbki kosmetyczne,
gąbki toaletowe, gąbki do kąpieli, gąbki do ciała, gąbki do makijażu,
kosmetyczki wyposażone, pędzle do farbowania włosów, rękawice
do peelingu, puszki do pudru.

(111) 321107
(220) 2018 12 17
(151) 2019 05 21
(441) 2019 02 04
(732) BŁASZCZYK ŁUKASZ, Łódź, PL.
(540) i intermedicus
(540)

(210) 493988

Kolor znaku: niebieski, biały, zielony
(531) 02.01.23, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13, 26.01.06
(510), (511) 44 fizjoterapia, ośrodki zdrowia, usługi medyczne.
(111) 321108
(220) 2018 12 18
(151) 2019 05 24
(441) 2019 02 04
(732) PRO AUTOMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) PRO PNEUMATIC
(540)

(210) 494018

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 siłowniki pneumatyczne, zawory pneumatyczne, złącza pneumatyczne, 35 prowadzenie punktu sprzedaży detalicznej,
hurtowej i sprzedaży wysyłkowej z siłownikami pneumatycznymi,
zaworami, złączami i przewodami pneumatycznymi, czujnikami pomiaru ciśnienia i temperatury.
(111) 321109
(220) 2018 12 19
(151) 2019 06 05
(441) 2019 02 18
(732) PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA, Sanok, PL.
(540) ZAKŁADY MIĘSNE S. A. Beef-San SANOK
(540)

(210) 494080

Kolor znaku: czerwony, czarny, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.02, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.15, 26.01.05, 26.01.11, 26.01.18, 26.01.20, 26.01.21, 26.11.03,
26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 26.04.02
(510), (511) 29 mięso i wędliny, mięsa wędzone, mięso gotowane,
mięso pieczone, mięso mrożone, mięso świeże, mięso wędzone, mięso konserwowane, wieprzowina, wołowina, drób, cielęcina, dziczyzna,
szynka, schab wieprzowy, bekon, golonka, filety z piersi kurczaka, burgery mięsne, steki z mięsa, podroby, mięsne wyroby garmażeryjne,
gotowe dania z mięsa, flaki, frankfurterki, galaretki mięsne, gulasze,
kaszanka, kiełbasy, surowe kiełbasy, konserwy mięsne, pasty mięsne,
pasztety, salami, pulpety, skwarki, ekstrakty mięsne, oleje i tłuszcze
jadalne, oleje zwierzęce do celów spożywczych, tłuszcze zwierzęce
do celów spożywczych, smalec, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, nabiał i substytuty nabiału, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online
w zakresie następujących towarów: mięso i wędliny, mięsa wędzone,
mięso gotowane, mięso pieczone, mięso mrożone, mięso świeże, mięso wędzone, mięso konserwowane, wieprzowina, wołowina, drób,
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cielęcina, dziczyzna, szynka, schab wieprzowy, bekon, golonka, filety
z piersi kurczaka, burgery mięsne, steki z mięsa, podroby, mięsne wyroby garmażeryjne, gotowe dania z mięsa, flaki, frankfurterki, galaretki
mięsne, gulasze, kaszanka, kiełbasy, surowe kiełbasy, konserwy mięsne, pasty mięsne, pasztety, salami, pulpety, skwarki, ekstrakty mięsne,
oleje i tłuszcze jadalne, oleje zwierzęce do celów spożywczych, tłuszcze zwierzęce do celów spożywczych, smalec, naturalne i sztuczne
osłonki do kiełbas, nabiał i substytuty nabiału.

(111) 321110
(220) 2018 12 19
(210) 494081
(151) 2019 06 05
(441) 2019 02 18
(732) PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA, Sanok, PL.
(540) Beef-San
(510), (511) 29 mięso i wędliny, mięsa wędzone, mięso gotowane,
mięso pieczone, mięso mrożone, mięso świeże, mięso wędzone, mięso konserwowane, wieprzowina, wołowina, drób, cielęcina, dziczyzna,
szynka, schab wieprzowy, bekon, golonka, filety z piersi kurczaka, burgery mięsne, steki z mięsa, podroby, mięsne wyroby garmażeryjne,
gotowe dania z mięsa, flaki, frankfurterki, galaretki mięsne, gulasze,
kaszanka, kiełbasy, surowe kiełbasy, konserwy mięsne, pasty mięsne,
pasztety, salami, pulpety, skwarki, ekstrakty mięsne, oleje i tłuszcze
jadalne, oleje zwierzęce do celów spożywczych, tłuszcze zwierzęce
do celów spożywczych, smalec, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, nabiał i substytuty nabiału, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online
w zakresie następujących towarów: mięso i wędliny, mięsa wędzone,
mięso gotowane, mięso pieczone, mięso mrożone, mięso świeże, mięso wędzone, mięso konserwowane, wieprzowina, wołowina, drób,
cielęcina, dziczyzna, szynka, schab wieprzowy, bekon, golonka, filety
z piersi kurczaka, burgery mięsne, steki z mięsa, podroby, mięsne wyroby garmażeryjne, gotowe dania z mięsa, flaki, frankfurterki, galaretki
mięsne, gulasze, kaszanka, kiełbasy, surowe kiełbasy, konserwy mięsne, pasty mięsne, pasztety, salami, pulpety, skwarki, ekstrakty mięsne,
oleje i tłuszcze jadalne, oleje zwierzęce do celów spożywczych, tłuszcze zwierzęce do celów spożywczych, smalec, naturalne i sztuczne
osłonki do kiełbas, nabiał i substytuty nabiału.
(111) 321111
(220) 2018 12 20
(210) 494128
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 11
(732) STANDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) AQUA CERAMIC kafle w płynie
(510), (511) 2 lakiery, farby, lakiery i farby zabezpieczające przed wilgocią, powłoki ochronne o właściwościach hydrofobowych, 17 lakiery izolacyjne, farby izolacyjne.
(111) 321112
(220) 2018 12 20
(210) 494139
(151) 2019 05 21
(441) 2019 02 04
(732) PRZYBECKI TOMASZ KANCELARIA ADWOKACKA, Poznań, PL.
(540) Przybecki
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich,
doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury firm, doradztwo w zakresie nabywania przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zakładania
i prowadzenia działalności gospodarczej, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], edukacja prawna, kursy szkoleniowe
w dziedzinie prawa, nauczanie prawa, opracowywanie materiałów
edukacyjnych, prowadzenie konferencji edukacyjnych, prowadzenie
kursów, seminariów i warsztatów, przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, szkolenia edukacyjne, szkolenia z zakresu świadczenia usług prawnych, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące
prawa, usługi szkoleniowe dla biznesu, 45 badanie stanu prawnego
nieruchomości, doradztwo w kwestiach praw własności przemysłowej, doradztwo w zakresie sporów sądowych, doradztwo związane
z ochroną znaków towarowych, doradztwo związane z osobistymi
sprawami prawnymi, kompilacja informacji prawnych, organizowanie
świadczenia usług prawnych, pomoc prawna przy tworzeniu umów,
porady prawne i zastępstwo procesowe, sprawdzanie standardów
i praktyk w celu zapewnienia zgodności z prawami i regulacjami, usługi pomocy w sprawach spornych, udzielanie informacji dotyczących
usług prawnych, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, usługi
adwokatów, usługi doradcze związane z prawami konsumenta [do-
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radztwo prawne], usługi doradcze związane z prawami autorskimi,
usługi monitorowania prawnego, usługi prawne, usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej, usługi prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych, usługi prawne dotyczące testamentów, usługi
prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, usługi prawne
w zakresie mediacji, usługi prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów związanych z prawami własności intelektualnej, usługi
prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi
prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi
prawne związane z eksploatacją praw własności przemysłowej i praw
autorskich, usługi prawne związane z ochroną i wykorzystywaniem
praw autorskich do produkcji filmowych, telewizyjnych, teatralnych
i muzycznych, usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw pokrewnych związanych z produkcjami filmowymi, telewizyjnymi, wideo
i muzycznymi, usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm,
usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne], usługi w zakresie badań prawnych, usługi w zakresie doradztwa
prawnego, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi prawne].

(111) 321113
(220) 2018 12 31
(210) 494338
(151) 2019 06 06
(441) 2019 02 18
(732) PROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) D3 + E MIKSTURA OLEI Do sałatek 2000 IU WIT. D3
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, zielony, róźowy, brązowy, żółty,
pomarańczowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
27.07.01, 27.07.11, 27.07.17, 24.17.01, 24.17.02, 24.17.05, 24.17.07,
24.13.01, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.17, 26.01.18, 11.03.10, 11.03.20,
05.09.12, 05.07.06, 05.07.14, 05.07.15, 05.07.22, 08.03.08, 08.03.10,
08.07.07, 08.07.25, 01.15.14, 01.15.15
(510), (511) 5 dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi, 29 oleje jadalne, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i online dotyczące dietetycznej żywności
i substancji do celów leczniczych, suplementów diety dla ludzi, olei
jadalnych.
(111) 321114
(220) 2018 12 31
(210) 494339
(151) 2019 06 06
(441) 2019 02 18
(732) PROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PRO Odporność WITAMINA C + RUTYNA, SUPLEMENT DIETY
1000 mg WITAMINY C W SASZETCE DZIKA RÓŻA, CZARNY BEZ,
JEŻÓWKA
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, zielony, różowy, czerwony, zółty,
jasnozielony, ciemnozielony, beżowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
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26.01.06, 26.01.17, 26.01.18, 26.01.20, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.17,
24.17.01, 24.17.05, 24.17.07, 24.13.01, 05.03.11, 05.03.16, 05.05.01,
05.05.07, 05.05.19, 05.05.23, 05.07.21
(510), (511) 5 dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi, 35 usługi sprzedaży detalicznej,
hurtowej i online dotyczące dietetycznej żywności i substancji do celów leczniczych, suplementów diety dla ludzi.
(111) 321115
(220) 2019 01 02
(210) 494401
(151) 2019 06 06
(441) 2019 02 18
(732) IVORY CERAMICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bartąg, PL.
(540) CANDLESPHERE
(510), (511) 4 świece, 35 usługi w zakresie sprzedaży świec.
(111) 321116
(220) 2019 01 02
(151) 2019 06 06
(441) 2019 02 18
(732) GRUPA O5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świlcza, PL.
(540) PV SYSTEM
(540)

(210) 494405

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 29.01.13, 26.11.05, 26.11.10, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11
(510), (511) 9 fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania
energii elektrycznej ze słońca, 37 montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych,
42 sporządzanie projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych.
(111) 321117
(220) 2019 01 02
(210) 494408
(151) 2019 06 07
(441) 2019 02 18
(732) SAWICKI SŁAWOMIR, SAWICKI PAWEŁ JUBILER SPÓŁKA
CYWILNA, Lublin, PL.
(540) GOLDEN GLOVES
(540)

Kolor znaku: czarny, złoty
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 25 bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, buty
treningowe [obuwie sportowe], czapki i czapeczki sportowe, czapki
sportowe, komplety sportowe, koszule sportowe, koszule sportowe pochłaniające wilgoć, koszule z ochraniaczami do użytku sportowego, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, kurtki jako odzież sportowa,
kurtki sportowe, kurtki sportowe do rozgrzewki, obuwie sportowe,
odzież, odzież sportowa, podkoszulki sportowe, skarpetki sportowe,
spodenki bokserskie, spodnie sportowe, spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, spodnie z ochraniaczami do użytku sportowego,
sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], stroje sportowe, szorty
sportowe, szorty z ochraniaczami do użytku sportowego, 28 artykuły gimnastyczne i sportowe, bokserskie worki treningowe, gruszki
bokserskie dla dzieci, gruszki bokserskie na sprężynie, ławki do użytku sportowego, maski osłaniające twarz, do użytku sportowego,
nadmuchiwane worki bokserskie, nagolenniki [artykuły sportowe],
nagolenniki do użytku sportowego, nakolanniki do użytku sportowego, naramienniki do użytku sportowego, obciążniki na nogi [artykuły sportowe], obręcze sportowe, ochraniacze amortyzujące przeciwko urazom [artykuły sportowe], ochraniacze brzucha do użytku
sportowego, ochraniacze ciała do użytku sportowego, ochraniacze
dłoni do użytku sportowego, ochraniacze na gardło do użytku sportowego, ochraniacze na goleń do użytku sportowego, ochraniacze
na klatkę piersiową do użytku sportowego, ochraniacze na łokcie
[artykuły sportowe], ochraniacze na nadgarstki do użytku sportowe-
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go, ochraniacze na pięści [artykuły sportowe], ochraniacze na ramiona i łokcie [artykuły sportowe], ochraniacze na ręce przystosowane
do użytku sportowego, ochraniacze nóg do użytku sportowego,
ochraniacze talii do użytku sportowego, ochrona na pięści [artykuły
sportowe], pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], piłki
sportowe, rękawice bokserskie, ringi bokserskie, sportowe nakolanniki do jazdy na rowerze, torby przystosowane do noszenia sprzętu
sportowego, torby specjalnie przystosowane do sprzętu sportowego, trampoliny [artykuły sportowe], 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony internetowej) na rzecz osób
trzecich, prowadzenie sklepów i hurtowni, w tym internetowych,
sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa następujących towarów: bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, buty treningowe [obuwie
sportowe], czapki i czapeczki sportowe, czapki sportowe, komplety
sportowe, koszule sportowe, koszule sportowe pochłaniające wilgoć, koszule z ochraniaczami do użytku sportowego, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, kurtki jako odzież sportowa, kurtki sportowe, kurtki
sportowe do rozgrzewki, obuwie sportowe, odzież, odzież sportowa,
podkoszulki sportowe, skarpetki sportowe, spodenki bokserskie,
spodnie sportowe, spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, spodnie
z ochraniaczami do użytku sportowego, sportowe nakrycia głowy
[inne niż kaski], stroje sportowe, szorty sportowe, szorty z ochraniaczami do użytku sportowego, artykuły gimnastyczne i sportowe,
bokserskie worki treningowe, gruszki bokserskie dla dzieci, gruszki
bokserskie na sprężynie, ławki do użytku sportowego, maski osłaniające twarz, do użytku sportowego, nadmuchiwane worki bokserskie,
nagolenniki [artykuły sportowe], nagolenniki do użytku sportowego,
nakolanniki do użytku sportowego, naramienniki do użytku sportowego, obciążniki na nogi [artykuły sportowe], obręcze sportowe,
ochraniacze amortyzujące przeciwko urazom [artykuły sportowe],
ochraniacze brzucha do użytku sportowego, ochraniacze ciała
do użytku sportowego, ochraniacze dłoni do użytku sportowego,
ochraniacze na gardło do użytku sportowego, ochraniacze na goleń
do użytku sportowego, ochraniacze na klatkę piersiową do użytku
sportowego, ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe], ochraniacze
na nadgarstki do użytku sportowego, ochraniacze na pięści [artykuły sportowe], ochraniacze na ramiona i łokcie [artykuły sportowe],
ochraniacze na ręce przystosowane do użytku sportowego, ochraniacze nóg do użytku sportowego, ochraniacze talii do użytku sportowego, ochrona na pięści [artykuły sportowe], pasy do podnoszenia
ciężarów [artykuły sportowe], piłki sportowe, rękawice bokserskie,
ringi bokserskie, sportowe nakolanniki do jazdy na rowerze, torby
przystosowane do noszenia sprzętu sportowego, torby specjalnie
przystosowane do sprzętu sportowego, trampoliny [artykuły sportowe], udzielanie porad handlowych konsumentom, promocja sprzedaży.

(111) 321118
(220) 2019 01 07
(210) 494526
(151) 2019 06 05
(441) 2019 02 18
(732) KAPITAN NAVI ELŻBIETA STRAMEK I WALDEMAR KARPIŃSKI
SPÓŁKA JAWNA, Trzebiatów, PL.
(540) ŚLEDZIE po gryficku
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, jasnoniebieski, niebieski
(531) 03.09.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 ryby, filety rybne, konserwy rybne, potrawy rybne,
śledzie, filety z wędzonego śledzia, gotowe posiłki składające się
głównie z ryb, konserwowane produkty rybne w słoikach, produkty
z przetworzonej ryby do spożycia dla ludzi, ryby przetworzone, ryby
marynowane, ryby w oliwie z oliwek, 40 przetwórstwo ryb.
(111) 321119
(220) 2019 01 08
(210) 494574
(151) 2019 06 04
(441) 2019 02 18
(732) TREND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk, PL.
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(540) KP POTOCKI KLINIKA
(540)

(531) 27.05.01, 07.03.11
(510), (511) 44 działalność szpitali.
(111) 321120
(220) 2019 01 10
(151) 2019 06 04
(441) 2019 02 18
(732) BRODZIAK KAMIL, Ożarów Mazowiecki, PL.
(540) POL ELEKTRIK
(540)

(210) 494639

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.01.02, 26.01.03, 26.01.12, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 7 alternatory [generatory prądu przemiennego], generatory elektryczności, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników,
narzędzia [części maszyn], noże elektryczne, nożyce elektryczne,
podgrzewacze wody [części maszyn], podnośniki [urządzenia], polerki [maszyny i urządzenia] elektryczne, pompy [części maszyn lub
silników], pompy [maszyny], pompy do instalacji grzewczych, prądnice prądu stałego, rozruszniki silników, silniki elektryczne inne niż
do pojazdów lądowych, stojany [statory], szczotki [części maszyn],
szczotki elektryczne, szczotki prądnic, szpule [części maszyn], śrubokręty elektryczne, wiertarki ręczne elektryczne.
(111) 321121
(220) 2018 08 13
(210) 489319
(151) 2019 05 07
(441) 2018 11 26
(732) „OLEOFARM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) insalis
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne do inhalacji, wyrób medyczny do udrożniania górnych dróg oddechowych, preparaty do nosa
dla celów medycznych.
(111) 321122
(220) 2018 09 04
(210) 490113
(151) 2019 05 08
(441) 2018 12 10
(732) AUGUSTYN PAWEŁ KAWIARNIA BEZ CUKRU, Katowice, PL.
(540) # bez cukru
(540)

(531) 26.01.18, 26.13.01, 24.17.10, 24.17.05, 27.05.01
(510), (511) 43 kawiarnia.
(111) 321123
(220) 2018 09 25
(210) 490986
(151) 2019 04 29
(441) 2019 01 03
(732) SZYMAŃSKI JERZY, Ostrów Wielkopolski, PL.
(540) Jbi
(510), (511) 9 książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu,
muzyka cyfrowa do pobrania z Internetu, oprogramowanie do pobrania z Internetu, 12 samoloty ultralekkie, samoloty turbośmigłowe, samoloty i ich części konstrukcyjne, samochody dostawcze, samochody
do transportu lądowego. samochody, samochody osobowe, samo-
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chody sportowe, 35 organizacja subskrypcji usług internetowych,
usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu
obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu,
zapewnianie platformy internetowy dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, dostarczanie informacji dotyczących produktów
konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej świadczone on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu.

(111) 321124
(220) 2018 10 05
(210) 491310
(151) 2019 05 09
(441) 2019 01 21
(732) PREMIUM MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia, PL.
(540) KASY STEFCZYKA
(540)

Kolor znaku: beżowy, czarny, zielony
(531) 05.05.20, 05.05.21, 26.13.25, 26.05.01, 26.05.10, 26.04.04,
26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13, 02.01.01
(510), (511) 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w sprawach organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, analizy i ekspertyzy ekonomiczne dla celów działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, badanie
opinii publicznej, reklama, zarządzanie zbiorami informatycznymi/
bazami danych, gromadzenie i przetwarzanie danych, wykonywanie wszystkich wymienionych w tej klasie usług również on-line
lub za pośrednictwem innych form komunikacji elektronicznej/cyfrowej, 36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych,
prowadzenie i dostarczanie usług banków oszczędnościowych, kas
oszczędnościowych, banków z dostępem bezpośrednim przez Internet, bankowość elektroniczna, elektroniczne usługi bankowe,
finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, emisja bonów wartościowych, emisja kart kredytowych,
udzielanie informacji na temat o ubezpieczeń, informacje bankowe,
inwestycje kapitałowe, transfer elektroniczny kapitału, kredytowanie, kredyty ratalne, lokaty kapitału, operacje bankowe, operacje
finansowe, operacje walutowe, pośrednictwo w wymianach walutowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w sprawach
majątku nieruchomego, udzielanie pożyczek, kredytów i poręczeń,
operacje rozliczeń pieniężnych, rozrachunki we wszystkich formach
przyjętych w krajowych i międzynarodowych systemach bankowych, usługi bankomatowe, tworzenie kapitałów, umowy ubezpieczeniowe, umowy kredytowe, operacje czekowe i wekslowe, wycena
nieruchomości, pośrednictwo w sprawach związanych z obrotem
nieruchomościami, finansowanie nabywania nieruchomości, nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, wymiana pieniędzy,
wymiana walut, wynajmowanie i wydzierżawianie nieruchomości,
zarządzanie majątkiem, zarządzanie funduszami majątkowymi,
zarządzanie nieruchomościami, usługi z zakresu przekazywania
dyspozycji płatniczych oraz udzielania informacji bankowych oraz
finansowych o rachunkach za pośrednictwem serwisów telekomunikacyjnych oraz konsultantów, 38 usługi telekomunikacyjne z zakresu przesyłania dyspozycji i informacji bankowych i finansowych
dotyczących rachunków za pomocą serwisów telekomunikacyjnych
i przez konsultantów, 41 nauczanie, organizowanie i prowadzenie
konferencji, seminariów, sympozjów, publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, 42 projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, powielanie
oprogramowania komputerowego, obsługa informatyczna baz
danych dostępnych przez Internet, tworzenie i utrzymywanie w Internecie informatycznych systemów marketingowych, społecznościowych, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet, obsługa informatyczna usług bankowych,
finansowych i ubezpieczeniowych świadczonych drogą internetową.
(111) 321125
(151) 2019 05 06

(220) 2018 10 19
(441) 2019 01 14

(210) 491778
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(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) DANNY
(510), (511) 9 automaty i roboty humanoidalne wyposażone
w sztuczną inteligencję, 38 usługi teleinformatyczne asystenta głosowego wykorzystywanego w komunikacji z klientami.
(111) 321126
(220) 2018 10 19
(210) 491779
(151) 2019 05 06
(441) 2019 01 14
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: biały, fioletowy
(531) 26.02.01, 26.01.01, 26.11.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej,
smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej,
aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów,
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier
działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, nagrane płyty wideo
i nagrania audiowizualne, programy komputerowe, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, programy telewizyjne, filmy, audycje
radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie
zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków
optycznych, w zapisie cyfrowym, w formacie elektronicznym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach, urządzenia
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu
satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, urządzenia służące do przesyłania, przekształcania, wzmacniania i rozdzielania sygnału telewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki
telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw
do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych-rejestracja dźwięku i obrazu
na wbudowanym dysku twardym umożliwiająca wybór zapisywanych programów (Personal Video Recorder-osobisty rejestrator obrazu), programy komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów
telewizyjnych, oprogramowanie rozrywkowe, oprogramowanie
komputerowe przeznaczone dla rozrywki interaktywnej, oprogramowanie do komputerów osobistych przeznaczone dla rozrywki interaktywnej, oprogramowanie rozrywki interaktywnej do rozgrywania
gier komputerowych, do pobrania, oprogramowanie do interaktywnej rozrywki, oprogramowanie symulacyjne [rozrywka], oprogramowanie typu sztuczna inteligencja, urządzenia sztucznej inteligencji,
automaty i roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, komputerowe oprogramowanie do chatbotów do symulowania
rozmów, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji
cyfrowej, czytniki książek, tablety, komputery przenośne, dyski twarde, dyski twarde przenośne, ładowarki do telefonów komórkowych,
komputerów, laptopów, notebooków i tabletów, pendrive’y, powerbanki, komputerowe urządzenia peryferyjne, muzyka, treści audio,
wideo i obrazy do pobrania, oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu
i globalnych sieci komunikacyjnych, urządzenia do transmisji strumieniowej, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla
streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych do telefonów
cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych,
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oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie telekomunikacyjne, oprogramowanie do aplikacji Internetowych, oprogramowanie
do transmisji strumieniowej mediów, oprogramowanie użytkowe
do urządzeń komórkowych, pakiety oprogramowania komputerowego, platformy oprogramowania komputerowego, mobilne aplikacje, narzędzia do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych,
aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe
do transmisji danych, sprzęt do strumieniowego przesyłania treści
audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu
i sieci globalnej komunikacji, a mianowicie, mediów, cyfrowych urządzeń, cyfrowych rejestratorów wideo, DVD i płyt wideo high-definition, telewizory, dekodery, urządzenia do odbioru lub nadawania telewizji mobilnej, telewizji rozsiewczej naziemnej, urządzenia
do odbioru lub nadawania telewizji internetowej, w tym telewizji
naziemnej, satelitarnej, kablowej, mobilne do pobrania do użytku
z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, komputerowe urządzenia peryferyjne ubieralne do noszenia na ciele, komputery do noszenia na ciele lub w ubraniach, urządzenia telekomunikacyjne do noszenia na ciele lub w ubraniach, cyfrowe elektroniczne
urządzenia komunikacyjne do noszenia na ciele lub w ubraniach,
komputerowe oprogramowanie użytkowe do urządzeń komputerowych do noszenia na sobie, przenośne odtwarzacze mediów do noszenia na ciele lub w ubraniach, smartfony do noszenia na ciele lub
w ubraniach, sprzęt audio do noszenia na sobie, urządzenia komunikacyjne do noszenia w postaci zegarków na rękę, oprogramowanie
rzeczywistości wirtualnej, sprzęt z zakresu rzeczywistości wirtualnej,
zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, słuchawki do gier
z wirtualną rzeczywistością, oprogramowanie antywirusowe, urządzenia do lokalizacji pojazdów, elektryczne urządzenia do lokalizacji
obiektów, optyczne urządzenia do lokalizacji obiektów, urządzenia
lokalizacyjne działające na podczerwień, sprzęt komputerowy
do transmisji danych lokalizacyjnych, sprzęt komputerowy do przetwarzania danych lokalizacyjnych, sprzęt komputerowy do rozpowszechniania danych lokalizacyjnych, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne i do namierzania celu, etui na smartfony,
etui na telefony komórkowe, etui do tabletów, etui na płyty DVD, etui
na cyfrowe odtwarzacze mediów, etui na przenośne odtwarzacze
mediów, etui na laptopy, etui na sprzęt komputerowy i telefonii komórkowej, folie ochronne dostosowane do smartfonów, folie
ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, osłony
do ekranów telefonów komórkowych w formie folii, ochraniacze
na ekran do smartfonów ze szkła hartowanego, ochraniacze na ekran
do sprzętu komputerowego ze szkła hartowanego, ochraniacze
na ekran do sprzętu telefonii komórkowej ze szkła hartowanego,
38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu Internetu, usługi pobierania i wysyłania
poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania informacji głosowej, tekstowej
i graficznej w sieciach telekomunikacyjnych, usługi informacyjne
i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych usług,
komunikacja za pomocą środków elektronicznych, usługi chatroomów, komunikacja za pośrednictwem wirtualnych sieci prywatnych [VPN], udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem
telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, przekazywanie pisemnych informacji za pośrednictwem
sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów informacji,
usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, programów
informacyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych,
widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym
udziałem widzów, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają być nagrywane, usługi emisji
i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, usługi teleinformatyczne asystenta głosowego wykorzystywanego w komunikacji z klientami, transmisja zaszyfrowanych komunikatów, usługi konsultacyjne dotyczące komunikacji danych,
dostarczanie informacji komunikacyjnych, usługi w zakresie komunikacji interaktywnej, świadczenie usług w zakresie protokołu aplikacji
bezprzewodowych, w tym usług wykorzystujących bezpieczny kanał
komunikacji, transmisja krótkich wiadomości [SMS], obrazów, mowy,
dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych pomiędzy mobilnymi

Nr 9/2019

urządzeniami telekomunikacyjnymi, transmisja elektroniczna komunikatów pisemnych, komunikacja elektroniczna za pośrednictwem
pokojów rozmów [chatroomów], linii chatowych i forów internetowych, usługi umożliwiania dostępu do stron WWW za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, wynajem urządzeń do telefonii komórkowej, wynajem sprzętu
komputerowego i informatycznego, wynajem urządzeń do odbioru
i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału
cyfrowego i analogowego, telewizja kablowa, transmisja programów
radiowych i telewizyjnych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, zapewnianie użytkownikom dostępu do globalnej sieci
komputerowej, transmitowanie bezprzewodowe (usługi wireless broadcasting), usługi w zakresie nadawania programów telewizyjnych
świadczone online z sieci komputerowej oraz z telefonów komórkowych, transmisja wideo na żądanie, usługi nadawcze dla urządzeń
mobilnych, usługi telewizji mobilnej, usługi wideo na życzenie za pomocą przekazu satelitarnego, komputerowego, naziemnego, kablowego, światłowodowego, nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, nadawanie audio, wideo
i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, usługi dotyczące transmisji i dostarczania treści audiowizualnych i multimedialnych za pomocą Internetu, usługi transmisji wideo
na żądanie, wideotransmisja, przekazywanie i dostarczanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, usługi
transmisji wideo na żądanie, usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, 41 edukacja, informacje o edukacji, wypożyczanie filmów kinowych, usługi gier świadczone on-line, informacja o imprezach rozrywkowych, instruktaże,
organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie konkursów, publikowanie książek, wypożyczanie książek, wypożyczanie nagrań
dźwiękowych, nauczanie, organizowanie i prowadzenia warsztatów,
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania,
publikowanie tekstów, pisanie tekstów, publikowanie tekstów inne
niż teksty reklamowe, usługi komponowania układu graficznego publikacji, inne niż do celów reklamowych, usługi prezenterów muzyki,
informacje o wypoczynku, wypożyczanie telefonów komórkowych
i smartfonów, usługi rozrywkowe i edukacyjne: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów
dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych,
organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostęp do wyżej
wymienionych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, rozrywka interaktywna, rozrywka interaktywna online, zapewnianie rozrywki online, usługi w zakresie organizacji rozrywki, usługi doradztwa w zakresie rozrywki,
usługi doradztwa w zakresie rozrywki, usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, informacje
dotyczące rozrywki dostarczane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania,
odtwarzania dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce,
programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie
z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi rozrywkowe polegające na udostępnianiu muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików dostępnych
ze stron WWW poprzez Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych,
dźwiękowych, udostępnianie filmów, programów telewizyjnych i informacyjnych, przeglądów oraz rekomendacji dotyczących filmów
i programów telewizyjnych, udostępnianie strony internetowej oferującej programy telewizyjne, filmy i treści multimedialne oraz informacyjne, przeglądy i rekomendacje dotyczące programów telewizyjnych, filmów i treści multimedialnych, wypożyczanie nagrań wideo,
nagrań multimedialnych, udostępnianie informacji, recenzji i spersonalizowanych rekomendacji w dziedzinie rozrywki, wypożyczanie
książek związanych z oprogramowaniem komputerowym, dostarczanie informacji, opinii i rekomendacji dotyczących filmów i programów
telewizyjnych, usługi w zakresie gier w rzeczywistości wirtualnej
świadczone online z sieci komputerowej, usługi rozrywki w rzeczywistości wirtualnej.
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(111) 321127
(220) 2018 11 14
(210) 492661
(151) 2019 05 08
(441) 2019 01 21
(732) FABRYKA TAŚM TRANSPORTEROWYCH WOLBROM SPÓŁKA
AKCYJNA, Wolbrom, PL.
(540) GTP PP
(510), (511) 7 taśmy przenośnikowe, taśmy przenośnikowe tkaninowo-gumowe, taśmy przenośnikowe trudnopalne, taśmy przenośnikowe do transportu kopalin palnych i niepalnych, taśmy przenośnikowe wieloprzekładkowe, taśmy zbudowane z przekładek
tkaninowych poliamidowo-poliamidowych (PP).
(111) 321128
(220) 2018 11 14
(210) 492664
(151) 2019 05 08
(441) 2019 01 21
(732) FABRYKA TAŚM TRANSPORTEROWYCH WOLBROM SPÓŁKA
AKCYJNA, Wolbrom, PL.
(540) GTP EP
(510), (511) 7 taśmy przenośnikowe, taśmy przenośnikowe tkaninowo-gumowe, taśmy przenośnikowe trudnopalne, taśmy przenośnikowe do transportu kopalin palnych i niepalnych, taśmy przenośnikowe wieloprzekładkowe, taśmy zbudowane z przekładek
tkaninowych poliestrowo-poliamidowych (EP).
(111) 321129
(220) 2018 11 14
(210) 492665
(151) 2019 05 08
(441) 2019 01 21
(732) FABRYKA TAŚM TRANSPORTEROWYCH WOLBROM SPÓŁKA
AKCYJNA, Wolbrom, PL.
(540) GTP
(510), (511) 7 taśmy przenośnikowe, taśmy przenośnikowe trudnopalne, taśmy przenośnikowe dla kopalin palnych i niepalnych,
taśmy przenośnikowe tkaninowo-gumowe, taśmy przenośnikowe
wieloprzekładkowe, taśmy zbudowane z przekładek tkaninowych
poliestrowo-poliamidowych (EP), taśmy zbudowane przekładek
tkaninowych poliamidowo-poliamidowych (PP), taśmy gumowe
przenośnikowe z linkami stalowymi, taśmy przenośnikowe przeznaczone do transportu materiałów sypkich o szerokiej granulacji, taśmy
przenośnikowe gumowe z linkami trudno palnymi dla kopalin palnych i niepalnych, taśmy przenośnikowe gumowe z linkami trudno
palnymi dla kopalin palnych i niepalnych bez breakera, taśmy przenośnikowe gumowe z linkami trudno palnymi dla kopalin palnych
i niepalnych z breakerem tkaninowym w okładce nośnej lub bieżnej,
taśmy przenośnikowe gumowe z linkami trudno palnymi dla kopalin
palnych i niepalnych z breakerem metalowym w okładce nośnej lub
bieżnej lub tylko nośnej, taśmy przenośnikowe tkaninowo-gumowe
trudnopalne jednoprzekładkowe z rdzeniem jednolicie tkanym typu
monoply uniepalnionym plastizolem na bazie PCW, taśmy przenośnikowe z siatką metalową przeznaczone do transportu materiałów
sypkich o szerokiej granulacji ziaren, taśmy przenośnikowe gumowe
energooszczędne.
(111) 321130
(220) 2018 11 22
(210) 492955
(151) 2019 04 25
(441) 2019 01 03
(732) ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) SEQUOIA SQA
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, transmisji i/lub odtwarzania dźwięków, obrazów lub innych danych, urządzenia i przyrządy
elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące, urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia,
do celów dydaktycznych, magnetyczne nośniki danych, dyski do nagrywania, automatyczne maszyny sprzedające i mechanizmy
do aparatów uruchamianych żetonami, kasy rejestrujące, maszyny
liczące, przetwarzania informacji i komputery, sprzęt, instrumenty
i materiały do transmitowania, odbierania i/lub nagrywania dźwięku
i/lub obrazów, nagrania audio i wideo zawierające utwory muzyczne,
komediowe, teatralne, filmy sensacyjne, przygodowe i/lub animowane do pobrania, komputery, tablety, terminale komputerowe, komputerowe urządzenia zewnętrzne, sprzęt komputerowy [hardware],
sieci komputerowe, faksy, automatyczne sekretarki, telefoniczny
sprzęt i oprogramowanie do wyszukiwania informacji, przystawki,
karty rozszerzeń, złącza i moduły sterujące, czyste komputerowe nośniki pamięci, czcionki, kroje pisma, wzory pisma i symbole, w posta-
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ci danych nagranych, chipy, dyski i taśmy zawierające programy informatyczne lub oprogramowanie lub przeznaczone do ich rejestracji,
pamięci o dostępie bezpośrednim RAM, pamięci tylko do odczytu
ROM, półprzewodnikowe urządzenia pamięciowe, elektroniczny
sprzęt i przyrządy komunikacyjne, aparatura i narzędzia telekomunikacyjne, aparatura i narzędzia telekomunikacyjne, gry komputerowe
i elektroniczne, oprogramowanie komputerowe i aparatura do sprzętu komputerowego z funkcjami multimedialnymi i interaktywnymi,
urządzenia do gier komputerowych, mikroprocesory, płyty pamięci,
monitory, wyświetlacze, klawiatury, kable, modemy, drukarki, wideofony, napędy dysków, procesory główne (CPU), płytki z obwodami
[elektronicznymi], obwody scalone, magnetyczne, optyczne i elektroniczne materiały i urządzenia do przechowywania danych, urządzenia do pamięci komputerowej, czyste komputerowe nośniki pamięci, urządzenia do przechowywania danych, instrukcje
użytkownika w postaci do odczytu elektronicznego, maszynowego
lub komputerowego do użytku z wszystkimi wyżej wymienionymi
towarami i sprzedawane w zestawie z nimi, urządzenia do przechowywania danych, twarde dyski, miniaturowe jednostki napędów
dysków twardych, nagrane płyty winylowe, taśmy magnetofonowe,
taśmy audiowizualne, kasety audiowizualne, dyski audiowizualne,
taśmy audio do sprzedaży z broszurami, nagrania dźwiękowe, wideo
i nagrane dane, dyski CD-ROM, cyfrowe dyski uniwersalne, podkładki
pod myszy, baterie, baterie do ponownego ładowania, ładowarki, ładowania akumulatorów (urządzenia do-), słuchawki na uszy, słuchawki stereofoniczne, słuchawki zakładane do uszu, zestawy głośników stereo, głośniki, domowe głośniki audio, głośniki do monitorów,
głośniki komputerowe, osprzęt głośnikowy do osobistych odtwarzaczy stereo, odbiorniki radiowe, wzmacniacze, sprzęt do nagrywania
i odtwarzania dźwięku, gramofony elektryczne, adaptery, sprzęt hi-fi
stereo, urządzenia do nagrywania i odtwarzania taśm, głośniki, zestawy głośnikowe, mikrofony, cyfrowe odtwarzacze audio i wideo
z funkcjami multimedialnymi i interaktywnymi, akcesoria, części,
osprzęt i urządzenia testowe do wszystkich wyżej wymienionych towarów, cyfrowe urządzenia audio i wideo, magnetofony do odtwarzania i nagrywania, magnetowidy do odtwarzania i nagrywania,
odtwarzacze płyt kompaktowych, nagrywarki i odtwarzacze DVD,
magnetofony cyfrowe do odtwarzania i nagrywania, radia, miksery
audio, wideo i cyfrowe, nadajniki radiowe, samochodowe zestawy
audio, systemy nawigacji GPS, urządzenia nawigacyjne do pojazdów
(komputery pokładowe), kamery, kamery wideo, torby i futerały
przystosowane do lub w kształcie umożliwiającym przenoszenie
aparatów fotograficznych i/lub kamer wideo, telefony, telefony bezprzewodowe, telefony komórkowe, części i akcesoria do telefonów
komórkowych, komputery przenośne i elektroniczne urządzenia cyfrowe sterowane ręcznie do procesów danych, przetwarzanie danych, magazynowanie i wyświetlanie danych, transmisja i odbieranie
danych, transmisja danych między komputerami i oprogramowanie
z nimi związane, komputery przenośne i elektroniczne urządzenia
cyfrowe sterowane ręcznie do procesów danych, przetwarzanie danych, magazynowanie i wyświetlanie danych, transmisja i odbieranie
danych, transmisja danych między komputerami i oprogramowanie
z nimi związane, odtwarzacze muzyki cyfrowej i/lub odtwarzacze
wideo, odtwarzacze MP3 i innych plików audio w formacie cyfrowym, komputery podręczne, urządzenia PDA, terminarze elektroniczne, notesy elektroniczne, podręczne i przenośne elektroniczne
urządzenia cyfrowe do wysyłania i odbierania rozmów telefonicznych, faksów, poczty elektronicznej, treści wideo, wiadomości błyskawicznych, muzyki, prac audiowizualnych i innych prac multimedialnych oraz innych danych cyfrowych, urządzenia globalnego
systemu satelitarnego określania położenia (GPS), telefony, podręczne i przenośne elektroniczne urządzenia cyfrowe do wysyłania i odbierania rozmów telefonicznych, faksów, poczty elektronicznej i innych nośników cyfrowych, torby i futerały dostosowane lub
uformowane do przenoszenia cyfrowych odtwarzaczy plików muzycznych i/lub wideo, komputerów podręcznych, urządzeń PDA, terminarzy elektronicznych i notatników elektronicznych, pojemniki,
paski, paski na ramię, opaski na nadgarstek, smycze i zapięcia
do przenośnych i podręcznych cyfrowych urządzeń elektronicznych
do nagrywania, organizowania, przesyłania, obsługi i przeglądania
plików tekstowych, danych, audio, z obrazami i wideo, oprogramowanie komputerowe, programy komputerowe, nagrane programy
komputerowe do zarządzania informacjami osobistymi, oprogramowanie do zarządzania bazami danych, oprogramowanie do rozpoznawania pisma, oprogramowanie do zarządzania dla celów telefo-
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nii, oprogramowanie do obsługi poczty elektronicznej i przesyłania
wiadomości, oprogramowanie telefonów komórkowych, oprogramowanie do synchronizacji baz danych, programy komputerowe
do dostępu do, przeglądania i przeszukiwania baz danych, oprogramowanie umożliwiające użytkownikom odtwarzanie i programowanie treści audio, wideo, tekstowych i multimedialnych, oprogramowanie zawierające nagrania dźwiękowe, treści audio, wideo,
tekstowe i multimedialne, oprogramowanie komputerowe i oprogramowanie sprzętowe do programów systemów operacyjnych,
programy do synchronizacji danych oraz programy narzędzi tworzenia aplikacji do komputerów osobistych i podręcznych, oprogramowanie komputerowe do tworzenia, pobierania, transmisji, odbioru,
edytowania, dekompresji, kodowania, dekodowania, wyświetlania,
przechowywania i porządkowania tekstu, grafiki, obrazów i publikacji elektronicznych, publikacje elektroniczne do pobrania w postaci
książek, rozrywki, prospektów, broszur, biuletynów, czasopism, magazynów i periodyków na różne tematy publicystyczne, sprzęt komputerowy i oprogramowanie komputerowe udostępniające komunikację telefoniczną zintegrowaną z globalnymi skomputeryzowanymi
sieciami informacyjnymi, przenośne urządzenia elektroniczne
do bezprzewodowego odbierania, składowania i/lub transmisji danych i wiadomości oraz urządzenia elektroniczne pozwalające użytkownikom na śledzenie lub zarządzanie informacjami, oprogramowanie do przekierowywania wiadomości, e-mailów i/lub innych
danych do jednego lub wielu przenośnych urządzeń elektronicznych
z magazynu danych znajdującego się na komputerze osobistym lub
serwerze lub połączonego z komputerem osobistym lub serwerem,
oprogramowanie komputerowe do synchronizacji danych pomiędzy
stacją lub urządzeniem zdalnym i stacją lub urządzeniem stałym lub
zdalnym, oprogramowanie użytkowe dla komputerów biurkowych,
oprogramowanie komputerowe do wykrywania, usuwania i zapobiegania wirusom komputerowym, oprogramowanie do kodowania
danych, oprogramowanie do analizy i odzyskiwania danych, oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych systemów komputerowych, przetwarzania danych, przechowywania danych, zarządzanie
plikami i bazami danych, oprogramowanie do telekomunikacji i komunikacji za pośrednictwem lokalnych lub globalnych sieci komunikacyjnych, w tym Internetu, intranetów, ekstranetów, telewizji, komunikacji
mobilnej, sieci komórkowych i satelitarnych, oprogramowanie do tworzenia i dostarczania elektronicznych kartek z pozdrowieniami, wiadomości i poczty elektronicznej, oprogramowanie do projektowania,
tworzenia sieci, publikacji i hostingu, oprogramowanie dostępu
do sieci komunikacyjnych, w tym Internetu, materiały instruktażowe
dotyczące wyżej wymienionych towarów, pojemniki na dyski komputerowe, sprzęt komputerowy do użytku z wszystkimi wyżej wymienionymi towarami, sprzęt elektroniczny z funkcjami multimedialnymi do użytku z wszystkimi wyżej wymienionymi towarami, sprzęt
elektroniczny z funkcjami interaktywnymi do użytku z wszystkimi
wyżej wymienionymi towarami, akcesoria, części, wyposażenie
i urządzenia testowe do wszystkich wyżej wymienionych towarów,
futerały, torby i etui przystosowane lub wykrojone do przechowywania wszystkich wyżej wymienionych towarów wykonanych ze skóry,
imitacji skóry, tkanin lub tekstyliów, urządzenia elektroniczne do monitoringu, oprogramowanie komunikacyjne, interfejsy komunikacyjne, sieci komunikacyjne, sterowniki komunikacyjne, oprogramowanie do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie do monitorowania
sieci w chmurze, oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania
w chmurze, oprogramowanie do pobrania do przetwarzania
w chmurze, serwery w chmurze, 35 skomputeryzowane zarządzanie
danymi, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie bazami danych, skomputeryzowane zarządzanie rejestrami, skomputeryzowane zarządzanie biurem, komputerowe zarządzanie bazami danych,
skomputeryzowane zarządzanie bazami danych, zarządzanie procesami biznesowymi, zarządzanie firmą [na rzecz osób trzecich], zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, zarządzanie i kompilacja komputerowych baz danych, zarządzanie procesami
gospodarczymi i doradztwo w tym zakresie, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, zarządzanie
przetwarzaniem danych, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, zbieranie
i analizy informacji i danych związanych z zarządzaniem działalnością gospodarczą, administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami
handlowymi, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, doradztwo związane z zarządzaniem, nadzór nad zarządzaniem
działalnością gospodarczą, pomoc w prowadzeniu działalności go-
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spodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, skomputeryzowane zarządzanie działalnością gospodarczą
[na rzecz osób trzecich], usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, zarządzanie działalnością handlową, zarządzanie działalnością
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące administrowania technologią informacyjną, promowanie
towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne,
reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, doradztwo specjalistyczne w sprawach prowadzenia i organizowania działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, systematyzacja i pozyskiwanie danych do elektronicznych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pośrednictwo przy zawieraniu transakcji handlowych w zakresie sprzedaży
sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu przetwarzającego dane, maszyn biurowych, urządzeń do przesyłania danych oraz
urządzeń elektrycznych i elektronicznych, pośrednictwo w zakresie
pozyskiwania i systematyzacji danych do komputerowych baz danych, wyszukiwania informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich oraz komputerowego zarządzania plikami, dzierżawa maszyn biurowych, informacja o powyższych usługach, doradztwo
w zakresie sprzętu przetwarzającego dane, maszyn biurowych,
38 telekomunikacja, usługi telekomunikacyjne i łącznościowe, usługi
dostępu do telekomunikacji, łączność za pomocą komputera, usługi
łączności między komputerami, elektroniczna przesyłanie danych
i dokumentacji za pośrednictwem Internetu lub innych baz danych,
dostarczanie danych i wiadomości za pomocą transmisji elektroniczne, usługi komunikacyjne, mianowicie elektroniczna transmisja danych i dokumentów pomiędzy użytkownikami komputerów, usługi
komunikacyjne do elektronicznej transmisji głosu, usługi komunikacyjne za pośrednictwem sieci komputerowych, usługi komunikacyjne za pośrednictwem telefonii komórkowej, usługi komunikacyjne
za pośrednictwem środków elektronicznych, usługi komunikacyjne
w zakresie dostępu do baz danych, usługi komunikacyjne w zakresie
elektronicznej transmisji obrazów, usługi komunikacyjne umożliwiające przesyłanie informacji za pomocą środków elektronicznych, zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych do światowej sieci komunikacyjnej lub baz danych, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe
związane z zarządzaniem działalnością gospodarczą, edukacja,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, publikacje
elektroniczne, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, publikowanie książek elektronicznych i dzienników w systemie on-line,
udostępnianie publikacji ze światowej sieci lub z Internetu, szkolenia
komputerowe, wspomagane komputerowo usługi dydaktyczne,
usługi szkoleniowe wspomagane komputerowo, usługi edukacyjne
oparte na systemach komputerowych, usługi edukacyjne, udostępnianie szkoleń, instrukcji i rozrywki odnoszących się do komputerów,
oprogramowania komputerowego, produktów multimedialnych,
produktów interaktywnych i usług on-line, aparatury telekomunikacyjnej, telefonów komórkowych, przenośnych i komórkowych cyfrowych urządzeń elektronicznych do wysyłania i odbierania rozmów
telefonicznych, faksów, poczty elektronicznej, wideo, wiadomości
błyskawicznych, muzyki, dzieł audiowizualnych i multimedialnych
oraz innych danych cyfrowych oraz dystrybucja za ich pomocą materiałów kursowych, usługi edukacyjne w zakresie wystaw i pokazów
online oraz wystaw interaktywnych w zakresie komputerów, oprogramowania komputerowego, komputerowych urządzeń peryferyjnych, urządzeń przenośnych i/lub elektronicznych, usług on-line,
zaawansowanej technologii, środków komunikacyjnych, technologii
informacyjnej, usług informacyjnych, muzyki, rozrywki i publikacji,
produkcja audycji radiowych, telewizyjnych i internetowych w zakresie wystaw, zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie zarządzania technologią informacyjną, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowe analizy i usługi badawcze,
projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania,
usługi konsultacyjne dotyczące sprzętu i oprogramowania komputerowego, usługi pomocy technicznej, mianowicie rozwiązywanie problemów ze sprzętem komputerowym, komputerowymi urządzeniami
peryferyjnymi, oprogramowaniem komputerowym i elektronicznymi
urządzeniami konsumpcyjnymi, instalacja, aktualizacja, konserwacja
i naprawa oprogramowania komputerowego, konsultacje techniczne
w dziedzinie komputerów, tabletów i elektroniki konsumpcyjnej, usługi diagnostyki w zakresie komputerów, tabletów i elektroniki użytkowej, usługi konsultacyjne w dziedzinie wyboru, wdrażania i użytko-
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wania systemów sprzętu komputerowego, oprogramowania
komputerowego i konsumpcyjnych systemów elektronicznych dla
osób trzecich, odzyskiwanie danych komputerowych, usługi doradcze w zakresie wyboru, wdrażania i użytkowania systemów sprzętu
komputerowego, oprogramowania komputerowego i konsumpcyjnych systemów elektronicznych dla osób trzecich w dziedzinie urządzeń audio, audiowizualnych i domowych i przenośnych systemów
rozrywkowych i przyrządów, usługi konsultacyjne w dziedzinie selekcji, wdrażania i użytkowania sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego, wynajem aparatury i sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, usługi konsultacyjne dotyczące
oprogramowania multimedialnego i audiowizualnego, programowanie komputerów, usługi wsparcia technicznego i konsultacji
w opracowywaniu systemów komputerowych, baz danych i aplikacji, grafika w celu kompilacji stron w Internecie, informacje dotyczące
sprzętu lub oprogramowania komputerowego, udzielane on-line
ze światowej sieci komputerowej lub z Internetu, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie multimedialnych witryn
internetowych, prowadzenie witryn internetowych dla osób trzecich, wyszukiwarki do otrzymywania danych przez sieci komunikacyjne, usługi internetowego dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące
oprogramowanie komputerowe, usługi dostawcy aplikacji ASP obejmujące oprogramowanie do tworzenia, pobierania, transmisji, odbioru, edytowania, dekompresji, kodowania, dekodowania, wyświetlania, przechowywania i porządkowania tekstu, grafiki, obrazów
i publikacji elektronicznych, usługi dostawcy aplikacji ASP obejmujące oprogramowanie umożliwiające użytkownikom odtwarzanie
i programowanie treści audio, wideo, tekstowych i multimedialnych
oraz oprogramowanie zawierające nagrania dźwiękowe i treści audio, wideo, tekstowe i multimedialne, udostępnianie wyszukiwarek
do pozyskiwania danych w globalnych sieciach komputerowych,
operacyjne wyszukiwarki, konsultacje w zakresie komputerów i pomoc przy zapisywaniu informacji na dyski komputerowe, projektowanie reklam i materiałów reklamowych na rzecz osób trzecich, udostępnianie przeszukiwalnych baz danych online zawierających tekst,
dane, obrazy, audio, wideo i treści multimedialne z dziedziny sprzętu
komputerowego, oprogramowania komputerowego, elektroniki
konsumenckiej, towarów telekomunikacyjnych i produktów multimedialnych, udzielanie informacji, baz danych, katalogów i podcastów w dziedzinie technologii, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych, zarządzanie
witrynami internetowymi dla osób trzecich, zarządzanie zasobami
cyfrowymi, zarządzanie projektami komputerowymi, monitoring
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, kompilacja informacji związanych z technologią informacyjną, badania
w dziedzinie technologii komunikacyjnej, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii komunikacyjnej, usługi dostawcy hostingu
w chmurze, doradztwo w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania
w chmurze obliczeniowej, programowanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, wypożyczanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej,
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego online nie do pobrania do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze.

(111) 321131
(220) 2018 11 27
(210) 493181
(151) 2019 05 22
(441) 2019 02 04
(732) SERAFIŃSKI BARTŁOMIEJ TOUCH IDEAS, Warszawa, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 03.07.03, 19.03.03, 29.01.12, 03.07.24
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(510), (511) 29 jaja, jaja kurze, jaja marynowane, jaja przetworzone,
jaja kacze, jaja suszone, jaja mrożone.

(111) 321132
(220) 2018 11 27
(210) 493182
(151) 2019 05 22
(441) 2019 02 04
(732) SERAFIŃSKI BARTŁOMIEJ TOUCH IDEAS, Warszawa, PL.
(540) WOLNY WYBIEG NAJWYŻSZA JAKOŚĆ Ferma WYSOKA
GRZĘDA RUSZKÓWEK FERMA
(540)

(531) 03.07.03, 03.07.24, 07.01.09, 26.05.04, 27.05.01
(510), (511) 29 jaja, jaja kurze, jaja marynowane, jaja przetworzone,
jaja kacze, jaja suszone, jaja mrożone.
(111) 321133
(220) 2018 11 28
(210) 493222
(151) 2019 05 24
(441) 2019 01 21
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) BIELENDA SKIN LOVING OIL
(510), (511) 3 olejki do ciała.
(111) 321134
(220) 2018 12 06
(210) 493497
(151) 2019 05 07
(441) 2019 01 21
(732) DEPCZYŃSKI ARKADIUSZ HERRERO, Tulce, PL.
(540) MO group
(540)

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 27 dywany ręcznie tkane, dywany maszynowe, dywany
skórzane, chodniki, wykładziny dywanowe, podkłady pod dywany
i inne materiały do pokrywania podłóg, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa obuwia, dywanów ręcznie tkanych, dywanów maszynowych,
dywanów skórzanych, chodników, wykładzin dywanowych, podkładów pod dywany i innych materiałów do pokrywania podłóg, środków do czyszczenia dywanów, artykułów do wyposażenia wnętrz,
sprzedaż detaliczna i hurtowa świadczona online obuwia, dywanów
ręcznie tkanych, dywanów maszynowych, dywanów skórzanych,
chodników, wykładzin dywanowych, podkładów pod dywany i innych materiałów do pokrywania podłóg, środków do czyszczenia
dywanów, artykułów do wyposażenia wnętrz, pokazy towarów,
reklama, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udzielanie
porad konsumentom, informacja handlowa, 42 projektowanie dywanów, projektowanie wykładzin dywanowych, usługi architektów,
designerów, doradców wyposażenia wnętrz na rzecz osób trzecich
w zakresie wyboru i doboru produktu do wyposażenia wnętrz,
usługi na rzecz osób trzecich w zakresie projektowania i wyposażania wnętrz mieszkalnych, biurowych, gastronomicznych, łazienek,
obiektów publicznych, ekspertyzy w zakresie budownictwa, wypo-
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sażenia i architektury wnętrz, doradztwo budowlane, ekspertyzy
inżynieryjne, planowanie urbanistyczne, opracowywanie projektów
technicznych, wzornictwo przemysłowe.

(111) 321135
(220) 2018 12 07
(210) 493568
(151) 2019 05 07
(441) 2019 01 21
(732) KANDER BEATA BIURO TŁUMACZEŃ INTERTEXT, Warszawa, PL.
(540) INTERTEXT MULTILINGUAL COMMUNICATIONS
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 26.01.01, 26.03.01, 26.03.23, 26.04.02, 26.11.03, 26.11.09,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, dostarczenie informacji biznesowych i handlowych online,
elektroniczne przetwarzanie danych, elektroniczne przetwarzanie
zamówień, elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, obróbka tekstów, obróbka i publikowanie tekstów reklamowych, organizacja targów w celach handlowych lub reklamowych,
organizacja wystaw w celach reklamowych, skomputeryzowana
edycja tekstów, sortowanie danych w bazach komputerowych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, transkrypcja
przekazu, uaktualnianie materiałów reklamowych, wyszukiwanie
w komputerowych bazach danych, 38 przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, elektroniczne przesyłanie danych, przekazywanie informacji za pośrednictwem telefonu,
przekazywanie informacji za pomocą komputera, wypożyczanie
urządzeń komunikacyjnych, 41 konferencje (organizowanie i prowadzenie), konsultacje edytorskie, korekta rękopisów, organizowanie i obsługa konferencji, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, sporządzanie napisów, tłumaczenia, tłumaczenia
językowe, tłumaczenia językowe ustne, tłumaczenia (usługi), tłumaczenie języka migowego, usługi w zakresie konferencji, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych, wypożyczanie sprzętu wideo
i audio, 42 kontrola jakości, konwersja danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, 45 licencjonowanie własności intelektualnej, uwierzytelnienie dokumentów prawnych, zarządzanie prawami
autorskimi, zarządzanie prawami autorskimi twórców, zarządzanie
własnością intelektualną, zarządzanie znakami towarowymi .
(111) 321136
(220) 2018 12 07
(210) 493569
(151) 2019 05 07
(441) 2019 01 21
(732) MŁYN OLIWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) bene vobis
(510), (511) 5 preparaty witaminowe i mineralne, suplementy diety, suplementy ziołowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze środkami spożywczymi.
(111) 321137
(220) 2018 12 07
(151) 2019 05 07
(441) 2019 01 21
(732) MŁYN OLIWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) Bene Vobis
(540)

(210) 493571

Kolor znaku: brązowy, biały
(531) 01.15.23, 05.03.16, 26.04.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
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(510), (511) 5 preparaty witaminowe i mineralne, suplementy diety, suplementy ziołowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze środkami spożywczymi .

(111) 321138
(220) 2018 12 07
(151) 2019 05 07
(441) 2019 01 21
(732) MŁYN OLIWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) MŁYN OLIWSKI ANNO 1652
(540)

(210) 493573

(531) 05.07.02, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 5 preparaty witaminowe i mineralne, suplementy diety,
suplementy ziołowe, 29 suszone owoce, orzechy prażone, migdały
przetworzone, nasiona przetworzone, rośliny strączkowe przetworzone, oleje jadalne, 30 mąka, płatki owsiane, płatki śniadaniowe,
płatki zbożowe, płatki jęczmienne, kasze, ryż, cukier, przyprawy, herbaty, kawa, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami
spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami
spożywczymi.
(111) 321139
(220) 2018 12 11
(210) 493735
(151) 2019 05 22
(441) 2019 02 04
(732) ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Białobrzegi, PL.
(540) 3
(540)

Kolor znaku: żółty, zielony, czarny
(531) 27.07.01, 27.07.03, 27.07.04, 29.01.13
(510), (511) 32 wody gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje
owocowe, soki owocowe, nektary owocowe, napoje owocowe-warzywne, soki owocowo-warzywne, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje
energetyzujące, oranżady, lemoniady, wody mineralne i źródlane,
preparaty do produkcji napojów.
(111) 321140
(220) 2016 10 06
(151) 2017 03 21
(441) 2016 12 05
(732) SEASIDE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) seaside PARK
(540)

(210) 462379

Kolor znaku: biały, granatowy, seledynowy
(531) 25.01.05, 26.11.01, 26.11.13, 26.11.25, 01.15.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, usługi zarządzania w działalności
gospodarczej, usługi zarządzania i administrowania hotelami, usługi
administrowania działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w za-
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kresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie sprzedaży apartamentów i pokoi hotelowych dla osób
trzecich, 37 usługi budowlane, usługi naprawy budynków i lokali,
usługi instalacyjne, usługi w zakresie robót budowlanych, remontowych i wykończeniowych w zakresie budynków i instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych oraz ogrodów i publicznych
terenów zieleni, usługi zakresie robót budowlanych i remontowych
obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 43 usługi związane z zapewnieniem mieszkań i pokoi w hotelach, pensjonatach lub innych instytucjach zapewniających czasowe zakwaterowanie, usługi w zakresie
prowadzenia: hoteli, restauracji, kawiarni, barów, kempingów, usługi
rezerwacje hotelowe, usługi wynajmowania sal na posiedzenia.

(111) 321141
(220) 2017 04 04
(151) 2019 05 28
(441) 2017 06 26
(732) Vortex Energy Holding AG, Kassel, DE.
(540) vortex energy
(540)

(210) 469949

Kolor znaku: szary, biały, niebieski, zielony
(531) 26.03.06, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii,
urządzenia fotowoltaiczne, panele fotowoltaiczne, ogniwa fotoelektryczne, inwertery, kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, zestawy solarne, moduły fotowoltaiczne, aeratory solarne,
elektrownie wiatrowe, systemy gromadzenia energii elektrycznej,
akumulatory elektryczne, amperomierze, baterie, baterie słoneczne,
baterie anodowe, baterie elektryczne, baterie galwaniczne, baterie
wysokonapięciowe, bezpieczniki, lampy błyskowe, światła błyskowe, żarówki do lamp błyskowych, cewki elektromagnetyczne, druty
i kable elektryczne, przewody elektryczne, transformatory, złącza
elektryczne, gniazdka, wtyczki elektryczne, instalacje elektryczne,
światłowody, kolektory elektryczne, kondensatory elektryczne, konwertory elektryczne, lampy ciemniowe, lampy wzmacniające, liczniki, urządzenia do ładowania akumulatorów, ogniwa elektryczne,
ogniwa galwaniczne, prostowniki, półprzewodniki, przekaźniki elektryczne, przetwornice elektryczne, pulpity rozdzielcze elektryczność,
szafy rozdzielcze elektryczność, tablice rozdzielcze elektryczność,,
11 solarne systemy podgrzewania wody, żarówki, żarówki energooszczędne, świetlówki, diody LED, kolektory słoneczne do celów
grzewczych, panele PV, panele fotowoltaiczne, lampy luminescencyjne, lampy zasilane energią słoneczną, lampy elektryczne, lampy
solarne, latarki, latarki kieszonkowe, lampy uliczne fotowoltaiczne, latarnie oświetleniowe, 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia,
zarządzania i organizowania działalności gospodarczej handlowej
w zakresie branży energetycznej, doradztwo specjalistyczne dotyczące branży energetycznej, pozyskiwanie i udostępnianie informacji handlowych w zakresie branży energetycznej, usługi doradztwa
w zakresie zarządzania personalnego, ekspertyzy w działalności
gospodarczej handlowej w zakresie branży energetycznej, promocja sprzedaży energii elektrycznej, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych o tematyce
dotyczącej branży energetycznej, organizowanie targów i wystaw
celach handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
i materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla komputerowych
baz danych, sortowanie danych w bazach danych, wycena działalności gospodarczej handlowej w zakresie branży energetycznej, audyt, pozyskiwania informacji o działalności gospodarczej handlowej
w zakresie branży energetycznej, prognozy ekonomiczne dotyczące
branży energetycznej, weryfikacja rachunków, wycena działalności
gospodarczej handlowej w zakresie branży energetycznej, badanie
opinii publicznej i świadomości konsumentów dotyczące energetyki, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym także za pośrednictwem Internetu urządzeń do pozyskiwania energii elektrycznej,
urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, paneli fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych, oraz części zamiennych
do urządzeń do pozyskiwania energii elektrycznej, urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, paneli fotowoltaicznych,
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elektrowni wiatrowych, 37 usługi budowlane dotyczące infrastruktury technicznej przemysłowej w zakresie elektrotechniki, usługi
budowlane instalacyjne, usługi budowlane w zakresie hydrotechniki,
budowa elektrowni wiatrowych i słonecznych, usługi montażu paneli fotowoltaicznych, wykonywanie instalacji i sieci elektrycznych
w budynkach i budowlach, wykonywanie instalacji sygnalizacyjnych,
roboty w zakresie wykonywania linii i sieci elektroenergetycznych,
elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych-przesyłowych, prace remontowe, prace konserwacyjne, prace wykończeniowe, usługi informacji oraz nadzoru budowlanego, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, tynkowanie, malowanie, uszczelnianie budynków,
zabezpieczanie budynków przed wilgocią, asfaltowanie, budowa
dróg kołowych i szynowych, układanie nawierzchni dróg, wynajem
sprzętu budowlanego i burzącego, wynajem maszyn budowlanych,
instalowanie i naprawa urządzeń przeciwwłamaniowych, usługi generalnego wykonawcy i inwestora zastępczego robót budowlanych,
instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, usługi budowy urządzeń do eliminacji zakłóceń w instalacjach elektrycznych, 39 usługi
dostarczania, przesyłania i dystrybucja energii elektrycznej, zakup
i sprzedaż energii elektrycznej, dystrybucja paliw płynnych i gazu
ziemnego, usługi w zakresie transportu paliw i gazu ziemnego, transport samochodowy paliw i gazu ziemnego, 40 usługi w zakresie wytwarzania i przetwarzania energii elektrycznej, pozyskiwanie energii
elektrycznej ze źródeł odnawialnych w szczególności z wiatru, wytwarzanie i przetwarzanie pary wodnej, gorącej wody, uzdatnianie
wody, obróbka odpadów, uszlachetnianie roboczych produktów
spalania z energetyki: popiołów lotnych i żużli paleniskowych, pozyskiwanie surowców wtórnych z odpadów przemysłowych, utylizacja
i unieszkodliwianie odpadów, usługi w zakresie obróbki metali i tworzyw sztucznych, 42 usługi projektowania budowlano-urbanistycznego i technologicznego, usługi projektowania budynków, usługi
projektowania instalacji elektrycznych, sieci elektrycznych, badania
geologiczne i techniczne dotyczące posadowienia i eksploatacji
urządzeń elektrowni wiatrowych, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, doradztwo w zakresie planowania zużycia
energii, doradztwo budowlane dotyczące budowy elektrowni wiatrowych, inżynieria techniczna w zakresie elektrowni wiatrowych,
opracowywanie projektów technicznych, pomiary geodezyjne, projektowanie budynków i urządzeń elektrowni wiatrowych, architektura krajobrazu, projektowanie terenów zielonych, zieleńców i parków,
usługi doradztwa budowlanego, badania, opinie, ekspertyzy i analizy techniczne w zakresie budownictwa, pomiary gruntu, badania,
ekspertyzy i pomiary geologiczne, pomiary inwentaryzacyjne budowlane, usługi doradztwo w zakresie ochrony środowiska, usługi
opracowywania projektów technicznych związanych z ochroną środowiska, usługi w zakresie planowania urbanistycznego.

(111) 321142
(220) 2018 04 10
(210) 484651
(151) 2018 10 03
(441) 2018 06 18
(732) JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) YONELLE NANODISC PHARMA COMPLEX
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, olejki destylowane do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki
w gotowych zestawach, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy,
preparaty kosmetyczne 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, wody termalne, wody kosmetyczne, produkty do demakijażu, kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji włosów, szampony, produkty do depilacji, lakiery
do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, oleje kosmetyczne,
produkty kosmetyczne zapewniające ochronę przeciwsłoneczną,
środki do czyszczenia zębów, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, produkty do higieny ciała, żele, kremy, płyny i olejki pod prysznic
i do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, chusteczki
kosmetyczne zawierające preparaty kosmetyczne, dezodoranty, 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, oczyszczające 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-
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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 lecznicze, 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 balsamów 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 skóry 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 [preparaty] do użytku medycznego,
środki do higieny intymnej dla kobiet, lecznicze: balsamy, olejki,
sole, toniki [lecznicze], toniki do celów medycznych, sole mineralne
do kąpieli, terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, preparaty
do dezynfekcji rąk, komórki rekonstytuowane do zabiegów medycznych w zakresie pielęgnacji skóry, 35 usługi sprzedaży, reklamy i dostarczanie informacji dotyczących towarów takich jak: środki perfumeryjne, olejki eteryczne, olejki destylowane do pielęgnacji urody,
nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, kosmetyki, kosmetyki
do pielęgnacji urody, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki
zawierające kwas hialuronowy, preparaty kosmetyczne 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, wody termalne, wody kosmetyczne, produkty do demakijażu,
kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji włosów, szampony,
produkty do depilacji, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji
paznokci, oleje kosmetyczne, produkty kosmetyczne zapewniające ochronę przeciwsłoneczną, środki do czyszczenia zębów, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, produkty do higieny ciała, żele,
kremy, płyny i olejki pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, chusteczki kosmetyczne zawierające preparaty kosmetyczne, dezodoranty, 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, oczyszczające 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, maseczki do pielęgnacji skóry
rąk, maseczki do pielęgnacji skóry stóp, kosmetyki lecznicze, kremy
lecznicze, kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy do stosowania
na noc [lecznicze], nasączone płatki lecznicze, 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 balsamów 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 skóry 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 [preparaty] do użytku
medycznego, środki do higieny intymnej dla kobiet, lecznicze: balsamy, olejki, sole, toniki [lecznicze], toniki do celów medycznych, sole
mineralne do kąpieli, terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli,
preparaty do dezynfekcji rąk, komórki rekonstytuowane do zabiegów medycznych w zakresie pielęgnacji skóry.

(111) 321143
(220) 2011 12 06 K
(210) 422522
(151) 2018 09 19
(441) 2014 01 20
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE EWA
SPÓŁKA AKCYJNA, Krotoszyn, PL.
(540) KANOLD
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, cukierki, karmelki twarde, karmelki z nadzieniem.
(111) 321144
(151) 2019 06 07

(220) 2018 08 06
(441) 2018 09 17

(210) 489094

Nr 9/2019

(732) STOWARZYSZENIE NAUKOWO-TECHNICZNE INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO,
Kraków, PL.
(540) SITPNiG
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, czarny
(531) 15.07.01, 05.03.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 organizacja wystaw handlowych i reklamowych,
organizacja targów handlowych i reklamowych, działalność informacyjna w zakresie branży naftowej i gazowniczej, specjalistyczne
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej branży naftowej
i gazowniczej, 41 doradztwo zawodowe w zakresie edukacji i kształcenia, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie i prowadzenie konkursów
edukacyjnych lub naukowych, publikowanie książek, publikacja tekstów techniczno-naukowych, organizowanie i prowadzenie szkoleń,
organizowanie wystaw w celach edukacyjnych, prowadzenie muzeum, wydawanie czasopism naukowo-technicznych, 42 doradztwo
i ekspertyzy inżynierskie oraz zawodowe, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, badania naukowe dla osób trzecich.
(111) 321145
(220) 2018 09 26
(210) 491013
(151) 2019 06 07
(441) 2018 12 17
(732) MARZEC TOMASZ, STELMACH JOLANTA PIGMENT SPÓŁKA
CYWILNA, Kraków, PL.
(540) PIGMENT DROGERIA
(540)

(531) 02.09.01, 26.01.03, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki upiększające, zestawy kosmetyczne, kremy kosmetyczne, błyszczyki do ust, kosmetyki do brwi,
ołówki do brwi, kredki kosmetyczne, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do makijażu, puder od makijażu,
preparaty do demakijażu, fluid do makijażu, podkłady do makijażu,
chusteczki do demakijażu, mleczko kosmetyczne, preparaty do depilacji, dezodoranty dla ludzi, dezodoranty, dezodoranty w postaci
sztyftów, mydła, mydełka, preparaty do golenia, sole do kąpieli dla
celów innych niż lecznicze, woda kolońska, lakiery do paznokci, maseczki kosmetyczne, ozdoby do paznokci, preparaty kosmetyczne
do odchudzania, szampony, odżywki do włosów, olejki do celów
kosmetycznych, oleje kosmetyczne, olejki do celów perfumeryjnych,
lakiery do paznokci, perfumy, płyny do pielęgnacji włosów, płyny
po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, preparaty do opalania, tusze do rzęs, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, szminki, środki do czyszczenia zębów, woda toaletowa,
produkty toaletowe, toniki kosmetyczne, farby do włosów, lakiery
do włosów, pomady do włosów, pudry do włosów, żele do włosów,
pasty do włosów, oleje do włosów, wosk do depilacji, zmywacze
do paznokci, pasty do zębów, henna do celów kosmetycznych, płyny i żele do higieny intymnej, chusteczki do higieny intymnej, płyny
do płukania ust, kosmetyki dla dzieci, żele do kąpieli i pod prysznic
nie dla celów medycznych, balsamy do ciała, preparaty złuszczające
do pielęgnacji skóry, maseczki do twarzy, zioła do kąpieli, 4 świece
zapachowe, świece perfumowane, 5 suplementy diety dla ludzi,
zioła lecznicze, 21 pędzle do makijażu, pędzle kosmetyczne, osłonki na pędzle, etui na pędzle kosmetyczne, kosmetyczki na przybory
toaletowe, kosmetyczki na przybory kosmetyczne, przybory kosmetyczne, przybory toaletowe, aplikatory do makijażu, szczoteczki
do zębów.
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(111) 321146
(220) 2018 11 15
(210) 492694
(151) 2019 04 11
(441) 2018 12 27
(732) PPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, PL.
(540) WÓDKA JEDNORODNA TORUŃSKIE WÓDKI GATUNKOWE
T 1884 ZIEMNIAK ŻYTO PSZENICA JĘCZMIEŃ Destylaty rolnicze
5-kolumnowy aparat rektyfikacyjny Woda głębinowa
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, niebieski, brązowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 25.01.15, 25.01.19, 26.11.07,
26.11.08, 24.13.04, 05.09.03, 05.07.02, 05.07.03, 03.03.01, 03.03.17,
24.01.05, 26.01.04, 24.09.02
(510), (511) 33 wódka.
(111) 321147
(220) 2018 10 24
(210) 491962
(151) 2019 05 15
(441) 2019 01 03
(732) ŁUKOWSKA ALICJA BIURO PODRÓŻY SZEROKIE TORY,
Murowana Goślina, PL.
(540) SZEROKIE TORY
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 26.11.02, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów
reklamowych: druków, prospektów, broszur, prezentowanie usług
w mediach dla celów reklamowych, usługi reklamowe świadczone
w szczególności za pośrednictwem Internetu, promocja sprzedaży,
wyszukiwanie informacji w komputerowych bazach danych, sprzedaż ekwipunku turystycznego i książek zwłaszcza z wykorzystaniem
Internetu, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, przygotowywanie reklam
prasowych, reklam telewizyjnych, usługowe organizowanie targów
turystycznych w celach handlowych lub reklamowych, reklama korespondencyjna, reklama prasowa, radiowa i telewizyjna, usługi zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi przetwarzania danych,
usługowa rekrutacja personelu dla potrzeb działalności turystycznej, pośrednictwa turystycznego, pilotażu wycieczek, informacji
turystycznej, rezerwacji usług związanych z turystyką, 39 usługi
w zakresie turystyki zwłaszcza z wykorzystaniem Internetu, organizowanie turystyki krajowej i zagranicznej, pilotaż wycieczek, biura
turystyczne, usługi organizowania podróży i wycieczek, rezerwacja
miejsc na podróż, zwiedzanie turystyczne, organizowanie imprez turystycznych, wczasów, rejsów, obozów, wyjazdów biznesowych, wyjazdów studyjnych, wyjazdów motywacyjnych, integracyjnych i promocyjnych, wycieczek morskich, towarzyszenie i opieka w podróży,
rezerwacja miejsc w środkach transportu, informacja o usługach
turystycznych i transportowych, usługi biur turystycznych związane
z pilotażem wycieczek, pobytów okresowych i wyjazdów oraz rezerwacji usług związanych z turystyką, pośrednictwem turystycznym.
(111) 321148
(220) 2018 11 08
(210) 492496
(151) 2019 06 06
(441) 2019 02 18
(732) GÓRNICKI PAWEŁ BIURO OCHRONY WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ PATENT-SERVICE, Poznań, PL.
(540) PATENT-SERVICE
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(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.22, 24.17.01,
27.03.15, 09.01.10, 26.11.08, 26.11.10, 26.11.13
(510), (511) 36 wycena wartości niematerialnych i prawnych,
45 usługi rzecznika patentowego, usługi prawnicze, doradztwo oraz
pomoc w zakresie ochrony własności intelektualnej, zarządzanie prawami własności intelektualnej, usługi związane z bezpieczeństwem
własności intelektualnej, badania i rozpoznania prawne, badania patentowe, opracowywanie ekspertyz, opinii i analiz prawnych.
(111) 321149
(220) 2018 11 13
(210) 492571
(151) 2019 05 15
(441) 2019 01 03
(732) TADRAŁA ARTUR STANISŁAW MASTER-BUD, Oświęcim, PL.
(540) MASTER-BUD
(510), (511) 1 powłoki poliuretanowe inne niż farby, preparaty chemiczne do wytwarzania farb, powłoki polimerowe inne niż farby, powłoki wodoodporne chemiczne, inne niż farby, środki powlekające-chemikalia inne niż farby, mieszanki zabezpieczające przed wilgocią
inne niż farby, substancje chemiczne hamujące przedostawanie się
wody inne niż farby, grunt do ścian, kleje do wykańczania i gruntowania, kleje do tapetowania, kleje-klejenie, kleje poliuretanowe, kleje
do powłok sufitowych, 27 dekoracje ścienne nietekstylne, dekoracje
ścienne z materiałów nietekstylnych, ręcznie robione, tapety winylowe tapety tekstylne, tapety sufitowe, tapety nietekstylne, tapety
z korka, tapety z tworzyw sztucznych, 37 tapetowanie, malowanie,
powlekanie-malowanie, malowanie budynków, malowanie domów,
malowanie natryskowe, malowanie powierzchni budynków, malowanie i lakierowanie, malowanie natryskowe metali, malowanie ram
okiennych, malowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych,
malowanie i prace dekoratorskie w budynkach, malowanie metalowych powierzchni w celu zapobiegania korozji, malowanie mebli, remont nieruchomości, remontowanie budynków, nadzór nad remontami budynków, usługi doradcze dotyczące remontów budynków,
usługi w zakresie remontów budynków, usługi doradcze w zakresie
remontów budynków, budowanie nieruchomości, budowanie domów, nadzór nad budowaniem konstrukcji, budowanie konstrukcji
żelbetowych przy wykorzystaniu szalunków przesuwnych i wznoszących, wznoszenie strukturalnych konstrukcji stalowych, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, wznoszenie prefabrykowanych
budynków i konstrukcji, wznoszenie budynków prefabrykowanych, udzielanie informacji związanych ze wznoszeniem, naprawą
i konserwacją budynków, udzielanie informacji online związanych
ze wznoszeniem budynków, budowa wznoszenie i szklenie budynków ogrodowych, usługi budowlane, usługi doradztwa budowlanego, doradztwo inżynieryjne-usługi budowlane, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy budynków, usługi
budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi budowlane
w zakresie stawiania budynków, usługi budowlane, konstrukcyjne,
rozbiórkowe i wyburzeniowe, usuwanie gruzu z budynków-usługi
budowlane, usługi inspekcji budowlanej w trakcie prac budowlanych, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących
nieruchomości, tynkowanie, konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja
systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, instalowanie, konserwacja
i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, odnawianie instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacja urządzeń elektrycznych i generatorów
prądu, układanie dachówki, murowanie lub murowanie z bloczków,
budowa domów, budowa domów na zamówienie, budowa domów
prefabrykowanych dla hipopotamów, budowa części budynków, budowa budynków wielorodzinnych, budowa biur, budowa budynków
mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie,
budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, betonowanie,
budowa bloków mieszkalnych, budowa budynków edukacyjnych,
budowa budynków instytucjonalnych, budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, budowa budynków służby
zdrowia.
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(111) 321150
(220) 2018 11 14
(210) 492643
(151) 2019 05 15
(441) 2019 01 03
(732) CENTRUM ZDROWIA SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) apteka Silesia
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 prowadzenie aptek stacjonarnych i internetowych,
sprzedaż produktów farmaceutycznych, medycznych i weterynaryjnych, leków, suplementów diety, sprzętu medycznego, artykułów
sanitarnych, produktów zielarskich, kosmetyków, środków do pielęgnacji jamy ustnej, produktów do odchudzania, materiałów opatrunkowych, środków do dezynfekcji, artykułów do pielęgnacji i higieny
ciała, artykułów i żywności dla niemowląt, produktów dietetycznych,
sprzęty rehabilitacyjnego, artykułów ortopedycznych, artykułów
i środków higienicznych, środków czystości, urządzeń i aparatury
medycznej i diagnostycznej, środków i wyrobów antykoncepcyjnych, środków wzmacniających organizm, urządzeń, preparatów
i akcesoriów diagnostycznych, produktów spożywczych, parafarmaceutyków.
(111) 321151
(220) 2018 11 17
(151) 2019 05 15
(441) 2019 01 28
(732) WALA JANUSZ ONLINE GROUP, Kraków, PL.
(540) ONLINE GROUP.pl REKLAMA W INTERNECIE
(540)

(210) 492789

Kolor znaku: niebieski, czerwony, szary, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.01.06, 26.01.16
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy, promocji i marketingu, wydawanie i dystrybucja materiałów reklamowych, organizacja wystaw
i pokazów reklamowych, reklama w prasie, radiu, telewizji, w kinach,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, doręczanie prospektów
i próbek reklamowych, wynajem przestrzeni na cele reklamowe,
przygotowanie i druk prospektów reklamowych, edycja tekstów,
sondaże opinii, badanie rynku, organizacja produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji i filmu, uaktualnianie ulotek
reklamowych, opracowywanie, organizacja i realizacja kampanii
reklamowych, pośrednictwo usługowe i handlowe, agencja modeli
do pozowania, testowanie materiałów na zlecenie, administrowanie
prawami autorskimi, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, tworzenie baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, nadzór i pośrednictwo w zakresie usług informatycznych, usługi marketingowe polegające na ciągłym kreowaniu najwyższej pozycji strony internetowej w wyszukiwarce Google,
38 transmisja obrazu i dźwięku, utrzymywanie serwerów, obsługa
portali internetowych, świadczenie usług internetowych, doradztwo
w zakresie tworzenia, wdrażania i nadzoru systemów świadczenia
usług internetowych, tworzenie i wdrażanie usług telekomunikacyjnych, usług internetowych, pośrednictwo w zakresie przesyłania
informacji, tworzenie, wdrażanie, nadzór i pośrednictwo w zakresie
telewizji kablowej, usługi w zakresie obrotu towarami i usługami
przy pomocy przekazu elektronicznego, pośrednictwo w zawieraniu
kontraktów przy pomocy przekazu elektronicznego, 42 usługi graficzne, projektowanie graficzne, wzornictwo przemysłowe, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, opracowywanie serwisów internetowych, web design, projektowanie stron
korporacyjnych i wizerunkowych, doradztwo informatyczne w tym
w zakresie integracji biznesowych za pomocą narzędzi informatycznych, projektowanie i tworzenie platform integracji biznesowych,
tworzenie programów komputerowych, doradztwo w zakresie oprogramowania, wdrażanie systemów zarządzania treścią działających
w oparciu o autorskie oprogramowanie, udostępnianie czasu dostę-
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pu do komputerowych baz danych, projektowanie znaków towarowych oraz identyfikacji wizualnej marek, opakowań, opracowywanie
kompleksowych systemów identyfikacji wizualnej i fonetycznej firm.

(111) 321152
(220) 2018 12 09
(210) 493589
(151) 2019 05 31
(441) 2019 02 04
(732) MANUFAKTURA WÓDKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łosice, PL.
(540) WÓDKA z MANUFAKTURY
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, szary, ciemnoszary
(531) 07.01.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje spirytusowe, napoje alkoholowe, wódki,
okowity.
(111) 321153
(220) 2018 12 10
(210) 493652
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 04
(732) HEALTH WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Nutrivimix
(510), (511) 5 suplementy diety, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, suplementy dietetyczne i odżywcze, odżywcze
suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze, mineralne suplementy diety, preparaty i substancje farmaceutyczne, żywność
specjalnego przeznaczenia medycznego, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty
wspomagające leczenie, dietetyczne środki spożywcze, substancje
dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
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, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary
lecznicze, leki wzmacniające, okłady, plastry lecznicze.
(111) 321154
(220) 2018 12 12
(210) 493788
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 04
(732) ŁANGALIS MAREK OLFOR, Olsztyn, PL.
(540) Olver
(510), (511) 2 smary antykorozyjne, preparaty antykorozyjne, mieszanki antykorozyjne, oleje antykorozyjne, farby antykorozyjne, taśmy
antykorozyjne, woski antykorozyjne, papiery antykorozyjne, środki
antykorozyjne, preparaty antykorozyjne do pojazdów, antykorozyjne
powłoki w sprayu, produkty antykorozyjne do metali, środki antykorozyjne w postaci powłok, żywice syntetyczne do ochrony antykorozyjnej, samochodowe mieszanki do powłok antykorozyjnych podwozia,
środki antykorozyjne posiadające właściwości usuwania kamienia kotłowego, mieszanki antykorozyjne jako dodatki do powłok powierzchniowych, preparaty antykorozyjne posiadające właściwości usuwania
kamienia kotłowego, farby jako powłoki antykorozyjne, środki antykorozyjne w postaci powłok do stosowania na pojazdach, preparaty
do uszczelniania antykorozyjnego odsłoniętych powierzchni podwozia pojazdów silnikowych, antykorozyjne środki barwiące do zastosowania w mieszaniu farb w celu wyboru koloru, inhibitory korozji, preparaty hamujące korozję, środki hamujące korozję, powłoki odporne
na korozję, preparaty chroniące przed korozją, materiały hamujące
korozję, preparaty do zabezpieczania przed korozją, farby do ochrony
przed korozją, środki hamujące korozję w postaci powłok, oleje zapobiegające korozji, powłoki odporne na korozję zawierające fenol, farba
odporna na korozję zawierająca fenol, środki konserwujące do użytku
przeciw korozji, elastyczne farby do ochrony metali przed korozją, powłoki do ochrony przed efektami korozji spowodowanymi kwasami,
materiały powłokowe do ochrony powierzchni narażonych na korozję
galwaniczną, preparaty do pokrywania powierzchni w celu ochrony
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przed korozją, powłoki w postaci farb hamujące korozję do morskiego
użytku handlowego, preparaty do obróbki powierzchni metalowych
w celu ochrony przed korozją, powłoki w postaci farb hamujące korozję do zastosowania w przemyśle odwiertów gazowych lub ropy
naftowej, powłoki zabezpieczające przed korozją podwozie pojazdów, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa smarów antykorozyjnych,
preparatów antykorozyjnych, mieszanek antykorozyjnych, olejów
antykorozyjnych, farb antykorozyjnych, taśm antykorozyjnych, wosków antykorozyjnych, papierów antykorozyjnych, środków antykorozyjnych, preparatów antykorozyjnych do pojazdów, antykorozyjnych
powłok w sprayu, produktów antykorozyjnych do metali, środków
antykorozyjnych w postaci powłok, żywic syntetycznych do ochrony
antykorozyjnej, samochodowych mieszanek do powłok antykorozyjnych podwozia, środków antykorozyjnych posiadających właściwości
usuwania kamienia kotłowego, mieszanek antykorozyjnych jako dodatków do powłok powierzchniowych, preparatów antykorozyjnych
posiadających właściwości usuwania kamienia kotłowego, farb jako
powłok antykorozyjnych, środków antykorozyjnych w postaci powłok
do stosowania na pojazdach, preparatów do uszczelniania antykorozyjnego odsłoniętych powierzchni podwozia pojazdów silnikowych,
antykorozyjnych środków barwiących do zastosowania w mieszaniu
farb w celu wyboru koloru, inhibitorów korozji, preparatów hamujących korozję, środków hamujących korozję, powłok odpornych na korozję, preparatów chroniących przed korozją, materiałów hamujących
korozję, preparatów do zabezpieczania przed korozją, farb do ochrony
przed korozją, środków hamujących korozję w postaci powłok, olejów
zapobiegających korozji, powłok odpornych na korozję zawierających
fenol, farb odpornych na korozję zawierających fenol, środków konserwujących do użytku przeciw korozji, elastycznych farb do ochrony metali przed korozją, powłok do ochrony przed efektami korozji
spowodowanymi kwasami, materiałów powłokowych do ochrony
powierzchni narażonych na korozję galwaniczną, preparatów do pokrywania powierzchni w celu ochrony przed korozją, powłok w postaci farb hamujących korozję do morskiego użytku handlowego, preparatów do obróbki powierzchni metalowych w celu ochrony przed
korozją, powłok w postaci farb hamujących korozję do zastosowania
w przemyśle odwiertów gazowych lub ropy naftowej, powłok zabezpieczających przed korozją podwozie pojazdów.

(111) 321155
(220) 2018 12 14
(210) 493892
(151) 2019 05 24
(441) 2019 02 04
(732) CENTRUM EKSPORTU I LOGISTYKI KLEMENTYNKA, Lublin, PL.
(540) klementynka Na Zdrowie! www.klementynka.eu
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.07.11
(510), (511) 29 mrożone owoce i warzywa, warzywa liofilizowane,
warzywa suszone, warzywa w puszkach, warzywa świeże.
(111) 321156
(220) 2018 12 17
(151) 2019 05 29
(441) 2019 02 11
(732) LIS PIOTR, Gorzów Wielkopolski, PL.
(540) Pizzeria O.K.
(540)

(210) 493969

Kolor znaku: biały, czarny, żółty, brązowy, szary, ciemnoczerwony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 24.17.02, 08.07.04, 29.01.15
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(510), (511) 43 restauracje z własnym zapleczem i środkami transportu.

(111) 321157
(220) 2019 01 06
(210) 494509
(151) 2019 06 04
(441) 2019 02 18
(732) AGRIVET ALINA KILJAŃSKA, ANDRZEJ KILJAŃSKI SPÓŁKA
JAWNA, Kuślin, PL.
(540) Agrivet
(510), (511) 5 leki weterynaryjne, szczepionki weterynaryjne, weterynaryjne odczynniki diagnostyczne, preparaty i substancje weterynaryjne, pożywki do celów weterynaryjnych, wazelina do celów weterynaryjnych, antybiotyki do użytku weterynaryjnego, kultury
do użytku weterynaryjnego, płyny do celów weterynaryjnych, enzymy do celów weterynaryjnych, tłuszcze do celów weterynaryjnych,
leki do celów weterynaryjnych, aminokwasy do celów weterynaryjnych, owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, preparaty radioaktywne do diagnozy weterynaryjnej, substraty reakcji do diagnozy
weterynaryjnej, środki dezynfekujące do użytku weterynaryjnego,
preparaty bakteryjne do celów weterynaryjnych, preparaty higieniczne do celów weterynaryjnych, preparaty sanitarne do celów weterynaryjnych, preparaty aminokwasowe do celów weterynaryjnych, żywe komórki do celów weterynaryjnych, suplementy diety
do celów weterynaryjnych, weterynaryjne chemiczne odczynniki
testowe, odczynniki biologiczne do celów weterynaryjnych, preparaty biochemiczne do celów weterynaryjnych, dodatki odżywcze
do celów weterynaryjnych, odczynniki chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty farmaceutyczne do użytku weterynaryjnego,
preparaty bakteriologiczne do celów weterynaryjnych, preparaty
kantarydowe do użytku weterynaryjnego, preparaty diagnostyczne
do celów weterynaryjnych, biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, komórki macierzyste
do celów weterynaryjnych, papier odczynnikowy do celów weterynaryjnych, odczynniki stosowane w genetycznej diagnostyce weterynaryjnej, probiotyczne preparaty bakteryjne do użytku weterynaryjnego, aminokwasy do celów medycznych lub weterynaryjnych,
produkty przeciw zakażeniom do użytku weterynaryjnego, suplementy do karm do celów weterynaryjnych, suplementy do pasz
do celów weterynaryjnych, leki uśmierzające ból do celów weterynaryjnych, dietetyczna żywność przystosowana do użytku weterynaryjnego, dietetyczne substancje przystosowane do użytku weterynaryjnego, ekstrakty z kory do użytku weterynaryjnego, proszek
z kory do użytku weterynaryjnego, biologiczne hodowle tkanek
do celów weterynaryjnych, preparaty weterynaryjne do leczenia zakażeń bakteryjnych jelit, medyczne dodatki do żywności do użytku
weterynaryjnego, odczynniki do użytku laboratoryjnego in vitro
do celów weterynaryjnych, wskaźniki biologiczne do monitorowania procesów sterylizacji do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty farmaceutyczne dla zwierząt, suplementy witaminowe dla zwierząt, preparaty nutraceutyczne dla zwierząt,
owadobójcze szampony dla zwierząt, pasza lecznicza dla zwierząt,
białkowe suplementy dla zwierząt, obroże przeciwpasożytnicze dla
zwierząt, mineralne suplementy diety dla zwierząt, substancje pobudzające łaknienie dla zwierząt, suplementy diety dla zwierząt domowych, dodatki lecznicze do pożywienia zwierząt, obroże przeciw
pchłom dla zwierząt, środki odstraszające owady dla zwierząt, preparaty przeciwpasożytnicze dla zwierząt domowych, środki do mycia zwierząt, lecznicze szampony dla zwierząt domowych, preparaty
lecznicze do skóry dla zwierząt, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla zwierząt, dodatki antybiotykowe do pasz dla zwierząt, pieluchy dla zwierząt, suplementy lecznicze do żywności dla zwierząt,
lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt, produkty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry zwierząt, preparaty farmaceutyczne na robaki u zwierząt domowych, ziołowe maści zapobiegające swędzeniu dla zwierząt domowych, suplementy odżywcze do pasz dla
zwierząt gospodarskich, preparaty do zapobiegania przeżuwaniu
lub gryzieniu u zwierząt, suplementy diety dla zwierząt domowych
w postaci przekąsek, ziołowe maści na rany na skórze dla zwierząt
domowych, suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci
mieszanki napojów w proszku, 31 karmy i pasze dla zwierząt, mieszanki paszowe dla zwierząt, napoje dla zwierząt, słód dla zwierząt,
mączki dla zwierząt, pasze dla zwierząt tucznych, produkty do tuczenia zwierząt, preparaty spożywcze dla zwierząt, syntetyczny pokarm dla zwierząt, suszona lucerna dla zwierząt, otręby jako pokarm
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dla zwierząt, ziarna do żywienia zwierząt, pasze zbożowe dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, pasze zwierzęce zawierające
siano, pasze zwierzęce do stosowania podczas odsadzania zwierząt
od matki, mielone produkty spożywcze dla zwierząt, artykuły spożywcze dla zwierząt gospodarskich, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, artykuły spożywcze dla zwierząt mlecznych, wytłoki
nasion oleistych dla zwierząt, mesz dla tuczonych zwierząt hodowlanych, mąka sojowa jako pokarm dla zwierząt, mączka sojowa jako
pokarm dla zwierząt, wzbogacane substancje odżywcze dla zwierząt, pasze zwierzęce w formie granulek, pasze zwierzęce otrzymywane z siana, pasze zwierzęce w formie kawałków, preparaty zbożowe będące paszą dla zwierząt, sól do lizania dla zwierząt, owies
do spożycia przez zwierzęta, owsianka do spożycia przez zwierzęta,
mąka do spożycia przez zwierzęta, korzenie do spożycia przez zwierzęta, drożdże do spożycia przez zwierzęta, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, proteiny pszeniczne do żywności dla zwierząt, kiełki pszenicy jako pasze dla zwierząt, ziarna konserwowane do pasz
dla zwierząt, siemię lniane jako pasza dla zwierząt, mączka lniana
jako pasza dla zwierząt, kukurydza przetworzona do spożycia przez
zwierzęta, nasiona przygotowane do spożycia przez zwierzęta, zboża przetworzone do spożycia przez zwierzęta, ziarna przetworzone
do spożycia przez zwierzęta, pasze zwierzęce otrzymywane z substancji warzywnych, produkty zbożowe do spożycia przez zwierzęta, ekstrakty słodowe do spożycia przez zwierzęta, artykuły spożywcze zawierające fosforan służące do karmienia zwierząt, pasze
zwierzęce zawierające siano suszone na powietrzu, odpady z przemiału ziaren zbóż do żywienia zwierząt, pasze zwierzęce składające
się z produktów z soi, pasze zwierzęce otrzymywane z siana suszonego na powietrzu, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren
zbóż jako pasze dla zwierząt, sole mineralne dla bydła, produkty
żywnościowe dla zwierząt na bazie mleka, substytuty mleka do użycia jako produkty żywnościowe dla zwierząt, 35 sprzedaż detaliczna
lub hurtowa karm i pasz dla zwierząt, mieszanek paszowych uzupełniających, mieszanek paszowych dla zwierząt, napojów dla zwierząt, słodu dla zwierząt, mączki dla zwierząt, paszy dla zwierząt
tucznych, produktów do tuczenia zwierząt, preparatów spożywczych dla zwierząt, syntetycznego pokarmu dla zwierząt, suszonej
lucerny dla zwierząt, otrębów jako pokarmu dla zwierząt, ziarna
do żywienia zwierząt, pasz zbożowych dla zwierząt, pokarmu dla
zwierząt domowych, pasz zwierzęcych zawierających siano, pasz
zwierzęcych do stosowania podczas odsadzania zwierząt od matki,
mielonych produktów spożywczych dla zwierząt, artykułów spożywczych dla zwierząt gospodarskich, spożywczych pasz wzmacniających dla zwierząt, artykułów spożywczych dla zwierząt mlecznych, wytłoków nasion oleistych dla zwierząt, mesz dla tuczonych
zwierząt hodowlanych, mąki sojowej jako pokarmu dla zwierząt,
mączki sojowej jako pokarmu dla zwierząt, wzbogacanych substancji odżywczych dla zwierząt, pasz zwierzęcych w formie granulek,
pasz zwierzęcych otrzymywanych z siana, pasz zwierzęcych w formie kawałków, preparatów zbożowych będących paszą dla zwierząt, soli do lizania dla zwierząt, owsa do spożycia przez zwierzęta,
owsiani do spożycia przez zwierzęta, mąki do spożycia przez zwierzęta, korzeni do spożycia przez zwierzęta, drożdży do spożycia
przez zwierzęta, artykułów jadalnych do żucia dla zwierząt, protein
pszenicznych do żywności dla zwierząt, kiełków pszenicy jako pasz
dla zwierząt, ziaren konserwowanych do pasz dla zwierząt, siemienia lnianego jako paszy dla zwierząt, mączki lnianej jako paszy dla
zwierząt, kukurydzy przetworzonej do spożycia przez zwierzęta,
nasion przygotowanych do spożycia przez zwierzęta, zbóż przetworzonych do spożycia przez zwierzęta, ziaren przetworzonych
do spożycia przez zwierzęta, pasz zwierzęcych otrzymywanych
z substancji warzywnych, produktów zbożowych do spożycia przez
zwierzęta, ekstraktów słodowych do spożycia przez zwierzęta, artykułów spożywczych zawierających fosforan służących do karmienia
zwierząt, pasz zwierzęcych zawierających siano suszone na powietrzu, odpadów z przemiału ziaren zbóż do żywienia zwierząt, pasz
zwierzęcych składających się z produktów z soi, pasz zwierzęcych
otrzymywanych z siana suszonego na powietrzu, produktów ubocznych z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasz dla zwierząt, soli mineralnych dla bydła, produktów żywnościowych dla zwierząt na bazie
mleka, substytutów mleka do użycia jako produktów żywnościowych dla zwierząt, leków weterynaryjnych, szczepionek weterynaryjnych, weterynaryjnych odczynników diagnostycznych, preparatów i substancji weterynaryjnych, pożywek do celów
weterynaryjnych, wazeliny do celów weterynaryjnych, antybiotyków
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do użytku weterynaryjnego, kultur do użytku weterynaryjnego, płynów do celów weterynaryjnych, enzymów do celów weterynaryjnych, tłuszczów do celów weterynaryjnych, leków do celów weterynaryjnych, aminokwasów do celów weterynaryjnych, owadobójczych
weterynaryjnych środków do mycia, preparatów radioaktywnych
do diagnozy weterynaryjnej, substratów reakcji do diagnozy weterynaryjnej, środków dezynfekujących do użytku weterynaryjnego, preparatów bakteryjnych do celów weterynaryjnych, preparatów higienicznych do celów weterynaryjnych, preparatów sanitarnych
do celów weterynaryjnych, preparatów aminokwasowych do celów
weterynaryjnych, żywych komórek do celów weterynaryjnych, suplementów diety do celów weterynaryjnych, weterynaryjnych chemicznych odczynników testowych, odczynników biologicznych
do celów weterynaryjnych, preparatów biochemicznych do celów
weterynaryjnych, dodatków odżywczych do celów weterynaryjnych, odczynników chemicznych do celów weterynaryjnych, preparatów farmaceutycznych do użytku weterynaryjnego, preparatów
bakteriologicznych do celów weterynaryjnych, preparatów kantarydowych do użytku weterynaryjnego, preparatów diagnostycznych
do celów weterynaryjnych, biologicznych preparatów do celów weterynaryjnych, preparatów enzymatycznych do celów weterynaryjnych, preparatów chemicznych do celów weterynaryjnych, komórek
macierzystych do celów weterynaryjnych, papierów odczynnikowych do celów weterynaryjnych, odczynników stosowanych w genetycznej diagnostyce weterynaryjnej, pro biotycznych preparatów
bakteryjnych do użytku weterynaryjnego, aminokwasów do celów
medycznych lub weterynaryjnych, produktów przeciw zakażeniom
do użytku weterynaryjnego, suplementów do karm do celów weterynaryjnych, suplementów do pasz do celów weterynaryjnych, leków uśmierzających ból do celów weterynaryjnych, dietetycznej
żywności przystosowanej do użytku weterynaryjnego, dietetycznych substancji przystosowanej do użytku weterynaryjnego, ekstraktu z kory do użytku weterynaryjnego, proszku z kory do użytku
weterynaryjnego, biologicznych hodowli tkanek do celów weterynaryjnych, preparatów weterynaryjnych do leczenia zakażeń bakteryjnych jelit, medycznych dodatków do żywności do użytku weterynaryjnego, odczynników do użytku laboratoryjnego in vitro
do celów weterynaryjnych, wskaźników biologicznych do monitorowania procesów sterylizacji do celów weterynaryjnych, preparatów farmaceutycznych dla zwierząt, suplementów witaminowych
dla zwierząt, preparatów nutraceutycznych dla zwierząt, owadobójczych szamponów dla zwierząt, paszy leczniczej dla zwierząt, białkowych suplementów dla zwierząt, obroży przeciwpasożytniczych
dla zwierząt, mineralnych suplementów diety dla zwierząt, substancji pobudzających łaknienie dla zwierząt, suplementów diety dla
zwierząt domowych, dodatków leczniczych do pożywienia zwierząt, obroży przeciw pchłom dla zwierząt, środków odstraszających
owady dla zwierząt, preparatów przeciwpasożytniczych dla zwierząt domowych, środków do mycia zwierząt, leczniczych szamponów dla zwierząt domowych, preparatów leczniczych do skóry dla
zwierząt, preparatów z pierwiastkami śladowymi dla zwierząt, dodatków antybiotykowych do pasz dla zwierząt, pieluch dla zwierząt,
suplementów leczniczych do żywności dla zwierząt, leczniczych
suplementów do pasz dla zwierząt, produktów farmaceutycznych
do pielęgnacji skóry zwierząt, preparatów farmaceutycznych na robaki u zwierząt domowych, ziołowych maści zapobiegających swędzeniu dla zwierząt domowych, suplementów odżywczych do pasz
dla zwierząt gospodarskich, preparatów do zapobiegania przeżuwaniu lub gryzieniu u zwierząt, suplementów diety dla zwierząt domowych w postaci przekąsek, ziołowych maści na rany na skórze dla
zwierząt domowych, suplementów diety dla zwierząt domowych
w postaci mieszanek napojów w proszku, 44 usługi weterynaryjne,
stomatologia weterynaryjna, weterynaryjne usługi doradcze, usługi
chirurgii weterynaryjnej, udzielanie informacji dotyczących usług
weterynaryjnych, specjalistyczne doradztwo w zakresie usług weterynaryjnych, usługi informacyjne dotyczące weterynaryjnego przemysłu farmaceutycznego, usługi informacyjne dotyczące weterynaryjnych produktów farmaceutycznych, usługi informacji
weterynaryjnej świadczone za pośrednictwem Internetu.
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(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) HIALNEBU polpharma
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(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty higieniczne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do celów medycznych, suplementy diety dla ludzi.

(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, biały, niebieski, zielony
(531) 01.15.15, 19.07.23, 19.13.01, 19.13.21, 25.01.15, 26.01.03,
26.04.08, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty higieniczne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do celów medycznych, suplementy diety dla ludzi.
(111) 321159
(220) 2019 01 10
(151) 2019 06 04
(441) 2019 02 18
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) HIPERNEBU polpharma
(540)

(210) 494644

Kolor znaku: ciemnoniebieski, różowy, biały, niebieski
(531) 01.15.15, 19.07.23, 19.13.01, 19.13.21, 25.01.15, 26.01.03,
26.04.08, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty higieniczne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do celów medycznych, suplementy diety dla ludzi.
(111) 321160
(220) 2019 01 10
(151) 2019 06 04
(441) 2019 02 18
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) MUCONEBU polpharma
(540)
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(210) 494647

Kolor znaku: ciemnoniebieski, pomarańczowy, niebieski, biały
(531) 01.15.15, 19.07.23, 19.13.01, 19.13.21, 25.01.15, 26.01.03,
26.04.08, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13

(111) 321161
(220) 2015 05 29
(210) 443053
(151) 2019 05 28
(441) 2015 09 14
(732) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk, PL.
(540) UG
(510), (511) 1 katalizatory biochemiczne, katalizatory chemiczne,
kultury mikroorganizmów inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, odczynniki chemiczne inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne inne niż do celów
medycznych lub weterynaryjnych, preparaty chemiczne i biochemiczne oraz biotechnologiczne dla przemysłu, preparaty chemiczne
do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty diagnostyczne inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych, preparaty z mikroorganizmów inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, substancje chemiczne
do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, 5 preparaty białkowe jako substraty do celów leczniczych,
biocydy, detergenty medyczne, hormony do celów medycznych,
medyczne preparaty jonowe, medyczne sole kąpielowe, preparaty
do sporządzania leczniczych kąpieli tlenowych, kultury mikroorganizmów jako substraty do sporządzania leków, odczynniki chemiczne
specjalnie przygotowane do celów farmaceutycznych, lecznicze preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, podłoża do medycznych kultur bakteryjnych, witaminy w postaci preparatów leczniczych, 9 naukowe aparaty, urządzenia i przyrządy i ich części
z dziedziny fizyki, naukowa aparatura i instrumenty i ich części z dziedziny chemii, naukowe urządzenia i przyrządy i ich części z dziedziny
oceanografii i nauk o ziemi, audiowizualne urządzenia dydaktyczne
do nauczania, aparatura do wykonywania analiz inna niż do celów
medycznych, oprogramowanie komputerowe i elektroniczne urządzenia do przetwarzania danych i ich części związanych z badaniami
naukowymi w dziedzinie fizyki, chemii, oceanografii i nauk o ziemi,
10 aparatura, urządzenia i przyrządy naukowo-badawcze i rejestracyjne oraz diagnostyczne i ich części przeznaczone do celów medycznych, 16 papier, tektura i wyroby z tych materiałów pokryte napisami i informacjami dotyczącymi naukowych procedur
i naukowych aparatów, urządzeń i przyrządów oraz ich części z dziedziny fizyki, chemii, oceanografii, biologii, biotechnologii, nauk o ziemi : papier do maszyn sumujących, cienki papier do korespondencji,
kalka, papier do komputerów, papier do kopiarek, kalka kreślarska,
tablice ogłoszeniowe z papieru lub z kartonu, druki, albumy, almanachy, atlasy, drukowane tabele kalkulacyjne, kalendarze, blankiety,
wizytówki, fiszki katalogowe, karty okolicznościowe, taśmy i karty
papierowe do zapisywania programów komputerowych, koperty,
formularze, mapy geograficzne, podręczniki instruktażowe i akademickie, drukowane naukowe i badawcze plany, katalogi, broszury,
gazety, czasopisma, ulotki, książki naukowe i popularyzatorskie oraz
dydaktyczne, skrypty akademickie, materiały introligatorskie, fotografie (oprawione i nie oprawione), prospekty, materiały szkoleniowe
i instruktażowe, materiały edukacyjne w postaci gier, afisze, plakaty,
albumy, atlasy, papierowe plany zajęć i lekcji i tym podobne plansze,
kalendarze, litograficzne dzieła sztuki, 25 pokryte informacyjnymi
napisami i grafikami takie elementy ubioru jak: szale i szaliki, berety,
bielizna, bluzki koszulowe, buty, czapki, czepki kąpielowe, daszki
do czapek, kamizelki, kapelusze, kąpielówki, kostiumy kąpielowe, koszule, koszulki sportowe, krawaty, nakrycia głowy, obuwie, obuwie
sportowe, odzież, odzież z dzianin, 35 usługi badania opinii publicznej, usługowe badania i poszukiwania w dziedzinie działalności gospodarczej, usługowe badania rynku, usługi doradztwa w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi specjalistycznego doradztwa w zakresie zarządzania personalnego,
usługowe ekspertyzy w zakresie wybranych zagadnień działalności
gospodarczej, usługowe dostarczanie informacji o działalności gospodarczej, usługowe wyceny zamierzeń inwestycyjnych dla potrzeb
działalności handlowej, usługowe pozyskiwania danych do komputerowych baz danych, oraz systematyzacji danych w komputerowych bazach danych, komputerowego zarządzania plikami, usługi
przeprowadzania sondaży, usługi pośrednictwa pracy dla absolwentów i studentów studiów uniwersyteckich, usługi pozyskiwania informacji o działalności gospodarczej i profesjonalnego zarządzania,
usługi wypożyczania urządzeń i wyposażenia naukowo-badawcze-
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go i kontrolno-pomiarowego w dziedzinie nauk fizycznych, chemicznych, oceanografii i nauk o ziemi, usługowe zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów dotyczących naukowych procedur
i naukowych aparatów, urządzeń i przyrządów oraz ich części z dziedziny fizyki, chemii, oceanografii, biologii, biotechnologii, nauk o ziemi, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary:
w uniwersyteckim centrum serwisowym, z katalogu ofertowego różnych artykułów, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi
elektronicznej, za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji, usługi informacji statystycznej, usługowa obróbka tekstów
(usługi redakcyjne i korektorskie), usługowe organizowanie targów
i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługowe opracowywanie prognoz ekonomicznych, usługi prowadzenia reklamy dla
potrzeb osób trzecich za pośrednictwem akademickiej sieci komputerowej, usługi firmowanej przez uczelnię wyższą reklamy korespondencyjnej, reklamy prasowej, reklamy radiowej, reklamy telewizyjnej,
usługi wyceny jakości opracowań naukowo-badawczych osób trzecich, usługi wynajmu czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam w obiektach akademickich, wynajmowanie powierzchni na cele
reklamowe w obiektach akademickich, informacja o powyższych
usługach, 36 usługi doradztwa w sprawach finansowych, usługi doradztwa w sprawach ubezpieczeniowych, usługi opracowywania
akademickich ekspertyz naukowych dla celów fiskalnych, usługi wyceny finansowej w zakresie ubezpieczeń, banków, nieruchomości,
usługi informacji finansowej, usługowe administrowanie majątkiem
nieruchomym innych akademickich i dydaktycznych podmiotów gospodarczych, usługi akademickiego doradztwa finansowego i naukowe doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, usługowa organizacja zbiórek, organizowanie funduszy na cele dobroczynne pod
auspicjami uczelni akademickiej, usługi naukowego szacowania
i wyceny majątku nieruchomego osób trzecich, usługi ekonomiczne
szacowania wartości majątkowych dla celów fiskalnych, usługi naukowej wyceny antyków, zbiorów numizmatycznych, zbiorów kolekcjonerskich o znacznej wartości materialnej, znaczków, biżuterii
i dzieł sztuki, wynajmowanie pomieszczeń biurowych i nieruchomości powyższych obiektach akademickich, informacja o powyższych
usługach, 38 usługi internetowych agencji informacyjnych, usługi
łączności poprzez terminale komputerowe, usługi ogłoszeń elektronicznych za pośrednictwem komputerów włączonych do sieci Internet, Intranet lub akademickiej sieci lokalnej, usługi poczty elektronicznej dedykowanej dla określonej grupy odbiorców, usługi
przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera włączonego do sieci Internet, usługi wirtualnych agencji prasowych realizowane za pośrednictwem Internetu, usługowe przydzielanie dostępu do światowej sieci komputerowej, wypożyczanie
aparatury do przesyłania informacji, wypożyczanie modemów, wypożyczanie symilografów, informacja o powyższych usługach,
40 usługi drukarskie, wydawnicze, edytorskie, redaktorskie i introligatorskie, usługi fotoskładu i składu komputerowego, usługi specjalistycznego apreturowania w laboratoriach akademickich papieru
i tektury oraz materiałów celulozo-pochodnych dla celów drukarskich, usługi wykonywania druku sitowego, druku litograficznego,
offsetowego oraz drukowanie rysunków technicznych i grafik makro
gabarytowych w laboratoriach akademickich, informacja o powyższych usługach, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe takie zwłaszcza
jak edukacja prowadzona przez uczelnie wyższe, usługi informacji
o dostępnych kierunkach edukacji, usługi rekrutacji na studia wyższe, usługi nauczania korespondencyjnego, usługi doradztwa
w sprawie wyboru kierunku zawodowego, usługi dokształcania zawodowego, usługi wypożyczania książek, audiobuków, nagrań
dźwiękowych, nagrań audiowizualnych oraz oprogramowania komputerowego przeznaczonych do celów edukacyjnych, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi wystaw i ekspozycji muzealnych
i edukacyjnych, usługi organizowania i prowadzenia obozów sportowych dla młodzieży akademickiej, organizowania i prowadzenia
obozów wakacyjnych dla młodzieży akademickiej, usługi tłumaczenia z i na języki obce oraz z użyciem języka migowego, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi naukowych konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, usługi naukowo-badawczych pracowni i laboratoriów specjalistycznych, usługi organizowania konkursów edukacyjnych, usługi publikacji elektronicznej on-line książek i periodyków na rzecz osób trzecich, usługi publikowania
analogowych książek i wydawnictw naukowych i popularyzator-
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skich, usługi publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe,
usługi realizacji spektakli teatralnych i telewizyjnych, usługi organizowania i prowadzenia obsługi sprawdzianów pedagogicznych
na różnych poziomach kształcenia, usługi przygotowywania i prowadzenia sprawdzianów pedagogicznych, informacja o powyższych
usługach, 42 usługowe badania i ekspertyzy dla potrzeb osób trzecich w zakresie stosowania przepisów prawa i praktyki postępowania
w administracji, oraz usługi naukowe i techniczne w zakresie opracowywania dla potrzeb osób trzecich zleconej tematyki, usługi naukowo-badawcze z zakresie medycyny i farmacji w tym zwłaszcza
w takich tematykach jak: botanika farmaceutyczna, chemia farmaceutyczna, chemia nieorganiczna, chemia analityczna, chemia organiczna, farmakodynamika, farmakognozja, technologia i biotechnologia środków leczniczych, technologia postaci leku
i biofarmacja, toksykologia, farmakoepidemiologia, farmakoekonomika, analityka biochemiczna, bromatologia, cytobiologia i histochemia, farmakobiologia, farmakokinetyka, farmacja fizyczna, mikrobiologia farmaceutyczna, farmacja kliniczna, usługi nauk
o zdrowiu, w tym: fizjoterapii, pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego, nauk o zdrowiu w zakresie zdrowia publicznego,
usługi nauk filozoficznych, usługi nauk w zakresie porównawczych
studiów cywilizacyjnych, usługi w zakresie pedagogiki, usługi w zakresie psychologii, usługi naukowe w zakresie religioznawstwa, usługi z zakresie nauk socjologicznych, usługi z zakresie nauk historycznych w tym: historii, archeologii, etnologii, antropologii kulturowej,
historii sztuki, muzykologii, usługi z zakresie judaistyki, usługi z zakresie nauk filologicznych w tym: filologii angielskiej, filologii germańskiej, filologii klasycznej, filologii orientalnej, filologii romańskiej,
filologii słowiańskiej, filologii wschodniosłowiańskiej, filologii węgierskiej, językoznawstwa ogólnego, językoznawstwa indoeuropejskiego, przekładu i komunikacji międzykulturowej, usługi z zakresie
filologii polskiej, usługi z zakresie wiedzy o teatrze, usługi z zakresie
nauk fizycznych, usługi z zakresie astronomii, usługi z zakresie matematyki, informatyki i informatyki stosowanej, usługi z zakresie nauk
chemicznych, usługi z zakresie nauk o ziemi, usługi z zakresie nauk
dotyczących zarządzania i komunikacji społecznej w tym: informacji
naukowej i bibliotekoznawstwa, usługi z zakresie kulturoznawstwa,
usługi z zakresie filmoznawstwa, usługi z zakresie naukowego zarządzania i marketingu w tym: zarządzania w administracji publicznej,
zarządzania kulturą, zarządzania w oświacie, zarządzania w turystyce, usługi z zakresie ekonomii, usługi z zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej, usługi z zakresie psychologii, w tym: psychologii stosowanej, usługi z zakresie lingwistyki, usługi z zakresie
kulturoznawstwa, usługi z zakresie studiów międzynarodowych,
usługi z zakresie studiów politycznych, usługi z zakresie nauk biochemicznych, nauk biofizycznych, nauk biotechnologicznych, usługi
w zakresie: badań bakteriologicznych, badań geologicznych, usługi
z zakresie ekspertyz dotyczących geologii, usługi z zakresie badań
technicznych materiałów i substancji, usługi z zakresie ekspertyz
w dziedzinie kosmetyki, usługi z zakresie doradztwa, doboru i eksploatacji oprogramowania i sprzętu komputerowego, usługi z zakresie doradztwa w dziedzinie ochrony środowiska i nauk o ziemi, usługi
z zakresie ekspertyz geologicznych i oceanograficznych, usługi z zakresie ekspertyz inżynieryjnych budownictwa lądowego, usługowe
programowanie komputerów, usługi z zakresie projektowania systemów komputerowych, usługowe analizy istniejących systemów
komputerowych, usługi z zakresie konwersji danych lub dokumentów na formę elektroniczną, usługi w zakresie innej konwersji danych
naukowych przez programy komputerowe, usługi z zakresie projektowania budynków, projektowania dekoracji wnętrz, usługi w zakresie projektowania specjalistycznych opakowań, usługi w zakresie
stwierdzania autentyczności dzieł sztuki, informacja o powyższych
usługach, 43 usługi prowadzenia hoteli, w tym hoteli studenckich
burs, stancji oraz akademików, usługi agencji zakwaterowań na potrzeby instytucji i imprez akademickich, usługi rezerwacji pomieszczeń na pobyt czasowy, usługi wynajmowania pomieszczeń akademickich na pobyt czasowy, wynajmowania sal na posiedzenia,
konferencje, kongresy, seminaria, sympozja, zjazdy, usługi restauracyjne, kawiarniane i barowe związane z imprezami organizowanymi
przez uczelnię akademicką, usługi socjalno-bytowe dla studentów
i słuchaczy zrutynizowanych zajęć dydaktycznych w zakresie organizowania przez uczelnię akademicką czasowych pobytów osób indywidualnych i grup zorganizowanych w związku z zajęciami sportowo-rekreacyjnymi, rehabilitacyjnych, sesjami odnowy biologicznej
i cyklami zabiegów medycyny sportowej, informacja o powyższych
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usługach, 44 usługi poradnictwa psychologicznego i terapii zajęciowo-ruchowej, organizowanie, programowanie i prowadzenie wyspecjalizowanych ćwiczeń dla osób w podeszłym wieku typu akademii IV
wieku lub zajęć w zlecanej i wyselekcjonowanej tematyce, informacja
o powyższych usługach, 45 usługi licencjonowania własności intelektualnej, usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej, usługi
w zakresie nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, usługi zarządzania prawami autorskimi, usługi w zakresie licencjonowania programów komputerowych, usługowe badania sytuacji i unormowań prawnych i legislacyjnych, naukowe usługi informacyjne i konsultacje
w zakresie ochrony i zapobiegania oszustwom, naukowe usługi w zakresie wyspecjalizowanego zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
mienia osób trzecich, usługowe zabezpieczanie majątku osobistego
osób trzecich w zakresie dorobku intelektualnego w tym usługi patentowe i egzekucji praw wyłącznych, informacja i doradztwo dotyczące
wszystkich w/w usług świadczone w trybie on-line z komputerowej
bazy danych lub za pośrednictwem Internetu.

(111) 321162
(220) 2018 04 16
(151) 2018 09 13
(441) 2018 05 28
(732) FORMELLA IWONA, Warszawa, PL.
(540) Diamond Place
(540)

(210) 484888

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.15, 17.02.02, 26.07.18
(510), (511) 44 usługi kosmetyczne (pielęgnacja ciała, manicure, pedicure, wykonywanie makijażu, stylizacja rzęs, pielęgnacja twarzy).
(111) 321163
(220) 2018 07 06
(210) 487931
(151) 2019 06 11
(441) 2019 02 25
(732) BRATKOWSKI WITOLD PPHU PARKUR, Pyzdry, PL.
(540) PARKUR
(510), (511) 1 glinka biała, środki chemiczne do impregnacji skóry,
kleje do skór, laktoza, preparaty chemiczne do impregnacji wodoodpornej skór, preparaty do klejenia, preparaty do konserwacji gumy,
selen, siarczan miedzi, sól kamienna, sól surowa, środki chemiczne
dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów
oraz środków przeciw pasożytom, witaminy dla przemysłu spożywczego, 3 kosmetyki dla zwierząt, pasta do butów, pasty do skór, wosk
do butów, środki do mycia zwierząt, 4 oleje do konserwacji skór, pasta do obuwia, smary do konserwacji skór, tłuszcze do smarowania,
wosk pszczeli, 5 suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety dla
zwierząt w postaci przekąsek, lecznicze szampony dla zwierząt, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, owadobójcze szampony dla
zwierząt, środki owadobójcze, spoiwa do kopyt zwierzęcych, preparaty witaminowe, środki do mycia zwierząt [insektycydy], środki
do tępienia much, środki odkażające, tran, zioła lecznicze, 6 boksy
dla koni [konstrukcje] z metalu, ostrogi, pojemniki metalowe do karmy dla żywego inwentarza, wyroby artystyczne z brązu, dzwonki dla
zwierząt, łańcuchy metalowe, gwoździe, hufnale do podków,
sprzączki i statuetki z metali nieszlachetnych, zawory metalowe,
8 dziurkacze numerujące i rewolwerowe [narzędzia ręczne], gwintownice [narzędzia ręczne], klucze [narzędzia ręczne], młotki [narzędzia], narzędzia ścierne [narzędzia ręczne], noże do podcinania kopyt
[narzędzia ręczne], noże kowalskie, nożyczki, scyzoryki, szydła, tarniki [narzędzia ręczne], widły, 9 kaski do jazdy konnej, 10 bandaże elastyczne, usztywniające na stawy, kleszcze do kastracji, koce podgrzewane elektrycznie do celów medycznych, 14 biżuteria, 16 książki,
kalendarze, akwarele, papierowe chusteczki do nosa, czasopisma,
gazety, gumki do ścierania, karty, karty pocztowe, koperty, kreda krawiecka, linijki rysownicze, maszynki do ostrzenia ołówków, materiały
do pisania i rysowania, nalepki i naklejki, notatniki, obrazy i zdjęcia,
ołówki, papierowe podkładki pod szklanki, pastele [kredki], pędzle,
pióra i długopisy, podkładki na biurko, podpórki do książek, podręczniki [książki], przybory szkolne [artykuły piśmienne], pudełka z papieru i kartonu, rysunki, skoroszyty do dokumentów, spinacze do papieru, torebki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych,
zeszyty do pisania i rysowania, 18 uprzęże, lejce, wędzidła dla koni,
uździenice dla koni, uzdy dla koni, łykawki dla koni, okrycia dla koni,
naczółki dla koni, buty dla koni, chomąta dla koni, nakolanniki dla
koni, derki na konie, lonże do szkolenia koni, artykuły odzieżowe dla

2833

koni, artykuły do owijania nóg dla koni, derki dla koni przeciw owadom, klapy na oczy dla koni, ochraniacze na nogi i bandaże na kolana
dla koni, zatyczki do otworów na hacele do podków dla koni, podkowy końskie, osłony na koński ogon, maski na łby końskie, czapraki
pod siodła końskie, wytok [element rzędu końskiego], siodła do jazdy konnej, wodze do lonżowania, puśliska, strzemiona, siodła do jazdy, obroże, smycze dla zwierząt, baty, bicze, torby, futra [skóry zwierzęce], kagańce, naoczniki końskie, opaski skórzane, paski pod brodę
skórzane, pokrowce na siodła końskie, postronki [zaprzęgi], pudełka
ze skóry lub ze skóry wtórnej, pokrowce na siodła, zapięcia do siodeł,
smycze (skórzane), strzemiona i elementy strzemion [skórzane, gumowe], umocowania do siodeł, worki na obrok, skóra zwierzęca, skórzane pasy, uździenice, 20 stojaki [wieszaki] na siodła, wędzidła
i uprzęże, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, koziołki
na noże, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, pokrowce
na odzież [magazynowanie], posążki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, posłania dla zwierząt domowych, pościel, oprócz
bielizny pościelowej, skrzynki na narzędzia, niemetalowe, puste, kije
do mioteł niemetalowe, 21 niemechaniczne poidła dla zwierząt
w postaci przenośnych dystrybutorów wody i płynów, wiadra
do użytku w gospodarstwie domowym, miotły, porcelana, pojemniki
stosowane w gospodarstwie domowym do przechowywania karmy
dla zwierząt domowych, dzbanki do kawy, nieelektryczne, foremki
do wycinania ciasteczek, gąbki czyszczące, grzebienie dla zwierząt,
ircha do czyszczenia, karafki [na alkohol], koryta, koryta do picia,
kubki, łyżki do butów, miotełki do kurzu, podkładki pod szklanki,
nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, kieliszki do jajek, pudełka na słodycze, szczotki dla koni, szczotki do butów, termosy do napojów, zgrzebła, żłoby dla zwierząt, szufelki do usuwania ekskrementów zwierzęcych, szufelki do zamiatania, 22 siatki na siano, sznurki,
24 ręczniki, poszewki na poduszki [poszwy na poduszki], 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, rękawiczki, skarpety i skarpetki jeździeckie,
szale, kominy [odzież], wyprawki dziecięce [odzież], 26 broszki [dodatki do ubrań], dekoracyjne akcesoria do włosów, frędzle, kokardy
do włosów, przepaski do włosów, siatki na włosy, spinki [klamerki]
do włosów, spinki do włosów, 27 dywany, chodniki, maty, 28 gry, zabawki, artykuły i sprzęt sportowy, 31 karma i pasza dla zwierząt, smakołyki dla koni, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej następujących towarów: glinka biała, środki chemiczne do impregnacji skóry,
kleje do skór, laktoza, preparaty chemiczne do impregnacji wodoodpornej skór, preparaty do klejenia, preparaty do konserwacji gumy,
selen, siarczan miedzi, sól kamienna, sól surowa, środki chemiczne
dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów
oraz środków przeciw pasożytom, środki owadobójcze, witaminy dla
przemysłu spożywczego, kosmetyki dla zwierząt, pasta do butów,
pasty do skór, wosk do butów, oleje do konserwacji skór, pasta
do obuwia, smary do konserwacji skór, tłuszcze do smarowania, wosk
pszczeli, suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety dla zwierząt w postaci przekąsek, lecznicze szampony dla zwierząt, obroże
przeciwpasożytnicze dla zwierząt, owadobójcze szampony dla zwierząt, spoiwa do kopyt zwierzęcych, preparaty witaminowe, środki
do mycia zwierząt środki do mycia zwierząt [insektycydy], środki
do tępienia much, środki odkażające, tran, zioła lecznicze, boksy dla
koni [konstrukcje] z metalu, ostrogi, pojemniki metalowe do karmy
dla żywego inwentarza, wyroby artystyczne z brązu, dzwonki dla
zwierząt, łańcuchy metalowe, gwoździe, hufnale do podków,
sprzączki i statuetki z metali nieszlachetnych, zawory metalowe,
dziurkacze numerujące i rewolwerowe [narzędzia ręczne], gwintownice [narzędzia ręczne], klucze [narzędzia ręczne], młotki [narzędzia],
narzędzia ścierne [narzędzia ręczne], noże do podcinania kopyt [narzędzia ręczne], noże kowalskie, nożyczki, scyzoryki, szydła, tarniki[narzędzia ręczne], widły, kaski do jazdy konnej, bandaże elastyczne,
usztywniające na stawy, kleszcze do kastracji, koce podgrzewane
elektrycznie do celów medycznych, biżuteria, książki, kalendarze,
akwarele, papierowe chusteczki do nosa, czasopisma, gazety, gumki
do ścierania, karty, karty pocztowe, koperty, kreda krawiecka, linijki
rysownicze, maszynki do ostrzenia ołówków, materiały do pisania
i rysowania, nalepki i naklejki, notatniki, obrazy i zdjęcia, ołówki, papierowe podkładki pod szklanki, pastele [kredki], pędzle, pióra i długopisy, podkładki na biurko, podpórki do książek, podręczniki [książki], przybory szkolne [artykuły piśmienne], pudełka z papieru
i kartonu, rysunki, skoroszyty do dokumentów, spinacze do papieru,
torebki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, zeszyty
do pisania i rysowania, uprzęże, lejce, wędzidła dla koni, uździenice
dla koni, uzdy dla koni, łykawki dla koni, okrycia dla koni, naczółki dla
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koni, buty dla koni, chomąta dla koni, nakolanniki dla koni, derki
na konie, lonże do szkolenia koni, artykuły odzieżowe dla koni, artykuły do owijania nóg dla koni, derki dla koni przeciw owadom, klapy
na oczy dla koni, ochraniacze na nogi i bandaże na kolana dla koni,
zatyczki do otworów na hacele do podków dla koni, podkowy końskie, osłony na koński ogon, maski na łby końskie, czapraki pod siodła
końskie, wytok [element rzędu końskiego], siodła do jazdy konnej,
wodze do lonżowania, puśliska, strzemiona, siodła do jazdy, obroże,
smycze dla zwierząt, baty, bicze, torby, futra [skóry zwierzęce], kagańce, naoczniki końskie, opaski skórzane, paski pod brodę skórzane, pokrowce na siodła końskie, postronki [zaprzęgi], pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, pokrowce na siodła, zapięcia do siodeł,
smycze (skórzane), strzemiona i elementy strzemion [skórzane, gumowe], umocowania do siodeł, worki na obrok, skóra zwierzęca, skórzane pasy, uździenice, stojaki [wieszaki] na siodła, wędzidła i uprzęże, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, koziołki na noże,
pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, pokrowce na odzież
[magazynowanie], posążki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw
sztucznych, posłania dla zwierząt domowych, pościel, oprócz bielizny pościelowej, skrzynki na narzędzia, niemetalowe, puste, kije
do mioteł niemetalowe, niemechaniczne poidła dla zwierząt w postaci przenośnych dystrybutorów wody i płynów, wiadra do użytku
w gospodarstwie domowym, miotły, porcelana, pojemniki stosowane w gospodarstwie domowym do przechowywania karmy dla zwierząt domowych, dzbanki do kawy, nieelektryczne, foremki do wycinania ciasteczek, gąbki czyszczące, grzebienie dla zwierząt, ircha
do czyszczenia, karafki [na alkohol], koryta, koryta do picia, kubki,
łyżki do butów, miotełki do kurzu, podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, kieliszki do jajek, pudełka na słodycze, szczotki dla koni, szczotki do butów, termosy do napojów,
zgrzebła, żłoby dla zwierząt, szufelki do usuwania ekskrementów
zwierzęcych, siatki na siano, szufelki do zamiatania, sznurki, ręczniki,
poszewki na poduszki [poszwy na poduszki], odzież, obuwie, nakrycia głowy, rękawiczki, skarpety i skarpetki jeździeckie, szale, kominy
[odzież], wyprawki dziecięce [odzież], broszki [dodatki do ubrań], dekoracyjne akcesoria do włosów, frędzle, kokardy do włosów, przepaski do włosów, siatki na włosy, spinki [klamerki] do włosów, spinki
do włosów, dywany, chodniki, maty, gry, zabawki, artykuły i sprzęt
sportowy, karma i pasza dla zwierząt, smakołyki dla koni.

(111) 321164
(220) 2018 11 09
(210) 492551
(151) 2019 05 10
(441) 2019 01 14
(732) Canopy Growth Corporation, Smiths Falls, CA.
(540) CANOPY LEARNING
(510), (511) 41 udostępnianie strony internetowej dostarczającej
informacji dotyczących marihuany leczniczej i konopi siewnych,
udostępnianie strony internetowej dotyczącej marihuany leczniczej
i konopi siewnych, udostępnianie strony internetowej zawierającej
oceny, recenzje i opinie dotyczące marihuany i produktów marihuany leczniczej, wskazań i skutków poszczególnych odmian marihuany, zalet stosowania marihuany leczniczej, marihuany, konopi
siewnych i badań związanych z konopiami siewnymi i marihuaną,
edukacja medyczna i usługi dostarczania informacji dotyczących
marihuany i konopi siewnych, usługi edukacyjne dotyczące marihuany, konopi siewnych i olejów z konopi, usługi edukacyjne i usługi
edukacyjne dla pacjentów, mianowicie dostarczanie materiałów
audio, wizualnych i drukowanych, seminariów, warsztatów, zajęć
i szkoleń dotyczących marihuany leczniczej, marihuany, konopi siewnych i olejów z konopi, pokazy edukacyjne dotyczące uprawy roślin,
warsztaty i seminaria na temat ogrodnictwa.
(111) 321165
(220) 2018 11 14
(151) 2019 05 29
(441) 2019 01 21
(732) DRIVEBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) drivebox
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 26.15.09, 27.05.01, 29.01.12

(210) 492646
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(510), (511) 9 urządzenia nawigacyjne GPS, urządzenia systemu GPS,
oprogramowanie komputerowe do globalnych systemów pozycyjnych [GPS], mobilne aplikacje, aplikacje komputerowe do urządzeń
nawigacyjnych do pojazdów, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania danymi, oprogramowanie komputerowe
do integracji aplikacji i baz danych, oprogramowanie komputerowe
do mobilnych aplikacji umożliwiające interakcje i łączenie pomiędzy
pojazdami i urządzeniami mobilnymi, aplikacje komputerowe do automatycznej kontroli jazdy do użytku w samochodach, urządzenia
do śledzenia pojazdów, systemy do śledzenia pojazdów, 35 usługi
przetwarzania danych online, 37 udzielanie informacji związanych
z instalacją urządzeń elektrycznych, instalacja urządzeń elektrycznych, usługi informacyjne i doradcze związane z naprawą pojazdów,
usługi doradcze w zakresie naprawy pojazdów silnikowych, 39 usługi
lokalizacji pojazdów, usługi doradztwa związane ze śledzeniem towarów podczas transportu [informacje dotyczące transportu], śledzenie pojazdów do przewozu pasażerów lub ładunku przy użyciu
komputera lub systemów globalnego pozycjonowania [informacja
o transporcie], usługi w zakresie nawigacji GPS, 42 instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania
komputerowego online, nie do pobrania, do użytku w aplikacjach
do monitorowania nadawania, 45 usługi lokalizowania skradzionych
pojazdów, śledzenie skradzionych przedmiotów.

(111) 321166
(220) 2018 12 10
(210) 493651
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 04
(732) PIETRZYK RADOSŁAW INTERIOR, Warszawa, PL.
(540) Interior KUCHNIE
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 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, serwantki kuchenne, szafy wnękowe, biblioteczki, półki biblioteczne, meble pod telewizor, meble sypialniane na wymiar do zabudowy,
meble wielofunkcyjne, elementy meblowe, złącza do mebli, drzwiczki
do mebli, ramy do mebli, meble do przebieralni, półki do przechowywania, 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, segmenty do wystawiania literatury, uchwyty z tworzyw sztucznych do mebli,
wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego do mebli, systemy
do zabudowy wewnętrznej szaf wnękowych i garderob, 35 sprzedaż
hurtowa lub detaliczna wyrobów stolarskich, mebli domowych wykonanych z drewna, mebli drewnianych, mebli, mebli do wnętrz, mebli
kuchennych na wymiar, blatów kuchennych, szafek kuchennych, stołów kuchennych, mebli kuchennych, przymocowanych szafek kuchennych, zestawów mebli kuchennych, mebli kuchennych do zabudowy,
mebli kuchennych z regulacją wysokości, serwantek kuchennych, szaf
wnękowych, biblioteczek, półek bibliotecznych, mebli pod telewizor,
mebli sypialnianych na wymiar do zabudowy, mebli wielofunkcyjnych, elementów meblowych, złącz do mebli, drzwiczek do mebli, ram
do mebli, mebli do przebieralni, półek do przechowywania, modułów
do przechowywania, szafek do przechowywania, drzwi przesuwnych
do mebli, paneli będących częściami mebli, drzwi do mebli ze szkła,
mebli wykonanych z substytutów drewna, mebli wykonanych z tworzyw sztucznych, mebli domowych wykonanych z drewna, segmentów
do wystawiania literatury, uchwytów z tworzyw sztucznych do mebli,
wykończeniowych elementów z tworzyw sztucznych do mebli, dekoracyjnych listew wykończeniowych z tworzywa sztucznego do mebli,
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systemów do zabudowy wewnętrznej szaf wnękowych i garderob,
42 usługi projektowania mebli, planowanie i projektowanie kuchni,
profesjonalne doradztwo w zakresie projektowania kuchni na wymiar.

(111) 321167
(220) 2018 12 12
(210) 493782
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 04
(732) HRUSZKA ELŻBIETA BERNADETA POLAMEL CENTRUM
ZAOPATRZENIA TECHNICZNEGO, Białystok, PL.
(540) POLAMEL C.Z.T.
(540)
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27.05.10, 27.05.17, 27.07.11, 27.07.17, 26.01.03, 26.01.14, 26.01.16,
26.01.17, 26.01.18
(510), (511) 41 organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie zawodów sportowych i imprez
sportowych, przeprowadzanie imprez sportowych, usługi w zakresie
rozrywki sportowej, usługi w zakresie edukacji sportowej.
(111) 321170
(220) 2018 12 27
(151) 2019 06 05
(441) 2019 02 18
(732) NIVEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) DELIKATNOŚĆ OD POKOLEŃ bambino
(540)

(210) 494228

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.15, 27.05.17,
27.05.24, 26.13.25
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa lub detaliczna części do maszyn,
części do maszyn rolniczych, części zamiennych do samochodów, części motoryzacyjnych, łożysk, łożysk ślizgowych, opraw i zespołów łożyskowych, uszczelnień, pasów klinowych, łańcuchów, filtrów, opasek
zaciskowych, narzędzi, ściągaczy, akumulatorów, chemii technicznej,
preparatów do pielęgnacji i czyszczenia samochodów, akcesoriów samochodowych, profesjonalnych środków utrzymania czystości, narzędzi i urządzeń do wyposażenia warsztatów samochodowych.
(111) 321168
(220) 2018 12 20
(210) 494092
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 11
(732) GEOVITA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Geovita hotele i ośrodki marzeń GRUPA PGNiG
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoniebieski, zielony
(531) 05.03.14, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje na bazie owoców lub warzyw, syrop do lemoniady, syrop do napojów, woda (napoje), woda gazowana, woda mineralna, 39 rezerwacja miejsc podróży, usługi transportu na wycieczki
ze zwiedzaniem, usługi transportu samochodami silnikowymi, usługi
w zakresie organizowania transportu dla wycieczek, 43 biura zakwaterowania (hotele, pensjonaty), kafeterie i bufety, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, rezerwacje miejsc
w hotelach, rezerwacje miejsc w pensjonatach, usługi hotelowe, usługi
barowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania, usługi
restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, usługi w zakresie obozów wakacyjnych (zakwaterowanie), wynajem sal na zebrania, 44 chiropraktyka (nastawianie kręgosłupa), fizjoterapia, manicure, masaż, placówki rekonwalescencji, sanatoria (usługi), usługi doradcze w zakresie zdrowia,
usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej, usługi
medyczne, usługi saun, usługi solariów, usługi terapeutyczne.
(111) 321169
(220) 2018 12 20
(210) 494135
(151) 2019 06 12
(441) 2019 02 25
(732) KLAMCZYŃSKI JAN, Szydłów, PL.
(540) ULICZNE BIEGI SYLWESTROWE W SZYDŁOWIE 1978 JAN
KLAMCZYŃSKI 1329
(540)

Kolor znaku: szary, jasnoszary, ciemnoszary, czarny
(531) 02.01.01, 02.01.08, 07.01.01, 29.01.14, 27.05.01, 27.05.09,

Kolor znaku: jasnoróżowy, jasnoniebieski, różowy, niebieski, biały
(531) 29.01.15, 03.01.14, 03.01.25, 03.01.26, 27.05.02, 27.05.09,
27.05.17, 01.15.15, 26.01.03, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.11, 26.11.13
(510), (511) 3 kosmetyki dla dzieci i niemowląt, preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, pianki do mycia, mydła i żele.
(111) 321171
(220) 2019 01 02
(210) 494402
(151) 2019 06 06
(441) 2019 02 18
(732) SMARTSORT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) smartsort
(540)

Kolor znaku: niebieski, ciemnoniebieski, czarny
(531) 29.01.13, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.09, 26.05.01, 26.05.11,
27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 7 sortowniki optyczne.
(111) 321172
(220) 2019 01 06
(210) 494508
(151) 2019 06 05
(441) 2019 02 18
(732) AGRIVET ALINA KILJAŃSKA, ANDRZEJ KILJAŃSKI SPÓŁKA
JAWNA, Kuślin, PL.
(540) agrivet
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 5 leki weterynaryjne, szczepionki weterynaryjne, weterynaryjne odczynniki diagnostyczne, preparaty i substancje weterynaryjne, pożywki do celów weterynaryjnych, wazelina do celów weterynaryjnych, antybiotyki do użytku weterynaryjnego, kultury
do użytku weterynaryjnego, płyny do celów weterynaryjnych, enzymy do celów weterynaryjnych, tłuszcze do celów weterynaryjnych,
leki do celów weterynaryjnych, aminokwasy do celów weterynaryjnych, owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, preparaty radio-
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aktywne do diagnozy weterynaryjnej, substraty reakcji do diagnozy
weterynaryjnej, środki dezynfekujące do użytku weterynaryjnego,
preparaty bakteryjne do celów weterynaryjnych, preparaty higieniczne do celów weterynaryjnych, preparaty sanitarne do celów weterynaryjnych, preparaty aminokwasowe do celów weterynaryjnych,
żywe komórki do celów weterynaryjnych, suplementy diety do celów weterynaryjnych, weterynaryjne chemiczne odczynniki testowe,
odczynniki biologiczne do celów weterynaryjnych, preparaty biochemiczne do celów weterynaryjnych, dodatki odżywcze do celów
weterynaryjnych, odczynniki chemiczne do celów weterynaryjnych,
preparaty farmaceutyczne do użytku weterynaryjnego, preparaty
bakteriologiczne do celów weterynaryjnych, preparaty kantarydowe
do użytku weterynaryjnego, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych,
preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, komórki macierzyste do celów
weterynaryjnych, papier odczynnikowy do celów weterynaryjnych,
odczynniki stosowane w genetycznej diagnostyce weterynaryjnej,
probiotyczne preparaty bakteryjne do użytku weterynaryjnego,
aminokwasy do celów medycznych lub weterynaryjnych, produkty
przeciw zakażeniom do użytku weterynaryjnego, suplementy
do karm do celów weterynaryjnych, suplementy do pasz do celów
weterynaryjnych, leki uśmierzające ból do celów weterynaryjnych,
dietetyczna żywność przystosowana do użytku weterynaryjnego,
dietetyczne substancje przystosowane do użytku weterynaryjnego,
ekstrakty z kory do użytku weterynaryjnego, proszek z kory do użytku weterynaryjnego, biologiczne hodowle tkanek do celów weterynaryjnych, preparaty weterynaryjne do leczenia zakażeń bakteryjnych jelit, medyczne dodatki do żywności do użytku weterynaryjnego,
odczynniki do użytku laboratoryjnego in vitro do celów weterynaryjnych, wskaźniki biologiczne do monitorowania procesów sterylizacji
do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty farmaceutyczne dla zwierząt, suplementy witaminowe dla zwierząt, preparaty
nutraceutyczne dla zwierząt, owadobójcze szampony dla zwierząt,
pasza lecznicza dla zwierząt, białkowe suplementy dla zwierząt, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, mineralne suplementy diety
dla zwierząt, substancje pobudzające łaknienie dla zwierząt, suplementy diety dla zwierząt domowych, dodatki lecznicze do pożywienia zwierząt, obroże przeciw pchłom dla zwierząt, środki odstraszające owady dla zwierząt, preparaty przeciwpasożytnicze dla zwierząt
domowych, środki do mycia zwierząt, lecznicze szampony dla zwierząt domowych, preparaty lecznicze do skóry dla zwierząt, preparaty
z pierwiastkami śladowymi dla zwierząt, dodatki antybiotykowe
do pasz dla zwierząt, pieluchy dla zwierząt, suplementy lecznicze
do żywności dla zwierząt, lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt,
produkty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry zwierząt, preparaty
farmaceutyczne na robaki u zwierząt domowych, ziołowe maści zapobiegające swędzeniu dla zwierząt domowych, suplementy odżywcze do pasz dla zwierząt gospodarskich, preparaty do zapobiegania przeżuwaniu lub gryzieniu u zwierząt, suplementy diety dla
zwierząt domowych w postaci przekąsek, ziołowe maści na rany
na skórze dla zwierząt domowych, suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci mieszanki napojów w proszku, 31 karmy i pasze
dla zwierząt, mieszanki paszowe dla zwierząt, napoje dla zwierząt,
słód dla zwierząt, mączki dla zwierząt, pasze dla zwierząt tucznych,
produkty do tuczenia zwierząt, preparaty spożywcze dla zwierząt,
syntetyczny pokarm dla zwierząt, suszona lucerna dla zwierząt, otręby jako pokarm dla zwierząt, ziarna do żywienia zwierząt, pasze zbożowe dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, pasze zwierzęce
zawierające siano, pasze zwierzęce do stosowania podczas odsadzania zwierząt od matki, mielone produkty spożywcze dla zwierząt,
artykuły spożywcze dla zwierząt gospodarskich, spożywcze pasze
wzmacniające dla zwierząt, artykuły spożywcze dla zwierząt mlecznych, wytłoki nasion oleistych dla zwierząt, mesz dla tuczonych
zwierząt hodowlanych, mąka sojowa jako pokarm dla zwierząt,
mączka sojowa jako pokarm dla zwierząt, wzbogacane substancje
odżywcze dla zwierząt, pasze zwierzęce w formie granulek, pasze
zwierzęce otrzymywane z siana, pasze zwierzęce w formie kawałków, preparaty zbożowe będące paszą dla zwierząt, sól do lizania dla
zwierząt, owies do spożycia przez zwierzęta, owsianka do spożycia
przez zwierzęta, mąka do spożycia przez zwierzęta, korzenie do spożycia przez zwierzęta, drożdże do spożycia przez zwierzęta, artykuły
jadalne do żucia dla zwierząt, proteiny pszeniczne do żywności dla
zwierząt, kiełki pszenicy jako pasze dla zwierząt, ziarna konserwowane do pasz dla zwierząt, siemię lniane jako pasza dla zwierząt, mącz-
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ka lniana jako pasza dla zwierząt, kukurydza przetworzona do spożycia przez zwierzęta, nasiona przygotowane do spożycia przez
zwierzęta, zboża przetworzone do spożycia przez zwierzęta, ziarna
przetworzone do spożycia przez zwierzęta, pasze zwierzęce otrzymywane z substancji warzywnych, produkty zbożowe do spożycia
przez zwierzęta, ekstrakty słodowe do spożycia przez zwierzęta, artykuły spożywcze zawierające fosforan służące do karmienia zwierząt, pasze zwierzęce zawierające siano suszone na powietrzu, odpady z przemiału ziaren zbóż do żywienia zwierząt, pasze zwierzęce
składające się z produktów z soi, pasze zwierzęce otrzymywane z siana suszonego na powietrzu, produkty uboczne z procesu obróbki
ziaren zbóż jako pasze dla zwierząt, sole mineralne dla bydła, produkty żywnościowe dla zwierząt na bazie mleka, substytuty mleka
do użycia jako produkty żywnościowe dla zwierząt, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa karm i pasz dla zwierząt, mieszanek paszowych
uzupełniających, mieszanek paszowych dla zwierząt, napojów dla
zwierząt, słodu dla zwierząt, mączki dla zwierząt, paszy dla zwierząt
tucznych, produktów do tuczenia zwierząt, preparatów spożywczych dla zwierząt, syntetycznego pokarmu dla zwierząt, suszonej
lucerny dla zwierząt, otrębów jako pokarmu dla zwierząt, ziarna
do żywienia zwierząt, pasz zbożowych dla zwierząt, pokarmu dla
zwierząt domowych, pasz zwierzęcych zawierających siano, pasz
zwierzęcych do stosowania podczas odsadzania zwierząt od matki,
mielonych produktów spożywczych dla zwierząt, artykułów spożywczych dla zwierząt gospodarskich, spożywczych pasz wzmacniających dla zwierząt, artykułów spożywczych dla zwierząt mlecznych,
wytłoków nasion oleistych dla zwierząt, mesz dla tuczonych zwierząt
hodowlanych, mąki sojowej jako pokarmu dla zwierząt, mączki sojowej jako pokarmu dla zwierząt, wzbogacanych substancji odżywczych dla zwierząt, pasz zwierzęcych w formie granulek, pasz zwierzęcych otrzymywanych z siana, pasz zwierzęcych w formie
kawałków, preparatów zbożowych będących paszą dla zwierząt, soli
do lizania dla zwierząt, owsa do spożycia przez zwierzęta, owsiani
do spożycia przez zwierzęta, mąki do spożycia przez zwierzęta, korzeni do spożycia przez zwierzęta, drożdży do spożycia przez zwierzęta, artykułów jadalnych do żucia dla zwierząt, protein pszenicznych do żywności dla zwierząt, kiełków pszenicy jako pasz dla
zwierząt, ziaren konserwowanych do pasz dla zwierząt, siemienia
lnianego jako paszy dla zwierząt, mączki lnianej jako paszy dla zwierząt, kukurydzy przetworzonej do spożycia przez zwierzęta, nasion
przygotowanych do spożycia przez zwierzęta, zbóż przetworzonych
do spożycia przez zwierzęta, ziaren przetworzonych do spożycia
przez zwierzęta, pasz zwierzęcych otrzymywanych z substancji warzywnych, produktów zbożowych do spożycia przez zwierzęta, ekstraktów słodowych do spożycia przez zwierzęta, artykułów spożywczych zawierających fosforan służących do karmienia zwierząt, pasz
zwierzęcych zawierających siano suszone na powietrzu, odpadów
z przemiału ziaren zbóż do żywienia zwierząt, pasz zwierzęcych składających się z produktów z soi, pasz zwierzęcych otrzymywanych
z siana suszonego na powietrzu, produktów ubocznych z procesu
obróbki ziaren zbóż jako pasz dla zwierząt, soli mineralnych dla bydła, produktów żywnościowych dla zwierząt na bazie mleka, substytutów mleka do użycia jako produktów żywnościowych dla zwierząt,
leków weterynaryjnych, szczepionek weterynaryjnych, weterynaryjnych odczynników diagnostycznych, preparatów i substancji weterynaryjnych, pożywek do celów weterynaryjnych, wazeliny do celów
weterynaryjnych, antybiotyków do użytku weterynaryjnego, kultur
do użytku weterynaryjnego, płynów do celów weterynaryjnych, enzymów do celów weterynaryjnych, tłuszczów do celów weterynaryjnych, leków do celów weterynaryjnych, aminokwasów do celów weterynaryjnych, owadobójczych weterynaryjnych środków do mycia,
preparatów radioaktywnych do diagnozy weterynaryjnej, substratów reakcji do diagnozy weterynaryjnej, środków dezynfekujących
do użytku weterynaryjnego, preparatów bakteryjnych do celów weterynaryjnych, preparatów higienicznych do celów weterynaryjnych,
preparatów sanitarnych do celów weterynaryjnych, preparatów aminokwasowych do celów weterynaryjnych, żywych komórek do celów weterynaryjnych, suplementów diety do celów weterynaryjnych, weterynaryjnych chemicznych odczynników testowych,
odczynników biologicznych do celów weterynaryjnych, preparatów
biochemicznych do celów weterynaryjnych, dodatków odżywczych
do celów weterynaryjnych, odczynników chemicznych do celów weterynaryjnych, preparatów farmaceutycznych do użytku weterynaryjnego, preparatów bakteriologicznych do celów weterynaryjnych,
preparatów kantarydowych do użytku weterynaryjnego, prepara-
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tów diagnostycznych do celów weterynaryjnych, biologicznych preparatów do celów weterynaryjnych, preparatów enzymatycznych
do celów weterynaryjnych, preparatów chemicznych do celów weterynaryjnych, komórek macierzystych do celów weterynaryjnych, papierów odczynnikowych do celów weterynaryjnych, odczynników
stosowanych w genetycznej diagnostyce weterynaryjnej, pro biotycznych preparatów bakteryjnych do użytku weterynaryjnego, aminokwasów do celów medycznych lub weterynaryjnych, produktów
przeciw zakażeniom do użytku weterynaryjnego, suplementów
do karm do celów weterynaryjnych, suplementów do pasz do celów
weterynaryjnych, leków uśmierzających ból do celów weterynaryjnych, dietetycznej żywności przystosowanej do użytku weterynaryjnego, dietetycznych substancji przystosowanej do użytku weterynaryjnego, ekstraktu z kory do użytku weterynaryjnego, proszku z kory
do użytku weterynaryjnego, biologicznych hodowli tkanek do celów
weterynaryjnych, preparatów weterynaryjnych do leczenia zakażeń
bakteryjnych jelit, medycznych dodatków do żywności do użytku
weterynaryjnego, odczynników do użytku laboratoryjnego in vitro
do celów weterynaryjnych, wskaźników biologicznych do monitorowania procesów sterylizacji do celów weterynaryjnych, preparatów
farmaceutycznych dla zwierząt, suplementów witaminowych dla
zwierząt, preparatów nutraceutycznych dla zwierząt, owadobójczych szamponów dla zwierząt, paszy leczniczej dla zwierząt, białkowych suplementów dla zwierząt, obroży przeciwpasożytniczych dla
zwierząt, mineralnych suplementów diety dla zwierząt, substancji
pobudzających łaknienie dla zwierząt, suplementów diety dla zwierząt domowych, dodatków leczniczych do pożywienia zwierząt, obroży przeciw pchłom dla zwierząt, środków odstraszających owady
dla zwierząt, preparatów przeciwpasożytniczych dla zwierząt domowych, środków do mycia zwierząt, leczniczych szamponów dla zwierząt domowych, preparatów leczniczych do skóry dla zwierząt, preparatów z pierwiastkami śladowymi dla zwierząt, dodatków
antybiotykowych do pasz dla zwierząt, pieluch dla zwierząt, suplementów leczniczych do żywności dla zwierząt, leczniczych suplementów do pasz dla zwierząt, produktów farmaceutycznych do pielęgnacji skóry zwierząt, preparatów farmaceutycznych na robaki
u zwierząt domowych, ziołowych maści zapobiegających swędzeniu
dla zwierząt domowych, suplementów odżywczych do pasz dla
zwierząt gospodarskich, preparatów do zapobiegania przeżuwaniu
lub gryzieniu u zwierząt, suplementów diety dla zwierząt domowych
w postaci przekąsek, ziołowych maści na rany na skórze dla zwierząt
domowych, suplementów diety dla zwierząt domowych w postaci
mieszanek napojów w proszku, 44 usługi weterynaryjne, stomatologia weterynaryjna, weterynaryjne usługi doradcze, usługi chirurgii
weterynaryjnej, udzielanie informacji dotyczących usług weterynaryjnych, specjalistyczne doradztwo w zakresie usług weterynaryjnych, usługi informacyjne dotyczące weterynaryjnego przemysłu
farmaceutycznego, usługi informacyjne dotyczące weterynaryjnych
produktów farmaceutycznych, usługi informacji weterynaryjnej
świadczone za pośrednictwem Internetu.
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(732) SZROM ALDONA YERBA MAMA POSITIVE ENERGY, Nysa, PL.
(540) YERBA MAMA
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 11.03.06, 11.03.10, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 30 yerba mate, herbaty, liście herbaty, mieszanki herbat,
herbata do zaparzania, wyciągi z herbaty, esencje herbaciane, napoje sporządzone z herbaty, nielecznicze napoje herbaciane.
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(732) AGRIVET ALINA KILJAŃSKA, ANDRZEJ KILJAŃSKI SPÓŁKA
JAWNA, Kuślin, PL.
(540) AGRISAN
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 leki weterynaryjne, szczepionki weterynaryjne, weterynaryjne odczynniki diagnostyczne, preparaty i substancje weterynaryjne, pożywki do celów weterynaryjnych, wazelina do celów weterynaryjnych, antybiotyki do użytku weterynaryjnego, kultury
do użytku weterynaryjnego, płyny do celów weterynaryjnych, enzymy do celów weterynaryjnych, tłuszcze do celów weterynaryjnych,
leki do celów weterynaryjnych, aminokwasy do celów weterynaryjnych, owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, preparaty radioaktywne do diagnozy weterynaryjnej, substraty reakcji do diagnozy
weterynaryjnej, środki dezynfekujące do użytku weterynaryjnego,
preparaty bakteryjne do celów weterynaryjnych, preparaty higieniczne do celów weterynaryjnych, preparaty sanitarne do celów weterynaryjnych, preparaty aminokwasowe do celów weterynaryjnych,
żywe komórki do celów weterynaryjnych, suplementy diety do celów weterynaryjnych, weterynaryjne chemiczne odczynniki testowe,
odczynniki biologiczne do celów weterynaryjnych, preparaty biochemiczne do celów weterynaryjnych, dodatki odżywcze do celów
weterynaryjnych, odczynniki chemiczne do celów weterynaryjnych,
preparaty farmaceutyczne do użytku weterynaryjnego, preparaty
bakteriologiczne do celów weterynaryjnych, preparaty kantarydowe
do użytku weterynaryjnego, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych,
preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, komórki macierzyste do celów
weterynaryjnych, papier odczynnikowy do celów weterynaryjnych,
odczynniki stosowane w genetycznej diagnostyce weterynaryjnej,
probiotyczne preparaty bakteryjne do użytku weterynaryjnego,
aminokwasy do celów medycznych lub weterynaryjnych, produkty
przeciw zakażeniom do użytku weterynaryjnego, suplementy
do karm do celów weterynaryjnych, suplementy do pasz do celów
weterynaryjnych, leki uśmierzające ból do celów weterynaryjnych,
dietetyczna żywność przystosowana do użytku weterynaryjnego,
dietetyczne substancje przystosowane do użytku weterynaryjnego,
ekstrakty z kory do użytku weterynaryjnego, proszek z kory do użytku weterynaryjnego, biologiczne hodowle tkanek do celów weterynaryjnych, preparaty weterynaryjne do leczenia zakażeń bakteryjnych jelit, medyczne dodatki do żywności do użytku weterynaryjnego,
odczynniki do użytku laboratoryjnego in vitro do celów weterynaryjnych, wskaźniki biologiczne do monitorowania procesów sterylizacji
do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty farmaceutyczne dla zwierząt, suplementy witaminowe dla zwierząt, preparaty
nutraceutyczne dla zwierząt, owadobójcze szampony dla zwierząt,
pasza lecznicza dla zwierząt, białkowe suplementy dla zwierząt, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, mineralne suplementy diety
dla zwierząt, substancje pobudzające łaknienie dla zwierząt, suplementy diety dla zwierząt domowych, dodatki lecznicze do pożywienia zwierząt, obroże przeciw pchłom dla zwierząt, środki odstraszające owady dla zwierząt, preparaty przeciwpasożytnicze dla zwierząt
domowych, środki do mycia zwierząt, lecznicze szampony dla zwierząt domowych, preparaty lecznicze do skóry dla zwierząt, preparaty
z pierwiastkami śladowymi dla zwierząt, dodatki antybiotykowe
do pasz dla zwierząt, pieluchy dla zwierząt, suplementy lecznicze
do żywności dla zwierząt, lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt,
produkty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry zwierząt, preparaty
farmaceutyczne na robaki u zwierząt domowych, ziołowe maści zapobiegające swędzeniu dla zwierząt domowych, suplementy odżywcze do pasz dla zwierząt gospodarskich, preparaty do zapobiegania przeżuwaniu lub gryzieniu u zwierząt, suplementy diety dla
zwierząt domowych w postaci przekąsek, ziołowe maści na rany
na skórze dla zwierząt domowych, suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci mieszanki napojów w proszku, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, 31 karmy i pasze dla zwierząt, mieszanki paszowe dla zwierząt, napoje dla zwierząt, słód dla zwierząt, mączki dla
zwierząt, pasze dla zwierząt tucznych, produkty do tuczenia zwierząt, preparaty spożywcze dla zwierząt, syntetyczny pokarm dla
zwierząt, suszona lucerna dla zwierząt, otręby jako pokarm dla zwie-
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rząt, ziarna do żywienia zwierząt, pasze zbożowe dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, pasze zwierzęce zawierające siano,
pasze zwierzęce do stosowania podczas odsadzania zwierząt
od matki, mielone produkty spożywcze dla zwierząt, artykuły spożywcze dla zwierząt gospodarskich, spożywcze pasze wzmacniające
dla zwierząt, artykuły spożywcze dla zwierząt mlecznych, wytłoki
nasion oleistych dla zwierząt, mesz dla tuczonych zwierząt hodowlanych, mąka sojowa jako pokarm dla zwierząt, mączka sojowa jako
pokarm dla zwierząt, wzbogacane substancje odżywcze dla zwierząt, pasze zwierzęce w formie granulek, pasze zwierzęce otrzymywane z siana, pasze zwierzęce w formie kawałków, preparaty zbożowe będące paszą dla zwierząt, sól do lizania dla zwierząt, owies
do spożycia przez zwierzęta, owsianka do spożycia przez zwierzęta,
mąka do spożycia przez zwierzęta, korzenie do spożycia przez zwierzęta, drożdże do spożycia przez zwierzęta, artykuły jadalne do żucia
dla zwierząt, proteiny pszeniczne do żywności dla zwierząt, kiełki
pszenicy jako pasze dla zwierząt, ziarna konserwowane do pasz dla
zwierząt, siemię lniane jako pasza dla zwierząt, mączka lniana jako
pasza dla zwierząt, kukurydza przetworzona do spożycia przez zwierzęta, nasiona przygotowane do spożycia przez zwierzęta, zboża
przetworzone do spożycia przez zwierzęta, ziarna przetworzone
do spożycia przez zwierzęta, pasze zwierzęce otrzymywane z substancji warzywnych, produkty zbożowe do spożycia przez zwierzęta,
ekstrakty słodowe do spożycia przez zwierzęta, artykuły spożywcze
zawierające fosforan służące do karmienia zwierząt, pasze zwierzęce
zawierające siano suszone na powietrzu, odpady z przemiału ziaren
zbóż do żywienia zwierząt, pasze zwierzęce składające się z produktów z soi, pasze zwierzęce otrzymywane z siana suszonego na powietrzu, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasze
dla zwierząt, sole mineralne dla bydła, produkty żywnościowe dla
zwierząt na bazie mleka, substytuty mleka do użycia jako produkty
żywnościowe dla zwierząt, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa karm
i pasz dla zwierząt, mieszanek paszowych uzupełniających, mieszanek paszowych dla zwierząt, napojów dla zwierząt, słodu dla zwierząt, mączki dla zwierząt, paszy dla zwierząt tucznych, produktów
do tuczenia zwierząt, preparatów spożywczych dla zwierząt, syntetycznego pokarmu dla zwierząt, suszonej lucerny dla zwierząt, otrębów jako pokarmu dla zwierząt, ziarna do żywienia zwierząt, pasz
zbożowych dla zwierząt, pokarmu dla zwierząt domowych, pasz
zwierzęcych zawierających siano, pasz zwierzęcych do stosowania
podczas odsadzania zwierząt od matki, mielonych produktów spożywczych dla zwierząt, artykułów spożywczych dla zwierząt gospodarskich, spożywczych pasz wzmacniających dla zwierząt, artykułów
spożywczych dla zwierząt mlecznych, wytłoków nasion oleistych dla
zwierząt, mesz dla tuczonych zwierząt hodowlanych, mąki sojowej
jako pokarmu dla zwierząt, mączki sojowej jako pokarmu dla zwierząt, wzbogacanych substancji odżywczych dla zwierząt, pasz zwierzęcych w formie granulek, pasz zwierzęcych otrzymywanych z siana, pasz zwierzęcych w formie kawałków, preparatów zbożowych
będących paszą dla zwierząt, soli do lizania dla zwierząt, owsa
do spożycia przez zwierzęta, owsiani do spożycia przez zwierzęta,
mąki do spożycia przez zwierzęta, korzeni do spożycia przez zwierzęta, drożdży do spożycia przez zwierzęta, artykułów jadalnych do żucia dla zwierząt, protein pszenicznych do żywności dla zwierząt, kiełków pszenicy jako pasz dla zwierząt, ziaren konserwowanych do pasz
dla zwierząt, siemienia lnianego jako paszy dla zwierząt, mączki lnianej jako paszy dla zwierząt, kukurydzy przetworzonej do spożycia
przez zwierzęta, nasion przygotowanych do spożycia przez zwierzęta, zbóż przetworzonych do spożycia przez zwierzęta, ziaren przetworzonych do spożycia przez zwierzęta, pasz zwierzęcych otrzymywanych z substancji warzywnych, produktów zbożowych do spożycia
przez zwierzęta, ekstraktów słodowych do spożycia przez zwierzęta,
artykułów spożywczych zawierających fosforan służących do karmienia zwierząt, pasz zwierzęcych zawierających siano suszone
na powietrzu, odpadów z przemiału ziaren zbóż do żywienia zwierząt, pasz zwierzęcych składających się z produktów z soi, pasz zwierzęcych otrzymywanych z siana suszonego na powietrzu, produktów
ubocznych z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasz dla zwierząt, soli
mineralnych dla bydła, produktów żywnościowych dla zwierząt
na bazie mleka, substytutów mleka do użycia jako produktów żywnościowych dla zwierząt, leków weterynaryjnych, szczepionek weterynaryjnych, weterynaryjnych odczynników diagnostycznych, preparatów i substancji weterynaryjnych, pożywek do celów
weterynaryjnych, wazeliny do celów weterynaryjnych, antybiotyków
do użytku weterynaryjnego, kultur do użytku weterynaryjnego, pły-
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nów do celów weterynaryjnych, enzymów do celów weterynaryjnych, tłuszczów do celów weterynaryjnych, leków do celów weterynaryjnych, aminokwasów do celów weterynaryjnych, owadobójczych
weterynaryjnych środków do mycia, preparatów radioaktywnych
do diagnozy weterynaryjnej, substratów reakcji do diagnozy weterynaryjnej, środków dezynfekujących do użytku weterynaryjnego, preparatów bakteryjnych do celów weterynaryjnych, preparatów higienicznych do celów weterynaryjnych, preparatów sanitarnych
do celów weterynaryjnych, preparatów aminokwasowych do celów
weterynaryjnych, żywych komórek do celów weterynaryjnych, suplementów diety do celów weterynaryjnych, weterynaryjnych chemicznych odczynników testowych, odczynników biologicznych
do celów weterynaryjnych, preparatów biochemicznych do celów
weterynaryjnych, dodatków odżywczych do celów weterynaryjnych,
odczynników chemicznych do celów weterynaryjnych, preparatów
farmaceutycznych do użytku weterynaryjnego, preparatów bakteriologicznych do celów weterynaryjnych, preparatów kantarydowych do użytku weterynaryjnego, preparatów diagnostycznych
do celów weterynaryjnych, biologicznych preparatów do celów weterynaryjnych, preparatów enzymatycznych do celów weterynaryjnych, preparatów chemicznych do celów weterynaryjnych, komórek
macierzystych do celów weterynaryjnych, papierów odczynnikowych do celów weterynaryjnych, odczynników stosowanych w genetycznej diagnostyce weterynaryjnej, pro biotycznych preparatów
bakteryjnych do użytku weterynaryjnego, aminokwasów do celów
medycznych lub weterynaryjnych, produktów przeciw zakażeniom
do użytku weterynaryjnego, suplementów do karm do celów weterynaryjnych, suplementów do pasz do celów weterynaryjnych, leków
uśmierzających ból do celów weterynaryjnych, dietetycznej żywności przystosowanej do użytku weterynaryjnego, dietetycznych substancji przystosowanej do użytku weterynaryjnego, ekstraktu z kory
do użytku weterynaryjnego, proszku z kory do użytku weterynaryjnego, biologicznych hodowli tkanek do celów weterynaryjnych, preparatów weterynaryjnych do leczenia zakażeń bakteryjnych jelit,
medycznych dodatków do żywności do użytku weterynaryjnego,
odczynników do użytku laboratoryjnego in vitro do celów weterynaryjnych, wskaźników biologicznych do monitorowania procesów sterylizacji do celów weterynaryjnych, preparatów farmaceutycznych
dla zwierząt, suplementów witaminowych dla zwierząt, preparatów
nutraceutycznych dla zwierząt, owadobójczych szamponów dla
zwierząt, paszy leczniczej dla zwierząt, białkowych suplementów dla
zwierząt, obroży przeciwpasożytniczych dla zwierząt, mineralnych
suplementów diety dla zwierząt, substancji pobudzających łaknienie
dla zwierząt, suplementów diety dla zwierząt domowych, dodatków
leczniczych do pożywienia zwierząt, obroży przeciw pchłom dla
zwierząt, środków odstraszających owady dla zwierząt, preparatów
przeciwpasożytniczych dla zwierząt domowych, środków do mycia
zwierząt, leczniczych szamponów dla zwierząt domowych, preparatów leczniczych do skóry dla zwierząt, preparatów z pierwiastkami
śladowymi dla zwierząt, dodatków antybiotykowych do pasz dla
zwierząt, pieluch dla zwierząt, suplementów leczniczych do żywności dla zwierząt, leczniczych suplementów do pasz dla zwierząt, produktów farmaceutycznych do pielęgnacji skóry zwierząt, preparatów farmaceutycznych na robaki u zwierząt domowych, ziołowych
maści zapobiegających swędzeniu dla zwierząt domowych, suplementów odżywczych do pasz dla zwierząt gospodarskich, preparatów do zapobiegania przeżuwaniu lub gryzieniu u zwierząt, suplementów diety dla zwierząt domowych w postaci przekąsek,
ziołowych maści na rany na skórze dla zwierząt domowych, suplementów diety dla zwierząt domowych w postaci mieszanek napojów
w proszku, 44 usługi weterynaryjne, stomatologia weterynaryjna,
weterynaryjne usługi doradcze, usługi chirurgii weterynaryjnej,
udzielanie informacji dotyczących usług weterynaryjnych, specjalistyczne doradztwo w zakresie usług weterynaryjnych, usługi informacyjne dotyczące weterynaryjnego przemysłu farmaceutycznego,
usługi informacyjne dotyczące weterynaryjnych produktów farmaceutycznych, usługi informacji weterynaryjnej świadczone za pośrednictwem Internetu.
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(732) AGRIVET ALINA KILJAŃSKA, ANDRZEJ KILJAŃSKI SPÓŁKA
JAWNA, Kuślin, PL.
(540) Agrisan
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(510), (511) 5 leki weterynaryjne, szczepionki weterynaryjne, weterynaryjne odczynniki diagnostyczne, preparaty i substancje weterynaryjne, pożywki do celów weterynaryjnych, wazelina do celów weterynaryjnych, antybiotyki do użytku weterynaryjnego, kultury do użytku
weterynaryjnego, płyny do celów weterynaryjnych, enzymy do celów
weterynaryjnych, tłuszcze do celów weterynaryjnych, leki do celów
weterynaryjnych, aminokwasy do celów weterynaryjnych, owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, preparaty radioaktywne do diagnozy weterynaryjnej, substraty reakcji do diagnozy weterynaryjnej,
środki dezynfekujące do użytku weterynaryjnego, preparaty bakteryjne do celów weterynaryjnych, preparaty higieniczne do celów weterynaryjnych, preparaty sanitarne do celów weterynaryjnych, preparaty
aminokwasowe do celów weterynaryjnych, żywe komórki do celów
weterynaryjnych, suplementy diety do celów weterynaryjnych, weterynaryjne chemiczne odczynniki testowe, odczynniki biologiczne
do celów weterynaryjnych, preparaty biochemiczne do celów weterynaryjnych, dodatki odżywcze do celów weterynaryjnych, odczynniki
chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty farmaceutyczne
do użytku weterynaryjnego, preparaty bakteriologiczne do celów weterynaryjnych, preparaty kantarydowe do użytku weterynaryjnego,
preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, preparaty enzymatyczne do celów
weterynaryjnych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych,
komórki macierzyste do celów weterynaryjnych, papier odczynnikowy do celów weterynaryjnych, odczynniki stosowane w genetycznej
diagnostyce weterynaryjnej, probiotyczne preparaty bakteryjne
do użytku weterynaryjnego, aminokwasy do celów medycznych lub
weterynaryjnych, produkty przeciw zakażeniom do użytku weterynaryjnego, suplementy do karm do celów weterynaryjnych, suplementy
do pasz do celów weterynaryjnych, leki uśmierzające ból do celów weterynaryjnych, dietetyczna żywność przystosowana do użytku weterynaryjnego, dietetyczne substancje przystosowane do użytku weterynaryjnego, ekstrakty z kory do użytku weterynaryjnego, proszek
z kory do użytku weterynaryjnego, biologiczne hodowle tkanek do celów weterynaryjnych, preparaty weterynaryjne do leczenia zakażeń
bakteryjnych jelit, medyczne dodatki do żywności do użytku weterynaryjnego, odczynniki do użytku laboratoryjnego in vitro do celów
weterynaryjnych, wskaźniki biologiczne do monitorowania procesów
sterylizacji do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty farmaceutyczne dla zwierząt, suplementy witaminowe dla zwierząt, preparaty nutraceutyczne dla zwierząt, owadobójcze szampony dla zwierząt, pasza lecznicza dla zwierząt, białkowe suplementy dla zwierząt,
obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, mineralne suplementy diety dla zwierząt, substancje pobudzające łaknienie dla zwierząt, suplementy diety dla zwierząt domowych, dodatki lecznicze do pożywienia
zwierząt, obroże przeciw pchłom dla zwierząt, środki odstraszające
owady dla zwierząt, preparaty przeciwpasożytnicze dla zwierząt domowych, środki do mycia zwierząt, lecznicze szampony dla zwierząt
domowych, preparaty lecznicze do skóry dla zwierząt, preparaty
z pierwiastkami śladowymi dla zwierząt, dodatki antybiotykowe
do pasz dla zwierząt, pieluchy dla zwierząt, suplementy lecznicze
do żywności dla zwierząt, lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt,
produkty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry zwierząt, preparaty farmaceutyczne na robaki u zwierząt domowych, ziołowe maści zapobiegające swędzeniu dla zwierząt domowych, suplementy odżywcze
do pasz dla zwierząt gospodarskich, preparaty do zapobiegania przeżuwaniu lub gryzieniu u zwierząt, suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci przekąsek, ziołowe maści na rany na skórze dla
zwierząt domowych, suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci mieszanki napojów w proszku, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, 31 karmy i pasze dla zwierząt, mieszanki paszowe dla zwierząt,
napoje dla zwierząt, słód dla zwierząt, mączki dla zwierząt, pasze dla
zwierząt tucznych, produkty do tuczenia zwierząt, preparaty spożywcze dla zwierząt, syntetyczny pokarm dla zwierząt, suszona lucerna dla
zwierząt, otręby jako pokarm dla zwierząt, ziarna do żywienia zwierząt,
pasze zbożowe dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, pasze
zwierzęce zawierające siano, pasze zwierzęce do stosowania podczas
odsadzania zwierząt od matki, mielone produkty spożywcze dla zwierząt, artykuły spożywcze dla zwierząt gospodarskich, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, artykuły spożywcze dla zwierząt
mlecznych, wytłoki nasion oleistych dla zwierząt, mesz dla tuczonych
zwierząt hodowlanych, mąka sojowa jako pokarm dla zwierząt, mączka sojowa jako pokarm dla zwierząt, wzbogacane substancje odżywcze dla zwierząt, pasze zwierzęce w formie granulek, pasze zwierzęce
otrzymywane z siana, pasze zwierzęce w formie kawałków, preparaty
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zbożowe będące paszą dla zwierząt, sól do lizania dla zwierząt, owies
do spożycia przez zwierzęta, owsianka do spożycia przez zwierzęta,
mąka do spożycia przez zwierzęta, korzenie do spożycia przez zwierzęta, drożdże do spożycia przez zwierzęta, artykuły jadalne do żucia
dla zwierząt, proteiny pszeniczne do żywności dla zwierząt, kiełki
pszenicy jako pasze dla zwierząt, ziarna konserwowane do pasz dla
zwierząt, siemię lniane jako pasza dla zwierząt, mączka lniana jako pasza dla zwierząt, kukurydza przetworzona do spożycia przez zwierzęta, nasiona przygotowane do spożycia przez zwierzęta, zboża przetworzone do spożycia przez zwierzęta, ziarna przetworzone
do spożycia przez zwierzęta, pasze zwierzęce otrzymywane z substancji warzywnych, produkty zbożowe do spożycia przez zwierzęta, ekstrakty słodowe do spożycia przez zwierzęta, artykuły spożywcze zawierające fosforan służące do karmienia zwierząt, pasze zwierzęce
zawierające siano suszone na powietrzu, odpady z przemiału ziaren
zbóż do żywienia zwierząt, pasze zwierzęce składające się z produktów z soi, pasze zwierzęce otrzymywane z siana suszonego na powietrzu, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasze dla
zwierząt, sole mineralne dla bydła, produkty żywnościowe dla zwierząt na bazie mleka, substytuty mleka do użycia jako produkty żywnościowe dla zwierząt, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa karm i pasz
dla zwierząt, mieszanek paszowych uzupełniających, mieszanek paszowych dla zwierząt, napojów dla zwierząt, słodu dla zwierząt, mączki dla zwierząt, paszy dla zwierząt tucznych, produktów do tuczenia
zwierząt, preparatów spożywczych dla zwierząt, syntetycznego pokarmu dla zwierząt, suszonej lucerny dla zwierząt, otrębów jako pokarmu dla zwierząt, ziarna do żywienia zwierząt, pasz zbożowych dla
zwierząt, pokarmu dla zwierząt domowych, pasz zwierzęcych zawierających siano, pasz zwierzęcych do stosowania podczas odsadzania
zwierząt od matki, mielonych produktów spożywczych dla zwierząt,
artykułów spożywczych dla zwierząt gospodarskich, spożywczych
pasz wzmacniających dla zwierząt, artykułów spożywczych dla zwierząt mlecznych, wytłoków nasion oleistych dla zwierząt, mesz dla tuczonych zwierząt hodowlanych, mąki sojowej jako pokarmu dla zwierząt, mączki sojowej jako pokarmu dla zwierząt, wzbogacanych
substancji odżywczych dla zwierząt, pasz zwierzęcych w formie granulek, pasz zwierzęcych otrzymywanych z siana, pasz zwierzęcych
w formie kawałków, preparatów zbożowych będących paszą dla zwierząt, soli do lizania dla zwierząt, owsa do spożycia przez zwierzęta,
owsiani do spożycia przez zwierzęta, mąki do spożycia przez zwierzęta, korzeni do spożycia przez zwierzęta, drożdży do spożycia przez
zwierzęta, artykułów jadalnych do żucia dla zwierząt, protein pszenicznych do żywności dla zwierząt, kiełków pszenicy jako pasz dla zwierząt, ziaren konserwowanych do pasz dla zwierząt, siemienia lnianego
jako paszy dla zwierząt, mączki lnianej jako paszy dla zwierząt, kukurydzy przetworzonej do spożycia przez zwierzęta, nasion przygotowanych do spożycia przez zwierzęta, zbóż przetworzonych do spożycia
przez zwierzęta, ziaren przetworzonych do spożycia przez zwierzęta,
pasz zwierzęcych otrzymywanych z substancji warzywnych, produktów zbożowych do spożycia przez zwierzęta, ekstraktów słodowych
do spożycia przez zwierzęta, artykułów spożywczych zawierających
fosforan służących do karmienia zwierząt, pasz zwierzęcych zawierających siano suszone na powietrzu, odpadów z przemiału ziaren zbóż
do żywienia zwierząt, pasz zwierzęcych składających się z produktów
z soi, pasz zwierzęcych otrzymywanych z siana suszonego na powietrzu, produktów ubocznych z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasz
dla zwierząt, soli mineralnych dla bydła, produktów żywnościowych
dla zwierząt na bazie mleka, substytutów mleka do użycia jako produktów żywnościowych dla zwierząt, leków weterynaryjnych, szczepionek weterynaryjnych, weterynaryjnych odczynników diagnostycznych, preparatów i substancji weterynaryjnych, pożywek do celów
weterynaryjnych, wazeliny do celów weterynaryjnych, antybiotyków
do użytku weterynaryjnego, kultur do użytku weterynaryjnego, płynów do celów weterynaryjnych, enzymów do celów weterynaryjnych,
tłuszczów do celów weterynaryjnych, leków do celów weterynaryjnych, aminokwasów do celów weterynaryjnych, owadobójczych weterynaryjnych środków do mycia, preparatów radioaktywnych do diagnozy weterynaryjnej, substratów reakcji do diagnozy weterynaryjnej,
środków dezynfekujących do użytku weterynaryjnego, preparatów
bakteryjnych do celów weterynaryjnych, preparatów higienicznych
do celów weterynaryjnych, preparatów sanitarnych do celów weterynaryjnych, preparatów aminokwasowych do celów weterynaryjnych,
żywych komórek do celów weterynaryjnych, suplementów diety
do celów weterynaryjnych, weterynaryjnych chemicznych odczynników testowych, odczynników biologicznych do celów weterynaryj-
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nych, preparatów biochemicznych do celów weterynaryjnych, dodatków odżywczych do celów weterynaryjnych, odczynników
chemicznych do celów weterynaryjnych, preparatów farmaceutycznych do użytku weterynaryjnego, preparatów bakteriologicznych
do celów weterynaryjnych, preparatów kantarydowych do użytku
weterynaryjnego, preparatów diagnostycznych do celów weterynaryjnych, biologicznych preparatów do celów weterynaryjnych, preparatów enzymatycznych do celów weterynaryjnych, preparatów chemicznych do celów weterynaryjnych, komórek macierzystych
do celów weterynaryjnych, papierów odczynnikowych do celów weterynaryjnych, odczynników stosowanych w genetycznej diagnostyce
weterynaryjnej, pro biotycznych preparatów bakteryjnych do użytku
weterynaryjnego, aminokwasów do celów medycznych lub weterynaryjnych, produktów przeciw zakażeniom do użytku weterynaryjnego,
suplementów do karm do celów weterynaryjnych, suplementów
do pasz do celów weterynaryjnych, leków uśmierzających ból do celów weterynaryjnych, dietetycznej żywności przystosowanej do użytku weterynaryjnego, dietetycznych substancji przystosowanej
do użytku weterynaryjnego, ekstraktu z kory do użytku weterynaryjnego, proszku z kory do użytku weterynaryjnego, biologicznych hodowli tkanek do celów weterynaryjnych, preparatów weterynaryjnych
do leczenia zakażeń bakteryjnych jelit, medycznych dodatków
do żywności do użytku weterynaryjnego, odczynników do użytku laboratoryjnego in vitro do celów weterynaryjnych, wskaźników biologicznych do monitorowania procesów sterylizacji do celów weterynaryjnych, preparatów farmaceutycznych dla zwierząt, suplementów
witaminowych dla zwierząt, preparatów nutraceutycznych dla zwierząt, owadobójczych szamponów dla zwierząt, paszy leczniczej dla
zwierząt, białkowych suplementów dla zwierząt, obroży przeciwpasożytniczych dla zwierząt, mineralnych suplementów diety dla zwierząt,
substancji pobudzających łaknienie dla zwierząt, suplementów diety
dla zwierząt domowych, dodatków leczniczych do pożywienia zwierząt, obroży przeciw pchłom dla zwierząt, środków odstraszających
owady dla zwierząt, preparatów przeciwpasożytniczych dla zwierząt
domowych, środków do mycia zwierząt, leczniczych szamponów dla
zwierząt domowych, preparatów leczniczych do skóry dla zwierząt,
preparatów z pierwiastkami śladowymi dla zwierząt, dodatków antybiotykowych do pasz dla zwierząt, pieluch dla zwierząt, suplementów
leczniczych do żywności dla zwierząt, leczniczych suplementów
do pasz dla zwierząt, produktów farmaceutycznych do pielęgnacji
skóry zwierząt, preparatów farmaceutycznych na robaki u zwierząt domowych, ziołowych maści zapobiegających swędzeniu dla zwierząt
domowych, suplementów odżywczych do pasz dla zwierząt gospodarskich, preparatów do zapobiegania przeżuwaniu lub gryzieniu
u zwierząt, suplementów diety dla zwierząt domowych w postaci
przekąsek, ziołowych maści na rany na skórze dla zwierząt domowych,
suplementów diety dla zwierząt domowych w postaci mieszanek napojów w proszku, 44 usługi weterynaryjne, stomatologia weterynaryjna, weterynaryjne usługi doradcze, usługi chirurgii weterynaryjnej,
udzielanie informacji dotyczących usług weterynaryjnych, specjalistyczne doradztwo w zakresie usług weterynaryjnych, usługi informacyjne dotyczące weterynaryjnego przemysłu farmaceutycznego, usługi
informacyjne
dotyczące
weterynaryjnych
produktów
farmaceutycznych, usługi informacji weterynaryjnej świadczone
za pośrednictwem Internetu.

(111) 321176
(220) 2019 01 10
(151) 2019 06 11
(441) 2019 02 25
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) Acard Polfa Warszawa S.A.
(540)

(210) 494650

Kolor znaku: biały, czarny, fioletowy
(531) 02.09.01, 02.09.15, 03.11.01, 04.02.11, 19.13.21, 26.01.01,
26.01.15, 26.04.02, 27.05.01, 27.05.05, 26.02.07, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.
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(111) 321177
(220) 2019 01 14
(210) 494759
(151) 2019 06 05
(441) 2019 02 18
(732) BOLCZAK EWA TERESA REWITA, Zielonka, PL.
(540) Rewita
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, żółty
(531) 26.03.04, 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 skarpety, skarpety sportowe, skarpetki typu stopki,
skarpety termoaktywne, skarpetki męskie, skarpetki damskie, skarpetki wełniane, skarpetki przeciwpotne, skarpetki antypoślizgowe,
skarpety garniturowe, skarpety frotte, skarpety do kostek, skarpety do spania, skarpety bez stopy, skarpetki z palcami, podwiązki
do skarpetek, skarpety do sportów wodnych, skarpetki noszone jako
kapcie, skarpety wewnętrzne do obuwia, skarpetek stopek, skarpetki
wchłaniające pot, skarpetki do gry w tenisa, skarpetki w stylu japońskim, skarpetki dla niemowląt i małych dzieci, wstawki do skarpetek
stopek, getry, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa skarpet, skarpet
sportowych, skarpet termoaktywnych, skarpetek męskich, skarpetek
damskich, skarpetek wełnianych, skarpetek przeciwpotnych, skarpetek antypoślizgowych, skarpet garniturowych, skarpet frotte, skarpet
do kostek, skarpet do spania, skarpet bez stopy, skarpetek z palcami,
podwiązek do skarpetek, skarpet do sportów wodnych, skarpetek
noszonych jako kapcie, skarpet wewnętrznych do obuwia, skarpetek stopek, skarpetek wchłaniających pot, skarpetek do gry w tenisa,
skarpetek w stylu japońskim, skarpetek dla niemowląt i małych dzieci, wstawek do skarpetek stopek, getrów.
(111) 321178
(220) 2019 01 14
(210) 494762
(151) 2019 06 05
(441) 2019 02 18
(732) GAWLAS WACŁAW, KURPIŃSKI PIOTR GP SYSTEM SPÓŁKA
CYWILNA, Kielce, PL.
(540) GP SYSTEM
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.02.03, 26.02.05
(510), (511) 6 szalunki metalowe, ochronne rusztowanie metalowe,
prefabrykowane rusztowania metalowe, rusztowania metalowe
elewacyjne, szkieletowe rusztowania metalowe, metalowe urządzenia rusztowaniowe, łączniki metalowe do rusztowań, metalowe
płyty do rusztowań, prefabrykowane aluminiowe ramy rusztowań,
rusztowania wieżowe z metalu, metalowe platformy robocze, przenośne platformy metalowe, metalowe pomosty dostępowe, rusztowania budowlane z metalu, metalowe rusztowania do budynków,
wieże rusztowań, materiały metalowe na rusztowania budowlane,
drabiny i rusztowania, z metalu, metalowe stopnie pomostowe
stosowane do rusztowań, metalowe pomosty robocze stosowane
do rusztowań, przenośne podwieszane platformy robocze, belki
z metali nieszlachetnych na rusztowania, metalowe schody do użytku z rusztowaniem, metalowe rampy do użytku z rusztowaniem,
rusztowania metalowe do celów budowlanych, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa ochronnych rusztowań metalowych, szalunków
metalowych, uchwytów do szalunków, prefabrykowanych rusztowań metalowych, rusztowań metalowych elewacyjnych, szkieletowych rusztowań metalowych, metalowych urządzeń rusztowaniowych, łączników metalowych do rusztowań, metalowych płyt
do rusztowań, prefabrykowanych aluminiowych ram rusztowań,
rusztowań wieżowych z metalu, metalowych platform roboczych,
przenośnych platform metalowych, metalowych pomostów dostępowych, rusztowań budowlanych z metalu, metalowych rusztowań
do budynków, wież rusztowań, materiałów metalowych na rusztowania budowlane, drabin i rusztowań z metalu, metalowych stopni
pomostowych stosowanych do rusztowań, metalowych pomostów
roboczych stosowanych do rusztowań, przenośnych podwieszanych
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platform roboczych, belek z metali nieszlachetnych na rusztowania,
metalowych schodów do użytku z rusztowaniem, metalowych ramp
do użytku z rusztowaniem, rusztowań metalowych do celów budowlanych, rusztowań, rusztowań wykonanych z materiałów niemetalowych, drewnianych rusztowań, ochronnych rusztowań niemetalowych, niemetalowych płyt do rusztowań, niemetalowych pomostów
roboczych stosowanych do rusztowań, niemetalowych schodów
do użytku z rusztowaniem, niemetalowych ramp do użytku z rusztowaniem, niemetalowych wież rusztowań, niemetalowych stopni
platform do użytku w rusztowaniach, przenośnych podwieszanych
platform roboczych.

(111) 321179
(220) 2019 01 14
(210) 494763
(151) 2019 06 05
(441) 2019 02 18
(732) RZEŹNICTWO ZYGUŁA ZBĄSZYNEK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Zbąszynek, PL.
(540) Zyguła wędliny od rodziny
(510), (511) 31 mięso i wędliny, mięso świeże, paczkowane mięso,
mięso mielone, mięso siekane, mięso mrożone, mięso konserwowane, suszone mięso, mięso kiełbasiane, mięso solone, mięso wędzone,
mięso gotowane, mięso kacze, mięso pieczone, mięso liofilizowane,
konserwy mięsne, galarety mięsne, mięso z indyka, steki z mięsa,
przetworzone produkty mięsne, potrawy mięsne gotowane, produkty mięsne mrożone, mięso gotowe do spożycia, mięso pokrojone
w plastry, przekąski na bazie mięsa, pasty spożywcze wytworzone
z mięsa, produkty mięsne w formie burgerów, mrożone posiłki składające się głównie z mięsa, gotowe posiłki gotowane składające się
całkowicie lub głównie z mięsa, kiełbasy, kiełbasy wędzone, kiełbasa swojska, kiełbasa pepperoni, surowe kiełbasy, kiełbasy botifarra,
suszona kiełbasa, kiełbaski wieprzowe, kiełbaski konserwowane,
kiełbaski bratwurst, kiełbasy z kurczaka, chorizo, kiełbaski do hotdogów, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, szynka, salami,
35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa mięs i wędlin, mięsa świeżego,
paczkowanego mięsa, mięsa mielonego, mięsa siekanego, mięsa
mrożonego, mięsa konserwowanego, suszonego mięsa, mięsa kiełbasianego, mięsa solonego, mięsa wędzonego, mięsa gotowanego,
mięsa kaczego, mięsa pieczonego, mięsa liofilizowanego, konserw
mięsnych, galaret mięsnych, mięsa z indyka, steków z mięsa, przetworzonych produktów mięsnych, potraw mięsnych gotowanych,
produktów mięsnych mrożonych, mięs gotowych do spożycia, mięsa
pokrojonych w plastry, przekąsek na bazie mięsa, past spożywczych
wytworzonych z mięsa, produktów mięsnych w formie burgerów,
mrożonych posiłków składających się głównie z mięsa, gotowych posiłków gotowanych składających się całkowicie lub głównie z mięsa,
kiełbas, kiełbas wędzonych, kiełbasy swojskiej, kiełbasy pepperoni,
surowej kiełbasy, kiełbasy botifarra, suszonej kiełbasy, kiełbasek wieprzowych, kiełbasek konserwowanych, kiełbasek bratwurst, kiełbas
z kurczaka, chorizo, kiełbasek do hotdogów, naturalnych i sztucznych osłonek do kiełbas, szynek, salami.
(111) 321180
(220) 2019 01 14
(210) 494767
(151) 2019 06 04
(441) 2019 02 18
(732) KRAWCZYK ROBERT ROBERTO KRAWCZYK ROBERT ZAKŁAD
STOLARSKO-TAPICERSKI, Łęka Mroczeńska, PL.
(540) ROBERTO meble
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 29.01.13
(510), (511) 20 wyroby stolarskie, meble, krzesła, stoły, stoliki, ławy,
meble z forniru, 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, serwantki kuchenne, szafy wnękowe, biblioteczki, półki biblioteczne,
meble pod telewizor, meble sypialniane na wymiar do zabudowy,
meble wielofunkcyjne, elementy meblowe, złącza do mebli, drzwicz-
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ki do mebli, ramy do mebli, meble do przebieralni, półki do przechowywania, 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, segmenty do wystawiania literatury, uchwyty z tworzyw sztucznych do mebli, wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych
do mebli, dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego do mebli, systemy do zabudowy wewnętrznej szaf wnękowych
i garderob, 35 sprzedaż hurtowa lub detaliczna wyrobów stolarskich,
mebli domowych wykonanych z drewna, mebli drewnianych, mebli,
mebli domowych, mebli kuchennych na wymiar, blatów kuchennych,
szafek kuchennych, stołów kuchennych, mebli kuchennych, przymocowanych szafek kuchennych, zestawów mebli kuchennych, mebli
kuchennych do zabudowy, mebli kuchennych z regulacją wysokości,
serwantek kuchennych, szaf wnękowych, biblioteczek, półek bibliotecznych, mebli pod telewizor, mebli sypialnianych na wymiar do zabudowy, mebli wielofunkcyjnych, elementów meblowych, złącz
do mebli, drzwiczek do mebli, ram do mebli, mebli do przebieralni,
półek do przechowywania, modułów do przechowywania, szafek
do przechowywania, drzwi przesuwnych do mebli, paneli będących
częściami mebli, drzwi do mebli ze szkła, mebli wykonanych z substytutów drewna, mebli wykonanych z tworzyw sztucznych, mebli
domowych wykonanych z drewna, segmentów do wystawiania literatury, uchwytów z tworzyw sztucznych do mebli, wykończeniowych elementów z tworzyw sztucznych do mebli, dekoracyjnych listew wykończeniowych z tworzywa sztucznego do mebli, systemów
do zabudowy wewnętrznej szaf wnękowych i garderob.

(111) 321181
(220) 2019 01 23
(151) 2019 06 11
(441) 2019 02 25
(732) KOWALSKI ZBIGNIEW PROWAY, Wrocław, PL.
(540) PROWAY
(540)

(210) 495146

Kolor znaku: ciemnoniebieski, niebieski, czarny
(531) 07.11.10, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.11, 26.11.03, 26.11.05,
26.11.06, 26.11.08, 26.11.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12, 26.03.01
(510), (511) 36 przygotowywanie raportów finansowych związanych
z finansowaniem projektów budowlanych, sporządzanie raportów
finansowych w zakresie projektów budowlanych, usługi doradztwa
związane z finansowaniem robót budowlanych oraz projektów z zakresu infrastruktury, 37 nadzór budowlany, zarządzanie projektem
budowy, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy,
42 projektowanie budowlane, projektowanie budynków, projektowanie systemów inżynierii budowlanej, opracowywanie projektów
budowlanych, opracowanie projektów technicznych w dziedzinie
budownictwa, usługi projektowania wnętrz budynków, usługi projektowania wspomaganego komputerowo w zakresie projektów
budowlanych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków, przygotowywanie raportów związanych z opracowaniami
projektów technicznych do projektów budowlanych, usługi doradcze związane z projektowaniem budynków, doradztwo w zakresie
projektów architektonicznych i budowlanych.
(111) 321182
(220) 2016 10 06
(151) 2017 03 21
(441) 2016 12 05
(732) SEASIDE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)
(540)

(210) 462378

Kolor znaku: seledynowy
(531) 25.01.05, 26.11.01, 26.11.13, 26.11.25, 29.01.11
(510), (511) 35 usługi reklamowe, usługi zarządzania w działalności
gospodarczej, usługi zarządzania i administrowania hotelami, usługi
administrowania działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usłu-
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gi w zakresie sprzedaży apartamentów i pokoi hotelowych dla osób
trzecich, 37 usługi budowlane, usługi naprawy budynków i lokali,
usługi instalacyjne, usługi w zakresie robót budowlanych, remontowych i wykończeniowych w zakresie budynków i instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych oraz ogrodów i publicznych
terenów zieleni, usługi zakresie robót budowlanych i remontowych
obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 43 usługi związane z zapewnieniem mieszkań i pokoi w hotelach, pensjonatach lub innych instytucjach zapewniających czasowe zakwaterowanie, usługi w zakresie
prowadzenia: hoteli, restauracji, kawiarni, barów, kempingów, usługi
rezerwacje hotelowe, usługi wynajmowania sal na posiedzenia.

(111) 321183
(220) 2015 02 09
(210) 438755
(151) 2019 06 12
(441) 2015 05 25
(732) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Polsat Hit Festiwal
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, 32 napoje bezalkoholowe.
(111) 321184
(220) 2017 04 26
(210) 470965
(151) 2019 06 10
(441) 2017 11 27
(732) IDEA GETIN LEASING SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) GET IN LEASING
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 24.15.01, 24.15.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, usługi badania
rynku i prognoz ekonomicznych, usługi specjalistycznego doradztwa
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie
wynajmu maszyn i urządzeń biurowych, pośrednictwo w zawieraniu
transakcji handlowych, analizy kosztów, ekspertyzy opłacalności,
prognozy ekonomiczne, przetwarzanie informacji statystycznych,
audyt przedsiębiorstw, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji
i przetargów publicznych, aukcje samochodowe, sporządzanie
wyciągów z kont, promocja sprzedaży wykonywana na rzecz osób
trzecich, usługi agencji reklamowych z wykorzystaniem wszystkich
metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych oraz ofert reklamowych, doradztwo podatkowe (rachunkowość), księgowość i rachunkowość, usługi w zakresie
obsługi programów lojalnościowych i programów promocyjnych
świadczone na rzecz osób trzecich, doradztwo w zakresie wszystkich
ww. usług, informacja o ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie, 36 usługi w zakresie ubezpieczeń, usługi finansowe, usługi
monetarne, usługi w zakresie majątku nieruchomego, pośrednictwo i doradztwo finansowe, leasing finansowy, leasing operacyjny,
leasing konsumencki, finansowanie zakupów na raty, leasing samochodów i środków trwałych, usługi udzielania i obsługi kredytów
i pożyczek, usługi finansowe w zakresie floty samochodowej, usługi
konsultacyjno-doradcze w zakresie leasingu, usługi zarządzania ryzykiem finansowym, usługi bankowe, usługi w zakresie bankowości
internetowej, usługi kredytowe, usługi maklerskie, brokerskie, audytorskie, windykacja należności, wydawanie i obsługa kart kredytowych, usługi w zakresie ekspertyz i prognoz finansowych, wycena
aktywów ruchomych i nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, agencje obsługi nieruchomości, leasing budynków,
wynajem nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi
w zakresie ubezpieczeń związanych z zobowiązaniem spłaty należności, doradztwo w zakresie wszystkich ww. usług, informacja
o ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie, 37 usługi w zakresie wynajmu maszyn i sprzętu budowlanego, usługi budowlane,
naprawy, usługi instalacyjne, doradztwo w zakresie wszystkich ww.
usług, informacja o ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie,
39 usługi w zakresie wynajmu środków transportu lądowego i lotniczego, usługi wynajmu wszelkich środków transportu, doradztwo
w zakresie wszystkich ww. usług, informacja o ww. usługach, w tym
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prezentowana w Internecie, 44 usługi w zakresie wynajmu maszyn
rolniczych.

(111) 321185
(220) 2017 02 17
(210) 467821
(151) 2019 06 07
(441) 2017 05 02
(732) AGRO FOOD SPÓŁKA AKCYJNA, Pilica, PL.
(540) ProGastrol
(510), (511) 1 alginiany dla przemysłu spożywczego, chemiczne dodatki do artykułów spożywczych, chemiczne dodatki do żywności,
dodatki chemiczne do stosowania jako środki wiążące w paszach
granulowanych, dodatki chemiczne stosowane do produkcji pasz
zwierzęcych, emulgatory do stosowania w produkcji żywności,
emulgatory stosowane w przemyśle przetwarzania paszy, enzymy
do nadawania smaku, enzymy wspomagające trawienie, enzymy
do stosowania w produkcji pasz dla zwierząt, estry polioli do stosowania jako składniki artykułów żywnościowych, intensyfikatory smaku do żywności, konserwanty do żywności, konserwanty
do żywności dla zwierząt [chemiczne], kultury bakterii mlekowych
na użytek branży spożywczej, kwasy do użytku przy przygotowywaniu pasz dla zwierząt, mieszanki do konserwacji żywności, oleje
do konserwacji żywności, polepszacze smaku do żywności, polisacharydy do użytku przy barwieniu, polisacharydy do użytku przy
konserwowaniu, polisacharydy do użytku przy produkcji artykułów
spożywczych, preparaty chemiczne do stosowania w przemyśle
spożywczym, preparaty chemiczne do konserwowania artykułów
spożywczych, preparaty chemiczne do utrzymywania świeżości
artykułów spożywczych, preparaty chemiczne do użytku przy
produkcji żywności dla zwierząt, preparaty enzymatyczne dla
przemysłu spożywczego, produkty chemiczne do konserwowania
żywności, produkty chemiczne do podtrzymywania świeżości żywności dla zwierząt, produkty chemiczne do stabilizacji artykułów
spożywczych, proteiny dla przemysłu spożywczego, przyprawy
chemiczne [do produkcji żywności], sztuczne preparaty słodzące, środki do poprawy smaku do artykułów spożywczych, środki
przeciwzbrylające do użytku w produkcji paszy dla zwierząt, środki
przeciwpieniące do użytku w przemyśle przetwórstwa spożywczego, środki stabilizujące do żywności, środki żelujące, stabilizator
produktów używany do konserwowania żywności, substancje chemiczne do konserwowania i emulgowania artykułów żywnościowych, witaminy dla przemysłu spożywczego, 31 artykuły i preparaty spożywcze dla zwierząt, karmy, pasze i pokarmy dla zwierząt,
mieszanki paszowe dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające
dla zwierząt, wzbogacane substancje odżywcze dla zwierząt, ekstrakty słodowe do spożycia przez zwierzęta, substancje słodzące
i naturalne wzmacniacze smaku do spożycia przez zwierzęta, preparaty aromatyczne do spożycia przez zwierzęta, preparaty i koncentraty na bazie ziół wzmacniające pasze zwierzęce.
(111) 321186
(220) 2018 08 13
(210) 489313
(151) 2019 05 07
(441) 2018 11 26
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) EUROCASH CASH & CARRY
(540)

Kolor znaku: czerwony, zielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 26.13.25
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, kupony mobilne do pobrania, publikacje periodyczne ładowalne w postaci elektronicznej z Internetu,
oprogramowanie komputerowe do pobrania z Internetu, 35 prowadzenie on-line hurtowej sprzedaży artykułów spożywczych i gospodarstwa domowego, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, usługi
pośrednictwa w handlu, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 321187
(220) 2018 09 11
(210) 490378
(151) 2019 04 24
(441) 2018 11 19
(732) STRZELCZYK MARIAN EKO-WERY, Kwidzyn, PL.
(540) M/S
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(540)

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 11 urządzenia grzewcze na paliwo stałe, płynne i gazowe, kotły grzewcze centralnego ogrzewania, części zamienne
do kotłów grzewczych, kanały kominowe do kotłów grzewczych,
instalacje do centralnego ogrzewania, armatura do kotłów, płyty
akumulacyjne do kotłów, wymienniki ciepła do kotłów grzewczych,
urządzenia grzewcze, urządzenia wentylacyjne, urządzenia chłodnicze, instalacje grzewcze, dmuchawy kominowe, ruszty, płyty grzejne do kotłów grzewczych, palniki, paleniska, kotły przemysłowe,
zasuwy do kotłów, popielniki do kotłów, prefabrykowane elementy
pieców, urządzenia wspomagające do pieców, urządzenia do zasilania kotłów paliwem, pokrywy jako części kotłów, dysze regulacyjne
jako części kotłów, 19 niemetalowe materiały budowlane, płyty betonowe ognioodporne, cement do budowy paleniska, niemetalowe
ogniotrwałe wyłożenia kotłów, elementy betonowe i ceramiczne
do użytku w kotłach, beton ogniotrwały, 37 usługi w zakresie instalacji, serwisowania oraz modernizacji i naprawy kotłów i instalacji
grzewczych.
(111) 321188
(220) 2018 09 24
(210) 490859
(151) 2019 04 17
(441) 2018 12 10
(732) CIESIELSKI KRZYSZTOF, Gorzów Wielkopolski, PL.
(540) pizza Heey tak jak lubisz!
(540)

Kolor znaku: zielony, czerwony, czarny, biały, szary
(531) 26.01.01, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 ciasta, ciasto na pizzę, pizza, 43 usługi restauracyjne,
cateringowe, usługi polegające na zamawianiu żywności poprzez
komputerową sieć on-line, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(111) 321189
(220) 2018 12 20
(210) 494143
(151) 2019 06 13
(441) 2019 02 25
(732) FABRYKA BRONI ŁUCZNIK-RADOM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, PL.
(540) VIS 100
(510), (511) 13 broń palna, broń sportowa, broń bojowa, broń wyczynowa, broń myśliwska, broń treningowa, broń rekreacyjna, broń
pneumatyczna, broń typu ASG (Air Soft Gun), broń gazowa, karabinki, subkarabinki, karabinki wyborowe, karabinki maszynowe, karabinki granatniki, karabiny, subkarabiny, karabiny wyborowe, karabiny maszynowe, karabiny-granatniki, ciężkie karabiny maszynowe,
wielkokalibrowe karabiny maszynowe, uniwersalne karabiny maszynowe, ręczne karabiny maszynowe, pistolety, pistolety sygnałowe,
strzelby, amunicja do broni, granaty, kabury na pistolety, repliki broni
palnej oraz części, akcesoria oraz wyposażenie do tego typu broni,
16 materiały drukowane, instrukcje, publikacje, plakaty, afisze, materiały szkoleniowe, książki, kalendarze, fotografie, foldery reklamowe,
katalogi wszystkie dotyczące broni, 28 zabawki imitujące broń ręczną lub palną.
(111) 321190
(220) 2019 01 15
(151) 2019 06 12
(441) 2019 02 25
(732) ZACKIEWICZ MARIUSZ, Garwolin, PL.
(540) DREVPOL

(210) 494813
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(510), (511) 37 dezynsekcja, inna niż dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, dezynfekcja, fumigacja, zwalczanie szkodników w drewnie
rożnymi metodami, w tym metodą chemiczną, termiczną i beztlenową, zwalczanie szkodników, niszczenie szkodników, deratyzacja,
dezynfekcja pomieszczeń, dezynfekcja budynków zapobiegająca
plagom bakterii, usługi zabezpieczania przed korozją, zabezpieczanie budynków przed dostępem szkodników i robactwa, usługi
zabezpieczania przed wilgocią, osuszanie, odsalanie, odgrzybianie,
hydrofobizacja, usługi gazowania zboża i obiektów budowlanych,
czyszczenie wewnętrznych powierzchni budynków, czyszczenie
zewnętrznych powierzchni budynków, rozbiórka budynków, 40 obróbka drewna, w tym: piłowanie, heblowanie, szlifowanie i obróbka
mechaniczna drewna, naprawa i konserwacja drewna, uzupełnianie
ubytków w drewnie różnymi metodami, impregnowanie drewna
różnymi metodami między innymi przez natryskiwanie, malowanie,
nawiercanie i nastrzykiwanie, impregnowanie drewna lub obróbkę
chemiczną drewna z użyciem środków konserwujących, środków
biobójczych lub innych substancji i preparatów do impregnacji, usługi ozonowania powietrza i wody.

(111) 321191
(220) 2019 01 15
(151) 2019 06 12
(441) 2019 02 25
(732) VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) VISTULA
(510), (511) 43 puby, restauracje, hotele.

(210) 494816

(111) 321192
(220) 2019 01 22
(210) 495083
(151) 2019 06 12
(441) 2019 02 25
(732) GRUPA NCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) WALL AND MORE
(540)

(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.05.01, 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi deweloperskie w zakresie obrotu nieruchomościami, usługi agencji mieszkaniowych, usługi agencji nieruchomości, usługi pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi wyceny
nieruchomości, usługi oszacowania majątku nieruchomego, usługi
administrowania nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem
nieruchomym, usługi pośrednictwa w sprawach majątku nieruchomego, usługi wynajmowania mieszkań oraz pomieszczeń biurowych, usługi dzierżawy nieruchomości oraz majątku nieruchomego,
doradztwo w zakresie sporządzania umów najmu i dzierżawy, usługi
sporządzania umów kupna-sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości, ekspertyzy i wyceny nieruchomości do celów podatkowych,
ubezpieczeniowych i katastralnych, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, usługi finansowe, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie zarządzania finansami, analizy finansowe, informacje finansowe,
operacje finansowe, inwestycje kapitałowe, ocena zdolności kredytowej, udzielanie kredytów, przygotowywanie umów kredytowych
i pożyczkowych, windykacja należności, doradztwo finansowo-ekonomiczne, usługi ekonomiczno-finansowe, 37 usługi w zakresie
wykonawstwa oraz kierowania i nadzorowania robót budowlanych
zewnętrznych i wewnętrznych, usługi budowlane w zakresie infrastruktury technicznej, usługi budowlane konstrukcyjne, montaż
konstrukcji stalowych, montaż prefabrykatów żelbetowych, usługi
budowlane wykończeniowe, usługi budowlane instalacyjne w tym
centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektryczne, usługi w zakresie wykonawstwa budownictwa mieszkaniowego
i użytkowego, usługi w zakresie restauracji i rekonstrukcji obiektów
zabytkowych i dzieł sztuki, montaż i konserwacja instalacji inteligentnych systemów automatyzacji, montaż i konserwacja systemów
alarmowych, komputerów i sieci komputerowych, usługi budowlane w zakresie budownictwa drogowego i kolejowego, inżynierii
miejskiej, inżynierii środowiska, inżynierii sanitarnej, hydrotechniki
i hydrogeologii, usługi w zakresie wykonawstwa systemów wykorzystujących wszystkie rodzaje energii odnawialnej, wykonywanie prac
ziemnych, drenażowych, rekultywacyjnych, melioracyjnych, budowa, montaż i remonty sieci i stacji wodociągowych, stacji uzdatniania
wody, zagospodarowanie stref ochrony sanitarnej, nadzór budowla-
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ny, wykonywanie, konserwacja i modernizacja izolacji elektrycznej,
termicznej i akustycznej budynków, maszyn i urządzeń, wykonywanie, konserwacja i modernizacja wibroizolacji, wykonywanie, konserwacja i modernizacja hydroizolacji, modernizacja techniczna maszyn
i urządzeń, doradztwo budowlane, usługi doradcze dotyczące materiałów budowlanych i usług remontowo-budowlanych, doradztwo
w zakresie doboru izolacji akustycznych.

(111) 321193
(220) 2017 09 16
(210) 476524
(151) 2018 03 22
(441) 2017 11 27
(732) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) PROCAM HURRICANE SOIL PRO+
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy sadownicze, nawozy płynne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa i sadownictwa, środki chemiczne ochrony roślin inne niż fungicydy, herbicydy,
insektycydy, środki przeciwpasożytnicze, dodatki chemiczne do nawozów, dodatki chemiczne do środków owadobójczych.
(111) 321194
(220) 2017 08 07
(210) 475120
(151) 2019 05 07
(441) 2017 10 16
(732) JTI Sweden AB, Sztokholm, SE.
(540) ROLLING
(510), (511) 34 tytoń zarówno przetworzony jak i nieprzetworzony,
tytoń do palenia, tytoń fajkowy, tytoń do skręcania papierosów, tytoń do żucia, mieszanki tytoniowe typu snus, papierosy, papierosy
elektroniczne, cygara, cygaretki, tabaka, tubki papierosowe i zapałki,
artykuły dla palaczy ujęte w klasie 34 z wyłączeniem bibułek papierosowych, papierośnic.
(111) 321195
(220) 2018 09 24
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 04
(732) FLOREK JERZY, Kamionka Wielka, PL.
(540) MR’ JERRY
(540)

(210) 490878

Kolor znaku: brązowy, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.01.11, 26.01.05
(510), (511) 29 sałatki, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, galaretki
jadalne, galaretki mięsne, galaretki owocowe, konfitury, konserwy
mięsne i rybne, mięso, mięso konserwowane, napoje mleczne Iub
z przewagą mleka, owoce konserwowane w alkoholu, owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, pikle, potrawy na bazie ryb,
ryby, produkty mleczne, wyroby z mleka w tym kefir, masło, mleko,
sery, śmietana, rosoły, sałatki owocowe, warzywne, soki warzywne
do przyrządzania potraw, śledzie, zupy, zupy jarzynowe, 30 chleb,
bułeczki słodkie, ciastka, cukierki, herbata, kakao, kawa, jadalne
ozdoby do ciast, lody, majonezy, napoje na bazie czekolady, napoje
na bazie kakao, napoje na bazie kawy, pasztet, pierniki, pizza, potrawy na bazie mąki, przyprawy, sosy, słodycze, wyroby cukiernicze,
piekarnicze, 32 napoje owocowe, napoje bezalkoholowe, piwo, preparaty do przygotowywania napojów, preparaty do sporządzania
likierów, soki warzywne, soki owocowe, syropy do napojów, woda
gazowana, woda, napoje mineralne, woda stołowa, 33 napoje alkoholowe, 43 usługi w zakresie: kawiarni, restauracji, usługi w zakresie
barów szybkiej obsługi, pubów, usługi klubów nocnych w zakresie
zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie przygotowywanie potraw na zamówienie i ich dostawa-catering, wypożyczanie krzeseł,
stołów, bielizny stołowej i zastawy stołowej, prowadzenie hoteli,
moteli, usługi rezerwacji hotelowej, wynajem sal wyposażonych
w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny (telefon, faks, komputer,
Internet), wynajem sal na przyjęcia, spotkania towarzyskie, okolicznościowe, bale, usługi opieki nad dziećmi w klubach malucha oraz
świadczone w obiektach handlowych i gastronomicznych.
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(111) 321196
(220) 2018 10 30
(210) 492060
(151) 2019 05 14
(441) 2019 01 14
(732) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, niebieski
(531) 01.15.05, 01.15.15, 26.01.01, 26.01.02, 26.01.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 oleje syntetyczne do silników benzynowych, wysokoprężnych i wysokoobciążonych, oleje przemysłowe, oleje przekładniowe.
(111) 321197
(220) 2018 10 30
(210) 492177
(151) 2019 05 06
(441) 2019 01 14
(732) PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ODITONE
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, emulsje
do twarzy i ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała,
wody kosmetyczne, produkty do demakijażu, kosmetyki do makijażu,
środki do pielęgnacji włosów, szampony, produkty do depilacji, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, oleje kosmetyczne, produkty kosmetyczne zapewniające ochronę przeciwsłoneczną,
środki do czyszczenia zębów, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, produkty do higieny ciała, żele, kremy, płyny i olejki pod prysznic
i do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, chusteczki kosmetyczne zawierające preparaty kosmetyczne, dezodoranty,
antyperspiranty, żele kosmetyczne, pudry i talki kosmetyczne środki
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, weterynaryjne
i sanitarne, produkty lecznicze, witaminy do celów leczniczych, minerały do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, mineralne
wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów medycznych,
suplementy żywnościowe, suplementy diety i preparaty dietetyczne,
preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry do celów
medycznych, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty chemiczne przeznaczone dla
nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
kremy farmaceutyczne, leki dla ludzi.
(111) 321198
(220) 2018 11 07
(210) 492435
(151) 2019 05 06
(441) 2019 01 14
(732) ŚWIT PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SKRZAT
(510), (511) 3 środki czyszczące, płyny do czyszczenia, płyny do mycia
naczyń, środki czyszczące do naczyń, środki czyszczące do zamrażarek, środki czyszczące do szkła, środki czyszczące do metalu, środki
czyszczące do kamienia, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, preparaty czyszczące do kamieniarki,
preparaty czyszczące do dywanów, chusteczki zawierające preparaty
czyszczące, preparaty do czyszczenia szkła, mieszaniny do czyszczenia ubikacji, środki do czyszczenia chromu, szampony do czyszczenia
dywanów, preparaty do czyszczenia tapet, preparaty do czyszczenia
podłóg, środki do czyszczenia toalet, środki do czyszczenia pojazdów,
pasty do czyszczenia butów, preparaty do czyszczenia tkanin, środki
do czyszczenia tapicerki, środek do czyszczenia mebli, środki do czyszczenia dywanów, środki czyszczące do usuwania plam, preparaty
czyszczące do użytku osobistego, mieszanki czyszczące do usuwania
plam, środki czyszczące do użytku domowego, ściereczki nasączane
detergentami, do czyszczenia, preparaty do czyszczenia na sucho,
środki do czyszczenia liści roślin, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty czyszczące do stosowania na płytkach, preparaty czysz-
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czące, którymi nasączone są myjki, środki czyszczące w sprayu do tekstyliów, środki nadające połysk do czyszczenia okien, impregnowane
chusteczki papierowe do czyszczenia naczyń, mydła do czyszczenia
przedmiotów wykonanych ze skóry, środki do czyszczenia okien w formie rozpylacza, preparaty do czyszczenia zębów przeznaczone do żucia, pasty płynne do podłóg, naturalne woski do podłóg, naturalne
pasty do podłóg, mieszaniny do nabłyszczania podłóg, mieszanki
do pielęgnacji podłóg, detergenty do użytku domowego, mydła
do użytku domowego, detergenty do użytku w gospodarstwie domowym, preparaty do mycia do użytku domowego, preparaty chemiczne
do czyszczenia do użytku domowego, 16 ściereczki z celulozy, papier
chłonny, ręczniki papierowe, ręczniki papierowe do osuszania, ręczniki kuchenne w rolkach, 21 gąbki, gąbki kuchenne, gąbki czyszczące,
gąbki do szorowania, gąbki do czyszczenia, gąbki naturalne do celów
domowych, gąbki sztuczne do użytku domowego, ścierki, ściereczki
do ścierania kurzy, ściereczki do polerowania, ściereczki do szorowania, ściereczki do kurzu, ściereczki do czyszczenia, ściereczki do szyb,
mopy, mopy obrotowe, wiadra z wyżymaczkami do mopów, wiadra
z wyciskarkami do mopów, końcówki do mopów, wiadra do mopów,
miotły, miotły do podłogi, miotły do sprzątania, zmiotki do kurzu,
24 ściereczki jednorazowe, ściereczki do naczyń, ręczniki kuchenne,
tekstylne ręczniki kuchenne.

(111) 321199
(220) 2018 11 08
(210) 492479
(151) 2019 04 30
(441) 2019 01 14
(732) PKO BP FINAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) IATFI
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, programy i oprogramowanie komputerowe, programy i oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, programy i oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej, transakcji finansowych, 35 usługi
reklamowe, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych, usługi
konsultacji biznesowych dotyczące rynków walutowych, analizy rynkowe, prognozy ekonomiczne, ekspertyzy w zakresie wydolności
przedsiębiorstw, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych
z działalnością gospodarczą, wyszukiwanie dla osób trzecich informacji w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, skomputeryzowane zarządzanie danymi, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, usługi rejestracji, transkrypcji, składu, kompilacji i systematyzacji informacji tekstowej i obrazowej przesyłanej
przy pomocy sieci internetowej, 36 usługi finansowe, usługi bankowe,
usługi ubezpieczeniowe, usługi transakcji finansowych, pośrednictwo
w sprzedaży produktów finansowych, usługi inwestycyjne, usługi inwestycji kapitałowych, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne
w zakresie finansów i inwestycji, usługi powiernicze, usługi funduszy
inwestycyjnych, tworzenie funduszy inwestycyjnych, administrowanie
i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, planowanie, monitorowanie, obsługa, reprezentowanie i dystrybucja funduszy inwestycyjnych,
usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie funduszy,
usługi w zakresie ustanawiania portfeli papierów wartościowych, zarządzanie portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli
inwestycyjnych, analizy finansowe, tworzenie i obsługa programów
oszczędnościowych, usługi maklerskie, usługi maklerskie związane
z funduszami inwestycyjnymi, usługi giełdowe, obrót towarami giełdowymi i papierami wartościowymi, pośrednictwo w zakresie papierów wartościowych i aktywów, doradztwo i konsultacje finansowe
w sprawach papierów wartościowych, usługi udostępniania informacji
oraz notowań giełdowych, usługi udostępniania informacji dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, usługi nabywania wierzytelności, usługi finansowe związane z oszczędzaniem,
tworzenie programów oszczędzania, 38 usługi przesyłania informacji
za pomocą komputera, usługi udostępniania portalu z informacjami
bankowymi, finansowymi, ubezpieczeniowymi, walutowymi, gospodarczymi, giełdowymi oraz podatkowymi, usługi udostępniania
platformy internetowej używanej do inwestowania na rynku walut,
transmisja informacji giełdowych i walutowych za pomocą mediów
telekomunikacyjnych, transmisja i przetwarzanie transakcji finansowych dokonywanych kartami kredytowymi lub płatniczymi poprzez
terminale komputerowe, 42 usługi programowania komputerowego,
projektowanie oprogramowania, hosting serwerów transakcyjnych,
oprogramowanie jako usługa, administrowanie stronami internetowymi, usługi wdrażania systemów komputerowych, projektowanie,
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serwisowanie i modernizacja systemów komputerowych, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych
usług.

(111) 321200
(220) 2018 11 08
(210) 492480
(151) 2019 04 30
(441) 2019 01 14
(732) PKO BP FINAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) IPPK
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, programy i oprogramowanie komputerowe, programy i oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, programy i oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej, transakcji finansowych, 35 usługi
reklamowe, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych, usługi
konsultacji biznesowych dotyczące rynków walutowych, analizy rynkowe, prognozy ekonomiczne, ekspertyzy w zakresie wydolności
przedsiębiorstw, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych
z działalnością gospodarczą, wyszukiwanie dla osób trzecich informacji w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, skomputeryzowane zarządzanie danymi, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, usługi rejestracji, transkrypcji, składu, kompilacji i systematyzacji informacji tekstowej i obrazowej przesyłanej
przy pomocy sieci internetowej, 36 usługi finansowe, usługi bankowe,
usługi ubezpieczeniowe, usługi transakcji finansowych, pośrednictwo
w sprzedaży produktów finansowych, usługi inwestycyjne, usługi inwestycji kapitałowych, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne
w zakresie finansów i inwestycji, usługi powiernicze, usługi funduszy
inwestycyjnych, tworzenie funduszy inwestycyjnych, administrowanie
i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, planowanie, monitorowanie, obsługa, reprezentowanie i dystrybucja funduszy inwestycyjnych,
usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie funduszy,
usługi w zakresie ustanawiania portfeli papierów wartościowych, zarządzanie portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli
inwestycyjnych, analizy finansowe, tworzenie i obsługa programów
oszczędnościowych, usługi maklerskie, usługi maklerskie związane
z funduszami inwestycyjnymi, usługi giełdowe, obrót towarami giełdowymi i papierami wartościowymi, pośrednictwo w zakresie papierów
wartościowych i aktywów, doradztwo i konsultacje finansowe w sprawach papierów wartościowych, usługi udostępniania informacji oraz
notowań giełdowych, usługi udostępniania informacji dotyczących
inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, usługi nabywania
wierzytelności, usługi finansowe związane z oszczędzaniem, tworzenie
programów oszczędzania, 38 usługi przesyłania informacji za pomocą
komputera, usługi udostępniania portalu z informacjami bankowymi,
finansowymi, ubezpieczeniowymi, walutowymi, gospodarczymi, giełdowymi oraz podatkowymi, usługi udostępniania platformy internetowej używanej do inwestowania na rynku walut, transmisja informacji
giełdowych i walutowych za pomocą mediów telekomunikacyjnych,
transmisja i przetwarzanie transakcji finansowych dokonywanych kartami kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale komputerowe,
42 usługi programowania komputerowego, projektowanie oprogramowania, hosting serwerów transakcyjnych, oprogramowanie jako
usługa, administrowanie stronami internetowymi, usługi wdrażania
systemów komputerowych, projektowanie, serwisowanie i modernizacja systemów komputerowych, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług.
(111) 321201
(220) 2018 11 09
(210) 492533
(151) 2019 05 14
(441) 2019 01 28
(732) SOLIŃSKA MONIKA KATARZYNA POSITIVE MANAGEMENT
SOLUTIONS, Warszawa, PL.
(540) evoo premium
(540)

(531) 01.15.15, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa głównie za pomocą
strony internetowej towarów rodzajowych-oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia oraz przetworów z oliwy i oliwek.
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(111) 321202
(220) 2018 11 09
(210) 492534
(151) 2019 05 14
(441) 2019 01 28
(732) SOLIŃSKA MONIKA KATARZYNA POSITIVE MANAGEMENT
SOLUTIONS, Warszawa, PL.
(540) evoopremium
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa głównie za pomocą
strony internetowej towarów rodzajowych-oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia oraz przetworów z oliwy i oliwek.
(111) 321203
(220) 2018 11 14
(210) 492651
(151) 2019 05 07
(441) 2018 12 27
(732) WILCZAK TOMASZ ENIGMA ROOM, Warszawa, PL.
(540) enigma room
(510), (511) 41 zapewnianie gier.
(111) 321204
(220) 2018 11 22
(210) 492965
(151) 2019 06 06
(441) 2019 02 18
(732) ŻÓŁTOWSKA MARCELINA CENTRUM LOGOPEDYCZNOPEDAGOGICZNE, Poznań, PL.
(540) OD GŁOWY DO MOWY
(510), (511) 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, organizowanie i prowadzenie warsztatów, treningów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
kongresów, konferencji, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń, usługi edukacyjne i treningowe w zakresie psychologii, pedagogiki, logopedii, kształcenie ustawiczne, usługi w zakresie edukacji i nauczania, organizowanie wystaw związanych z kulturą, medycyną lub
edukacją, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie
książek i materiałów dydaktycznych, edukacyjnych, nagrywanie materiałów dydaktycznych, porady w zakresie edukacji lub kształcenia,
kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie imprez edukacyjnych oraz kulturalno-rozrywkowych, 44 usługi pracowni psychologicznej: warsztaty oraz treningi psychologiczne i ogólnorozwojowe,
psychoedukacja, profilaktyka i prewencja zdrowia psychicznego, terapia, usługi psychologów, diagnozowanie i terapia pedagogiczna, usługi terapii mowy, głosu i słuchu oraz terapii logopedycznej, fizjoterapia,
zdrowie (higiena i troska o urodę istot ludzkich lub zwierząt), usługi terapeutyczne, usługi dietetyków, doradztwo żywieniowe i dietetyczne,
doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, przeprowadzanie diagnozy
chorób, usługi promocji zdrowia, usługi opieki zdrowotnej.
(111) 321205
(220) 2018 11 26
(151) 2019 06 05
(441) 2019 02 18
(732) AKWAWIT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) KRAKUS POLISH VODKA
(540)

(210) 493088

Kolor znaku: czarny, złoty, biały, jasnobrązowy, pomarańczowy,
szary, jasnopomarańczowy, żółty
(531) 02.01.02, 02.01.20, 07.01.01, 19.07.01, 19.07.09, 25.01.15,
27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 33 wódka, która spełnia wymogi określone w specyfikacji technicznej oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego
Polska wódka/Polish Vodka.

(111) 321206
(220) 2018 11 26
(151) 2019 05 06
(441) 2019 01 14
(732) AKWAWIT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) KRAKUS
(540)

(210) 493091

Kolor znaku: żółty, brązowy, czarny, biały, jasnobrązowy,
czerwony, szary, jasnoróżowy
(531) 29.01.15, 03.03.01, 03.03.24, 03.03.26, 02.01.04, 02.01.20,
02.01.23, 07.01.01, 07.01.24, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.11,
27.05.24, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.08, 26.04.09, 26.04.14, 26.04.15,
26.04.16, 26.04.18, 26.04.22, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.10
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe [napoje], wódka.
(111) 321207
(220) 2018 11 26
(210) 493093
(151) 2019 05 06
(441) 2019 01 14
(732) AKWAWIT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) KRAKUS exclusive
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe [napoje], wódka.
(111) 321208
(220) 2018 11 26
(210) 493095
(151) 2019 05 06
(441) 2019 01 14
(732) AKWAWIT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) KRAKUS
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe [napoje], wódka, dżin.
(111) 321209
(220) 2018 11 26
(210) 493109
(151) 2019 05 22
(441) 2019 02 04
(732) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA RYKI, Ryki, PL.
(540) RYCKI KONESER
(510), (511) 29 sery, twarogi, mleko, masło, margaryny i ich mieszanki, napoje i przetwory mleczne.
(111) 321210
(220) 2018 11 26
(210) 493123
(151) 2019 05 06
(441) 2019 01 14
(732) KRASKOWSKI MARCIN ZENON, Szczecin, PL.
(540) HAIRO
(510), (511) 26 dekoracyjne akcesoria do włosów, kosmyki włosów,
ludzkie włosy, ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, peruki, syntetyczne treski, sztuczne włosy, włosy do przedłużania, włosy syntetyczne, włosy
sztuczne, włókna do użytku jako zamienniki włosów, sploty włosów,
sztuczne włosy do japońskich fryzur (kamoji), 35 usługi w zakresie
detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów
kosmetycznych, usługi sklepów detalicznych on-line związane
z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi handlu detalicznego związane z preparatami do włosów, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży
detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej
świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych.
(111) 321211
(151) 2019 05 10

(220) 2018 06 15
(441) 2019 01 21

(210) 487173
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(732) HEALTHWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) HealthWay
(540)

(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 publikacje na nośnikach elektronicznych, programy
komputerowe, 16 publikacje na nośnikach papierowych, 35 reklama,
marketing, badanie rynku, promocja sprzedaży, dystrybucja próbek,
38 przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej poprzez komputery,
42 administrowanie stronami komputerowymi, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych.
(111) 321212
(220) 2018 08 13
(210) 489357
(151) 2019 04 26
(441) 2018 11 19
(732) GREEN HOME INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) GREENHOME INVESTMENT
(540)

Kolor znaku: zielony, brązowy
(531) 07.01.25, 05.03.20, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 reklamowanie nieruchomości, usługi reklamowe
dotyczące nieruchomości, 36 dostarczanie informacji dotyczących
nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, pomoc w zakupie
nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi
doradcze dotyczące nieruchomości, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, usługi finansowe dotyczące nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, wynajem nieruchomości,
37 budowa nieruchomości [budownictwo], remont nieruchomości,
usługi budowlane, usługi budowlane i konstrukcyjne, 42 planowanie
budowy nieruchomości, planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, projektowanie architektoniczne, usługi projektowe dotyczące nieruchomości, usługi w zakresie projektowania budynków.
(111) 321213
(220) 2018 10 08
(151) 2019 05 09
(441) 2019 01 21
(732) GRUSZKA OLAF G-INVEST, Chorzów, PL.
(540) DEMONIOS PIZZERIA
(540)

2847

(210) 491376

Kolor znaku: biały, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 43 restauracje oferujące dania na wynos, restauracje samoobsługowe, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi
cateringu zewnętrznego, kawiarnia.
(111) 321214
(220) 2018 10 11
(210) 491505
(151) 2019 05 15
(441) 2018 12 27
(732) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) PAUF Pocztowa Agencja Usług Finansowych Grupa Poczty
Polskiej

Kolor znaku: czerwony, biały, żółty
(531) 22.01.05, 22.01.06, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje w formie elektronicznej do pobrania, publikacje elektroniczne do pobrania w postaci magazynów, książki elektroniczne do pobrania, 16 materiały
piśmienne i wyposażenie edukacyjne, materiały drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe, biuletyny informacyjne, broszury,
czasopisma, gazety, kalendarze, książki, ulotki, poradniki, publikacje
edukacyjne, karty upominkowe, drukowane ulotki informacyjne,
karty przedpłacone do zakupów, kodowane niemagnetycznie, bony,
35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi informacyjne dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów,
usługi aukcyjne, usługi w zakresie kontaktów biznesowych, usługi zakupów grupowych, usługi w zakresie wycen handlowych, usługi porównywania cen, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, analizy
i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne
w zakresie działalności gospodarczej, porównywarki cen ubezpieczeń, analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji,
przeprowadzanie programów motywacyjnych dla pracowników,
gromadzenie danych, 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe pieniężne i bankowe, wydawanie kart przedpłaconych i bonów,
gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi w zakresie wyceny finansowej, agencje ubezpieczeniowe, pośrednictwo
w usługach finansowych, wycena i obsługa roszczeń ubezpieczeniowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w umowach
kredytowych, pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecznych,
usługi planowania w zakresie emerytur, doradztwo finansowe dotyczące emerytur, doradztwo finansowe, kredytowe, ubezpieczeniowe, analizy finansowe, 39 usługi dystrybucyjne, 41 organizowanie
konkursów, kursy edukacyjne związane z ubezpieczeniami, usługi
szkoleniowe w dziedzinie finansów, organizowanie i prowadzenie
kongresów z zakresu ubezpieczeń i finansów, 42 udostępnianie informacji naukowych, usługi tworzenia komputerowych programów
multimedialnych zawierających informacje książkowe, artykuły, ulotki, czasopisma dla potrzeb edukacyjnych, 45 usługi w zakresie mediacji i negocjacji.
(111) 321215
(220) 2018 10 25
(210) 491989
(151) 2019 05 17
(441) 2019 01 21
(732) P3D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) HMF CHEMICAL ADVANCED MATERIALS
(540)

(531) 26.05.03, 27.05.01
(510), (511) 17 włókna (filament) z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa.
(111) 321216
(220) 2018 10 25
(210) 492008
(151) 2019 05 09
(441) 2019 01 21
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) INOVOX EXPRESS-EXPRESS NA BÓL GARDŁA
(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 nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki toaletowe
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zawarte w tej klasie, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne,
produkty lecznicze, witaminy, minerały zawarte w tej klasie, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne
środki spożywcze do celów medycznych, substancje dietetyczne
do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych,
zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze do celów medycznych, preparaty biologiczne do celów medycznych, bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, preparaty
biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe do celów medycznych, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne,
żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia
do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, terapeutyczne plastry, okłady, kosmetyki lecznicze, mianowicie
szampony i mydła lecznicze oraz pasty do zębów do celów medycznych, 10 urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, aparaty i instrumenty
medyczne i weterynaryjne, meble i pościel do celów medycznych,
odzież medyczna, protezy i sztuczne implanty, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń.

(111) 321217
(220) 2018 11 15
(210) 492730
(151) 2019 05 17
(441) 2019 01 28
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) ZŁOTY KRÓL
(510), (511) 29 oliwa i oleje jadalne.
(111) 321218
(220) 2018 11 15
(210) 492731
(151) 2019 05 17
(441) 2019 01 28
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) ZŁOTA NIWA
(510), (511) 29 oliwa i oleje jadalne.
(111) 321219
(220) 2018 11 15
(210) 492732
(151) 2019 05 17
(441) 2019 01 28
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) MISTRZ KUCHNI
(510), (511) 29 oliwa i oleje jadalne.
(111) 321220
(220) 2018 11 22
(210) 492953
(151) 2019 05 15
(441) 2019 01 28
(732) RUMUŃSKIE SMAKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) RUMUŃSKIE SMAKI wino jedzenie kultura
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 05.07.10, 26.11.01, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej (w tym sprzedaży przez Internet) artykułów spożywczych (w tym żywności i napojów), alkoholu oraz pamiątek pochodzących z Rumunii.
(111) 321221
(220) 2018 11 23
(210) 493057
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 11
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) SUPER BAKUSIE

Nr 9/2019

(510), (511) 9 filmy animowane, mobilne aplikacje, 41 gry internetowe [nie do pobrania], organizacja konkursów w celach promocyjnych
i reklamowych, usługi w zakresie gier elektronicznych i konkursów
świadczone za pośrednictwem Internetu.

(111) 321222
(220) 2018 12 07
(210) 493566
(151) 2019 05 21
(441) 2019 02 04
(732) LIBERSKI MACIEJ ML CONSULTING, Warszawa, PL.
(540) EffoCeum
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i preparaty weterynaryjne.
(111) 321223
(220) 2018 12 11
(210) 493728
(151) 2019 05 21
(441) 2019 02 04
(732) INTER-VION SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) NEWME
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 sztuczne rzęsy, sztuczne paznokcie, kleje do mocowania sztucznych rzęs, kleje do mocowania sztucznych paznokci,
pumeksy do użytku osobistego, 8 przybory do manikiuru, przybory do pedikiuru, pęsety, pęsety do depilacji, pęsety do sztucznych
rzęs, pilniki do paznokci, polerki do paznokci elektryczne lub nieelektryczne, nożyczki, nożyczki do paznokci, nożyczki do skórek,
cążki do paznokci, cążki do skórek, obcinacze do paznokci, zestawy
do manicure, elektryczne zestawy do manicure, zestawy do pedicure, elektryczne zestawy do pedicure, 18 kosmetyczki bez wyposażenia, kuferki kosmetyczne, 21 szczotki, szczotki do włosów, szczoteczki do rąk i paznokci, grzebienie, grzebienie do włosów, pędzle
kosmetyczne, pędzelki do makijażu, pędzle do farbowania włosów,
aplikatory kosmetyczne, aplikatory do makijażu, gąbki, gąbki do kąpieli, gąbki kosmetyczne, gąbeczki do nakładania makijażu na twarz,
myjki do peelingu ciała, myjki z siatki nylonowej do mycia ciała, myjki
złuszczające do skóry ciała, przybory i zestawy toaletowe, toaletowe
zestawy turystyczne, buteleczki, buteleczki na kosmetyki, mydelniczki, mydelniczki, dozowniki na mydło, pojemniki na mydło, kubki,
etui i futerały na szczoteczki do zębów, kosmetyczki [wyposażone],
26 ozdoby do włosów [nie z metali szlachetnych], ozdoby do włosów w formie grzebieni, wsuwki do włosów, klipsy i klamry do włosów, wałki do włosów, papiloty, siatki na włosy, szpilki do kręcenia
włosów, czepki do farbowania włosów, czepki do robienia pasemek
na włosach.
(111) 321224
(220) 2018 11 27
(210) 493146
(151) 2019 05 14
(441) 2019 01 28
(732) POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE, Kraków, PL.
(540) małe PWM EDITION
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.11.01
(510), (511) 9 nośniki dźwięku, obrazu oraz obrazu i dźwięku, taśmy i płyty audio-video, komputerowe dyskietki, dyski, płyty CD,
16 książki, broszury, plakaty, nuty, partytury, materiały do nauczania,
28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy, 35 zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie
je oglądać i kupować w hurtowniach z artykułami i wydawnictwami muzycznymi, oraz w księgarniach, księgarniach patronackich,
księgarniach internetowych z tymi artykułami, a także na stronach
www i on-line, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, tworzenie, pozyskiwanie, systematyzacja i obrót komputerowymi bazami danych, promocja muzyki polskiej, wydawnictw
muzycznych w rozumieniu handlowym, profesjonalne zarządzanie
działalnością artystyczną, przedstawicielstwo podmiotów zagranicznych w zakresie rozpowszechniania wydawnictw muzycznych,
organizowanie wystaw, targów w celach handlowych i reklamowych,
40 prowadzenie działalności poligraficznej w zakresie wydawnictw
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muzycznych, introligatorstwo, 41 organizowanie wystaw z dziedziny kultury i sztuki, organizowanie targów, konferencji, sympozjów
i kongresów o tematyce związanej z działalnością muzyczną, publikowanie, wydawanie nut, książek oraz innych wydawnictw o tematyce muzycznej w zapisie drukowanym, elektronicznym i w systemie
brail’a, wydawanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie nutowych
materiałów wykonawczych, organizowanie koncertów i spektakli,
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, 45 prowadzenie obrotu prawami autorskimi i licencjami .

(111) 321225
(220) 2018 11 27
(210) 493148
(151) 2019 05 14
(441) 2019 01 28
(732) POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE, Kraków, PL.
(540) TUTTI.pl
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 nośniki dźwięku, obrazu oraz obrazu i dźwięku, taśmy i płyty audio-video, komputerowe dyskietki, dyski, płyty CD,
16 książki, broszury, plakaty, nuty, partytury, materiały do nauczania,
28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy, 35 zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie
je oglądać i kupować w hurtowniach z artykułami i wydawnictwami muzycznymi, oraz w księgarniach, księgarniach patronackich,
księgarniach internetowych z tymi artykułami, a także na stronach
www i on-line, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, tworzenie, pozyskiwanie, systematyzacja i obrót komputerowymi bazami danych, promocja muzyki polskiej, wydawnictw
muzycznych w rozumieniu handlowym, profesjonalne zarządzanie
działalnością artystyczną, przedstawicielstwo podmiotów zagranicznych w zakresie rozpowszechniania wydawnictw muzycznych,
organizowanie wystaw, targów w celach handlowych i reklamowych,
40 prowadzenie działalności poligraficznej w zakresie wydawnictw
muzycznych, introligatorstwo, 41 organizowanie wystaw z dziedziny kultury i sztuki, organizowanie targów, konferencji, sympozjów
i kongresów o tematyce związanej z działalnością muzyczną, publikowanie, wydawanie nut, książek oraz innych wydawnictw o tematyce muzycznej w zapisie drukowanym, elektronicznym i w systemie
brail’a, wydawanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie nutowych
materiałów wykonawczych, organizowanie koncertów i spektakli,
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, 45 prowadzenie obrotu prawami autorskimi i licencjami.
(111) 321226
(220) 2018 12 03
(210) 493440
(151) 2019 05 08
(441) 2019 01 21
(732) TRĄPCZYŃSKI ZBIGNIEW RENOMA MEBLE, Przybyszów, PL.
(540) RENOMA MEBLE
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.17,
12.01.01, 12.01.10, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.12
(510), (511) 20 wyroby stolarskie, meble domowe wykonane z drewna, meble drewniane, łóżka drewniane, stelaże do łóżek drewnianych, meble tapicerowane, fotele, fotele wypoczynkowe, rozkładane
fotele, fotele bujane, fotele rozkładane w łóżka, fotele rozkładane
z podnóżkiem, fotele rozkładane z odchylanym oparciem, rozkładane fotele do siedzenia i spania, fotele ergonomiczne z funkcją masażu
na siedząco, niskie fotele bez podłokietników do siedzenia przy kominku, fotele z regulowanym oparciem i podparciem dla nóg, pufy,
narożniki, kanapy, kanapo-tapczany, kanapy rozkładane, małe dwuosobowe kanapy, sofy, sofy rozkładane, sofy rozsuwane, łóżka, łóżka

2849

składane, regulowane łóżka, materace łóżkowe, zagłówki do łóżek,
pręty do łóżek, sprężyny do łóżek, konstrukcje drewniane łóżka, poręcze do łóżek, metalowe ramy łóżek, stelaże tapczanów, tapczany
wykonane z drewna, tapczany posiadające miejsce do przechowywania, tapczany wykonane z tworzyw sztucznych, łóżka zawierające
stelaże do tapczanów, meble wypoczynkowe, meble do siedzenia,
wymienne pokrycia na siedzenia dopasowane na meble, wersalki,
fronty do szafek, nogi do mebli, szafy, łóżka, komody, stoliki nocne wykonane z płyty wiórowej laminowanej, 35 sprzedaż hurtowa
lub detaliczna wyrobów stolarskich, mebli domowych wykonanych
z drewna, mebli drewnianych, łóżek drewnianych, stelaży do łóżek
drewnianych, mebli tapicerowanych, foteli, foteli wypoczynkowych,
rozkładanych foteli, foteli bujanych, foteli rozkładanych w łóżka, foteli rozkładanych z podnóżkiem, foteli rozkładanych z odchylanym
oparciem, rozkładanych foteli do siedzenia i spania, foteli ergonomicznych z funkcją masażu na siedząco, niskich foteli bez podłokietników do siedzenia przy kominku, foteli z regulowanym oparciem
i podparciem dla nóg, puf, narożników, kanap, kanapo-tapczanów,
kanap rozkładanych, małych dwuosobowych kanap, sof, sof rozkładanych, sof rozsuwanych, łóżek, łóżek składanych, regulowanych
łóżek, materaców łóżkowych, zagłówków do łóżek, prętów do łóżek,
sprężyn do łóżek, konstrukcji drewnianych łóżek, poręczy do łóżek,
metalowych ram łóżek, stelaży tapczanów, tapczanów wykonanych
z drewna, tapczanów posiadających miejsce do przechowywania,
tapczanów wykonanych z tworzyw sztucznych, łóżek zawierających
stelaże do tapczanów, mebli wypoczynkowych, mebli do siedzenia,
wymiennych pokryć na siedzenia dopasowane na meble, wersalek,
frontów do szafek, nóg do mebli, 37 tapicerowanie mebli, naprawa
i konserwacja tapicerki, czyszczenia tapicerki, ponowne tapicerowanie, instalacja mebli, lakierowanie mebli, stolarstwo meblowe [naprawa], instalowanie mebli na wymiar, odnowa, naprawa i konserwacja
mebli, 40 usługi stolarskie, stolarstwo meblowe, produkcja mebli
na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, usługi tartaków,
obróbka drewna, udzielanie informacji związanych z obróbką drewna, heblowanie drewna, piłowanie drewna, laminowanie drewna,
konserwowanie drewna, obróbka drewna środkami do konserwacji,
przetwarzanie kory drzew, cięcie na wymiar pianki poliuretanowej.

(111) 321227
(220) 2018 12 05
(210) 493496
(151) 2019 05 07
(441) 2019 01 21
(732) NERR PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki Dolne, PL.
(540) Nerr Pharma
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla fotografii,
żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, substancje chemiczne do konserwowania żywności,
substancje garbujące, kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu,
3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, mydła,
środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, środki czyszczące do celów
gospodarstwa domowego, środki czyszczące do higieny intymnej,
nielecznicze, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi, plastry,
materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski
dentystyczne, środki odkażające, środki dietetyczne, środki stosowane w odchudzaniu, preparaty chemiczne do celów medycznych,
farmaceutycznych lub weterynaryjnych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, żywność funkcjonalna do celów medycznych, olejki
eteryczne, 30 wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa (syropy), produkty zbożowe, przyprawy, słodziki, zioła do celów
spożywczych, aromaty spożywcze, suplementy diety do celów innych niż medyczne składające się w przeważającej mierze z produktów zawartych w klasie 30, 42 badania naukowe, badania w dziedzinie kosmetyki, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami
dla osób trzecich, usługi chemiczne, usługi doradcze w dziedzinie
technologii, usługi inżynieryjne, usługi świadczone przez laboratoria
naukowe.
(111) 321228
(220) 2018 12 11
(210) 493733
(151) 2019 05 22
(441) 2019 02 04
(732) BARBARA JACEK MARCIN COFFEE TRADE, Lubin, PL.
(540) JACKDAW COFFEE ROASTERS
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(540)

(531) 03.07.12, 05.07.27, 27.05.01, 27.05.05, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 30 kawa, herbata, herbata mrożona, kawa niepalona, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kawy, nielecznicze napoje
na bazie herbaty.
(111) 321229
(220) 2018 12 11
(210) 493739
(151) 2019 05 23
(441) 2019 02 04
(732) BARBARA JACEK MARCIN COFFEE TRADE, Lubin, PL.
(540) Jackdaw Coffee Roasters
(510), (511) 30 kawa, herbata, herbata mrożona, kawa nie palona,
napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kawy, nielecznicze napoje na bazie herbaty .
(111) 321230
(220) 2018 12 17
(210) 493980
(151) 2019 06 11
(441) 2019 02 25
(732) LASTRADA CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) LASTRADA CATERING
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 39 transport żywności, usługi transportu żywności,
transport żywności w warunkach chłodniczych, magazynowanie
żywności, dostawa żywności, dostawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia, dostarczanie żywności przez restauracje,
43 usługi kateringowe obwoźne, usługi kateringowe, hotelowe usługi kateringowe, usługi kateringowe dla szkół, usługi kateringowe dla
szpitali, usługi kateringowe dla firm, usługi kateringowe oferujące
kuchnię hiszpańską, usługi kateringowe dla domów opieki, usługi
kateringowe oferujące kuchnię japońską, usługi kateringowe dla
placówek edukacyjnych, usługi kateringowe oferujące kuchnię europejską, usługi kateringowe dla centrów konferencyjnych, usługi
kateringowe dla domów spokojnej starości, usługi kateringowe w zakresie bufetów firmowych, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi kateringowe w prywatnych salach do spotkań
biznesowo-towarzyskich, restauracje oferujące dania na wynos, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, przygotowywanie posiłków i napojów, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transport, dekorowanie żywności.
(111) 321231
(220) 2018 12 20
(210) 494142
(151) 2019 06 13
(441) 2019 02 25
(732) LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek, PL.
(540) LOOLE
(510), (511) 30 słodycze, orzechy w czekoladzie, orzechowe wyroby
cukiernicze, orzechy w polewie czekoladowej, orzechy w polewie
[wyroby cukiernicze], wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych.
(111) 321232
(220) 2013 07 03
(151) 2019 05 10
(441) 2013 10 14
(732) BUKRABA KAROL DISTINCT, Białystok, PL.
(540) DiSTiNCT
(540)

Kolor znaku: czarny, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.12

(210) 416192
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(510), (511) 9 nośniki danych wszystkich, w tym: nośniki informacji
optyczne i magnetyczne, dyski magnetyczne, obliczeniowe, optyczne, do rejestracji dźwięku i(lub) obrazu, dyski kompaktowe, w tym:
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, BR-ROM, HD
DVD, pamięci komputerowe, oprogramowanie komputerowe, gry
komputerowe, programy sterujące, interfejsy komputerowe, publikacje elektroniczne książek, artykułów, skryptów, raportów, analiz,
materiałów szkoleniowych, folderów reklamowych, audiowizualne
urządzenia dydaktyczne, komputery przenośne, stacjonarne, monitory ekranowe i komputerowe, urządzenia i ekrany projekcyjne,
komputerowe urządzenia peryferyjne, w tym: drukarki, skanery,
głośniki, klawiatury, myszki, napędy i odtwarzacze płytowe, notesy
elektroniczne, dyktafony, radiowy sprzęt nadawczo-odbiorczy, kable koncentryczne, optyczne, kable do połączeń sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, przyrządy nawigacyjne, niwelacyjne,
matematyczne, urządzenia i przyrządy do pomiarów geodezyjnych,
satelitarnych, 42 tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, usługi w sprawach sprzętu komputerowego i oprogramowania w tym: konserwacja, aktualizacja, instalacja, powielanie,odzyskiwanie danych, konwersja danych lub dokumentów na formę
elektroniczną, usługi w zakresie ochrony antywirusowej.

(111) 321233
(220) 2017 12 11
(151) 2019 05 22
(441) 2019 02 04
(732) BUJAK MATEUSZ, Lublin, PL.
(540) chmurka
(540)

(210) 480009

Kolor znaku: jasnoniebieski, niebieski, biały
(531) 01.15.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 16 gazety, czasopisma, magazyny ilustrowane, drukowane materiały informacyjne, reklamowe i biurowe, broszury, katalogi, prospekty, ulotki, zaproszenia, dyplomy, mapy, koperty, torby
na zakupy z papieru i/lub tworzyw sztucznych, 35 usługi w zakresie
prowadzenia sprzedaży artykułów spożywczych, pieczywa, słodyczy, wyrobów cukierniczych, mięsa, wędlin, owoców i warzyw, artykułów chemii gospodarczej i kosmetyków, artykułów gospodarstwa domowego, leków, preparatów witaminowych i leczniczych,
kwiatów ciętych i doniczkowych, artykułów kwiaciarskich, odzieży,
obuwia, telefonów komórkowych i akcesoriów GSM, artykułów wędkarskich i zoologicznych, artykułów elektrotechnicznych, narzędzi
ogrodniczych, sprzętu komputerowego i fotograficznego, biżuterii
oraz upominków-w hurtowniach, sklepach detalicznych i za pośrednictwem sieci internetowej, zarządzanie oraz administrowanie sklepami, hurtowniami, centrami handlowo-rozrywkowymi i punktami
usługowymi, prowadzenie marketingu, organizowanie promocji
sprzedaży, zarządzanie działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, w tym
zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi, usługi w zakresie
tworzenia sieci handlowych oraz gastronomicznych, usługi związane z reprezentowaniem interesów osób trzecich, usługi związane z promocją sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie targów
i wystaw w celach handlowych, usługi reklamowe, pokazy towarów,
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, usługi
agencji importowych, publikowanie tekstów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, usługowe tworzenie oraz udostępnianie baz danych, usługi w zakresie informacji handlowej, usługowe
prowadzenie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i przy użyciu
środków elektronicznych, usługi w zakresie dekoracji wystaw sklepowych, organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych w celach
handlowych, usługi reklamy oraz promocji sprzedaży na rzecz osób
trzecich w sieciach komputerowych, wynajmowanie dystrybutorów
automatycznych, 36 usługi związane z dzierżawą, zarządzaniem
i administrowaniem nieruchomościami oraz ich obrotem, usługowe
wynajmowanie obiektów handlowych, biurowych i usługowych, wynajmowanie powierzchni użytkowych w centrach handlowo-rozrywkowych, administrowanie tymi centrami oraz pobieranie czynszu,
usługowa wycena powierzchni użytkowej w centrach handlowo-
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-usługowo-rozrywkowych, doradztwo inwestycyjne, usługi ubezpieczeniowe, wycena nieruchomości, leasing nieruchomości, usługi
związane z kredytowaniem zakupu nieruchomości, prowadzenie
kantorów wymiany walut, 37 usługi w zakresie wznoszenia różnorodnych obiektów budowlanych, wykonywania specjalistycznych robót
budowlanych, wykonywania robót wykończeniowych oraz instalacji
budowlanych, usługowe sprzątanie obiektów, 41 usługi w zakresie
sportu, rekreacji i rozrywki, organizowanie oraz prowadzenie imprez
sportowych, rekreacyjnych i rozrywkowych, prowadzenie klubów fitness oraz siłowni, organizowanie konkursów, gier losowych i loterii,
usługi salonów gier, organizowanie pokazów, wystaw oraz innych
imprez edukacyjnych i kulturalnych, organizowanie przyjęć, zabaw,
festynów i pokazów mody, publikacja elektroniczna on-line książek
i periodyków, wydawanie książek i tekstów innych niż reklamowe,
tłumaczenia, usługi fotograficzne, montaż programów radiowych
i telewizyjnych, usługi w zakresie prowadzenia sal kinowych, usługi
związane z zarządzaniem, administrowaniem i wynajmem obiektów
sportowych, rekreacyjnych i rozrywkowych.

(111) 321234
(220) 2018 05 15
(210) 485949
(151) 2019 05 09
(441) 2019 01 21
(732) NIZIO ROBERT SEBASTIAN, Szczecin, PL.
(540) Underground Robotics
(510), (511) 9 urządzenia i zestawy urządzeń do automatycznej regulacji oraz do zdalnego sterowania systemów automatyki, aparatura kontrolno-sterująca, elektroniczne urządzenia do dozorowania,
urządzenia do przetwarzania informacji, rejestrujące i liczące, szafy,
pulpity i tablice sterownicze, rozdzielnie niskiego i średniego napięcia, szafy rozdzielcze, automatyka przemysłowa: elektroniczne
urządzenia i maszyny realizujące produkcję lub procesy przemysłowe takie jak urządzenia do montażu i linie montażowe, urządzenia
do transportu bliskiego, systemy paletyzujące, linie pakujące, prasy,
roboty, elektroniczne urządzenia kontrolno-pomiarowe zainstalowane na tych maszynach i urządzeniach takie jak aparatura pomiarowa,
czujniki, przetworniki, mierniki, wskaźniki, rejestratory, systemy wizyjne, elektroniczne urządzenia wykonawcze takie jak zawory, silniki,
napędy, przepustnice, pompy dozujące i procesowe, elektroniczne
urządzenia sterujące, komputery przemysłowe, panele operatorskie,
oprogramowanie do kontroli i wizualizacji procesów produkcyjnych i przemysłowych, oprogramowanie sterowników, urządzenia
do łączności przewodowej i bezprzewodowej, automatyka pomiarowa: przyrządy pomiarowe kontrolne, przyrządy pomiarowe użytkowe, przyrządy pomiarowe z odczytem analogowym, suwmiarki
noniuszowe, przyrządy pomiarowe z odczytem elektronicznym
(cyfrowym), przyrządy do pomiaru wielkości geometrycznych (dawniej długości i kąta), przyrządy do pomiaru siły i masy, przyrządy
do pomiaru wielkości elektrycznych, przyrządy do pomiaru warunków środowiskowych, przyrządy do pomiaru (badania) właściwości
materiałów, sieci komputerowe, programowalne sterowniki logiczne, oprogramowanie nadzorujące przebieg procesów technologicznych i produkcyjnych, elektroniczne systemy zarządzania produkcją,
elektroniczne systemy kompleksowego sterowania instalacjami
w budynkach, elektroniczne i komputerowe systemy zabezpieczenia mienia, instalacje przeciwpożarowe i gaszące, alarmy pożarowe,
urządzenia ostrzegające, kamery, monitory, światłowody, przekaźniki elektryczne, przekaźniki sygnałów elektronicznych, programy
do zrobotyzowanych inteligentnych zabawek, symulatory, 28 zrobotyzowane inteligentne zabawki, 37 usługi instalacji, naprawy i konserwacji urządzeń i przyrządów elektrycznych i elektronicznych,
usługi naprawy konserwacji i wykonywania instalacji elektrycznych,
usługi instalacji, naprawy i konserwacji linii produkcyjnych, stanowisk zrobotyzowanych, systemów zarządzania produkcją, systemów
kompleksowego sterowania instalacjami w budynkach, systemów
zabezpieczenia mienia, systemów przeciwpożarowych i gaszących,
usługi naprawy, konserwacji i instalacji sprzętu komputerowego, kamer, monitorów, symulatorów, zrobotyzowanych inteligentnych zabawek, 42 usługi instalacji, naprawy i konserwacji oprogramowania
komputerowego, usługi projektowania, usługi projektowania systemów automatyki przemysłowej, systemów automatyki dla domów
i mieszkań, systemów monitoringu, stanowisk zrobotyzowanych,
tras kablowych, instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych,
systemów kompleksowego sterowania instalacjami w budynkach,
systemów zabezpieczenia mienia, systemów alarmowych, systemów
przeciwpożarowych i gaszących, usługi projektowania oprogramo-
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wania komputerowego, usługi projektowania sieci komputerowych,
usługi w zakresie zarządzania produkcją, w tym projektowanie
i wdrażanie systemów zarządzania produkcją, projektowanie programów komputerowych nadzorujących przebieg procesów technologicznych i produkcyjnych, usługi związane z kontrolą jakości,
konwersja danych przez programy komputerowe, usługi analizy systemów komputerowych, projektowanie i programowanie robotów
przemysłowych, usługi doradztwa technicznego.

(111) 321235
(220) 2018 07 24
(210) 488610
(151) 2019 05 07
(441) 2018 12 10
(732) LSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok, PL.
(540) LSA
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, zielony
(531) 05.03.11, 05.03.14, 05.03.13, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa,
kruszywa spiekane z popiołów ze spalania węgla jako środki zlepiające [spoiwo], kruszywa popiołoporytowe jako środki zlepiające [spoiwo], kruszywa spiekane z popiołów ze spalania biomasy jako środki
zlepiające [spoiwo], materiały ogniotrwałe z tworzyw sztucznych termoutwardzalnych, chlorek magnezu do zapewniania ogniotrwałości
materiałów, roztwory ognioodporne, chemikalia ognioodporne, preparaty ognioodporne, preparaty chemiczne nadające właściwości
ognioodporne, 7 obrabiarki, urządzenia do usuwania odpadów, maszyny i urządzenia do kruszenia i prasowania odpadów, rozdrabniarki odpadów, sortowniki odpadów, przetworniki odpadów [maszyny],
prasy do odpadów, sprężarki do odpadów, maszyny do ekstrakcji
odpadów, maszyny do cięcia odpadów, maszyny do kruszenia odpadów, urządzenia do ubijania odpadów, urządzenia do zagęszczania
odpadów, obrabiarki do usuwania odpadów, maszyny do usuwania
odpadów, prasy do belowania odpadów [maszyny], maszyny do usuwania ciekłych odpadów, urządzenia do odzyskiwania odpadów [maszyny], generatory prądu wykorzystujące ciepło odpadowe, maszyny
do transportu materiałów odpadowych, maszyny do separacji śmieci
i odpadów, maszyny do prasowania odpadów [elektryczne urządzenia do usuwania odpadów], maszyny do transportu odpadów
i śmieci, maszyny przenośniki, kotły parowe [maszyny], podgrzewacze [kotły], suszarnie przemysłowe [maszyny], wirówki przemysłowe,
maszyny filtrujące, separujące i wirówki, maszyny wykorzystywane
w procesie odzyskiwania surowców z odpadów kopalnianych, produkcyjnych, przemysłowych, 11 urządzenia i instalacje do przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów kopalnianych, produkcyjnych,
przemysłowych, urządzenia i instalacje do odzyskiwania surowców
z odpadów kopalnianych, produkcyjnych, przemysłowych, piece
przemysłowe, piece ogniotrwałe, piece grzewcze, piece obrotowe,
piece do spalania, piece do spalania odpadów, piece do spopielania,
piece do spiekania, piece do wytapiania, piece [urządzenia grzewcze], piece do usuwania odpadów, piece do obróbki odpadów, piece
do obróbki cieplnej, piece do spalania odpadów do celów przemysłowych, kotły, kotły grzewcze, urządzenia zasilające kotły grzewcze,
kotły do instalacji grzewczych, instalacje do obróbki chemicznej, instalacje do obróbki przemysłowej, instalacje do spalania termicznego, instalacje oczyszczające do materiałów odpadowych, urządzenia
i instalacje do suszenia, instalacje spalania do paliw kopalnych, instalacje przemysłowe do filtrowania cieczy, instalacje spalania do paliw
odpadowych, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje do odzyskiwania ciepła z powietrza, półki do suszenia, urządzenia do suszenia, przemysłowe instalacje do suszenia, piece do spalania odpadów,
bioreaktory do użytku w uzdatnianiu odpadów, urządzenia grzewcze do użytku przy obróbce materiałów odpadowych, 17 materiały
wypełniające, uszczelniające, materiały izolacyjne, artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, artykuły i materiały ogniotrwałe
i zabezpieczające przed ogniem, artykuły i materiały termoizolacyjne, masy uszczelniające, materiały termoizolacyjne, materiały
uszczelniające, membrany i półprzetworzone syntetyczne materiały
filtrujące, maty izolacyjne, płyty do celów izolacyjnych, 19 materiały
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budowlane niemetalowe, kruszywa wykorzystywane do przygotowania betonu, kruszywa spiekane z popiołów ze spalania węgla, kruszywa popiołoporytowe, kruszywa spiekane z popiołów ze spalania
biomasy, 35 doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem
w dziedzinie produkcji, dostarczania, transportu i stosowania energii, paliw, gazu, pary wodnej, gorącej wody i powietrza, doradztwo
dotyczące optymalizacji generowania ciepła pozyskiwanego z procesu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów oraz poprzez odzyskiwanie surowców z odpadów kopalnianych, przemysłowych,
produkcyjnych, usługi dotyczące działalności gospodarczej, mianowicie administracja w zakresie umów sprzedaży produktów wytworzonych z odpadów kopalnianych, przemysłowych, produkcyjnych,
usługi w zakresie obsługi skupu i sprzedaży odpadów, w tym za pomocą elektronicznej i internetowej platformy, usługi dotyczące działalności gospodarczej, mianowicie administracja w zakresie umów
o skup i sprzedaż odpadów, produktów z recyklingu, odzyskanych
surowców, doradztwo w zakresie skupu i sprzedaży odpadów, produktów z recyklingu, odzyskanych surowców, usługi marketingowe, promocja sprzedaży, 37 usługi budowlane, usługi instalacji linii
technologicznych do przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów,
usługi instalacji linii technologicznych do odzyskiwania surowców
z odpadów kopalnianych, przemysłowych, produkcyjnych, usuwanie odpadów [usługi czyszczenia], wywóz odpadów [czyszczenie],
39 usługi w zakresie transportu-usuwanie odpadów, transport, załadunek, wyładunek, składowanie i przechowywanie odpadów, zbieranie odpadów, gromadzenie odpadów, oczyszczanie [usuwanie
i transport] z odpadów, 40 obróbka odpadów, usuwanie odpadów,
recykling, recykling i uzdatnienie odpadów, surowców wtórnych,
produktów chemicznych, odpadów i surowców wtórnych [przetwarzanie], unieszkodliwianie odpadów [przetwarzanie], przetwarzanie
surowców, rekultywacja elektrośmieci, odpadów, sortowanie elektrośmieci, odpadów i surowców wtórnych [przetwarzanie], pozyskiwanie materiałów z odpadów, produktów chemicznych, przetwarzanie materiałów uzyskanych z odpadów, przetwarzanie odpadów,
rozdrabnianie odpadów, usługi związane z zarządzaniem odpadami,
produktami chemicznymi [recykling, usługi doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług], 42 prace naukowo-badawcze w zakresie
nauk technicznych, przemysłu dostarczającego energii, odpadów,
doradztwo związane z wydajnością energii, gospodarką odpadami,
doradztwo w zakresie wykorzystania energii, rekultywacji, odpadów,
konsultacje profesjonalne w zakresie wykorzystania energii, rekultywacji, gospodarki odpadami, środowiska, opracowania projektów,
badania techniczne i naukowe dotyczące energii, odpadów, recyclingu, środowiska, audyt bezpieczeństwa i niezawodności instalacji
elektrycznych, audyt bezpieczeństwa i niezawodności w szczególności w dziedzinie energii, budownictwa, komunikacji i technologii
środowiskowej, 45 zarządzanie licencjami, wykonywanie, zarządzanie i ochrona praw autorskich i praw pokrewnych, know-how, praw
wyłącznych z zakresu własności przemysłowej.

(111) 321236
(220) 2018 07 30
(210) 488741
(151) 2019 05 15
(441) 2019 01 28
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, PL.
(540) Mi to RYBKA!
(540)

Nr 9/2019

(540)
(540)

Kolor znaku: brązowy, jasnobrązowy
(531) 29.01.12, 05.01.20, 05.01.21
(510), (511) 31 żywe drzewa i krzewy, 35 usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej oraz usługi sklepu internetowego w zakresie produktów
ogrodniczych w szczególności żywych drzew i krzewów, 44 udzielanie informacji związanych z sadzeniem drzew i krzewów, sadzenie
drzew i krzewów, doradztwo w zakresie sadzenia drzew i krzewów,
ogrodnictwo krajobrazowe.
(111) 321238
(220) 2018 08 16
(151) 2019 06 12
(441) 2018 12 17
(732) ROWIŃSKA KAMILA, Gliwice, PL.
(540) Jedziesz Bejbe
(540)

(210) 489441

Kolor znaku: biały, granatowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 16 gazety, czasopisma, magazyny ilustrowane, drukowane materiały informacyjne, reklamowe i biurowe, katalogi, prospekty, ulotki, zaproszenia, kalendarze, afisze, albumy, almanachy,
broszury, grafiki, nalepki, notesy, obrazy dyplomy, mapy, koperty,
torby na zakupy z papieru i/lub tworzyw sztucznych, kubki papierowe, 25 damskie, męskie i dziecięce obuwie i odzież z materiałów
naturalnych i sztucznych: sportowa, rekreacyjna, plażowa, do użytku domowego, codziennego i na szczególne okazje, nakrycia głowy, rękawiczki, wyroby dziewiarskie, bielizna, paski, bluzy, 35 usługi
w zakresie prowadzenia salonów mody, salonów wystawienniczych,
zgromadzenie na rzecz osób trzecich towarów i usług dotyczących
mody i umożliwiających swobodne oglądanie i kupowanie w sklepie
i hurtowni oraz za pośrednictwem Internetu towarów związanych
z modą, prowadzenie sklepu w systemie on-line za pośrednictwem
Internetu w zakresie sprzedaży towarów i usług dotyczących mody,
w tym obuwia, odzieży, dodatków do obuwia i odzieży.
(111) 321239
(220) 2018 08 31
(210) 490001
(151) 2019 06 13
(441) 2018 11 19
(732) KASKAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gorzów Wielkopolski, PL.
(540) dairy land amkle
(510), (511) 29 produkty mleczne.
(111) 321240
(220) 2018 10 11
(210) 491515
(151) 2019 05 09
(441) 2018 12 27
(732) MANUFAKTURA PIWA WÓDKI I WINA SPÓŁKA AKCYJNA,
Lublin, PL.
(540) piffko
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 ryby, owoce morza i mięczaki, pasty rybne i z owoców morza, konserwy rybne, dania na bazie ryb lub z dodatkiem ryb.
(111) 321237
(220) 2018 08 10
(210) 489244
(151) 2019 05 08
(441) 2018 11 26
(732) HADART-PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.

(531) 05.07.23, 09.07.25, 09.03.20, 02.09.12, 01.15.21, 09.01.07,
09.01.10, 27.05.01

Nr 9/2019
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(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, słód, produkty piwowarskie, woda, wody mineralne, wody źródlane, bezalkoholowe napoje
gazowane, koktajle bezalkoholowe, likiery bezalkoholowe, lemoniada, mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, napoje dla
sportowców, napoje energetyzujące, napoje na bazie piwa, napoje
warzywne, soki warzywne, napoje półmrożone, napoje witaminizowane, preparaty do sporządzania likierów, napoje bezalkoholowe
z dodatkiem soku, napoje owocowe, soki owocowe, sorbety [napoje],
syropy do napojów, napoje na bazie coli.

(111) 321241
(220) 2018 10 26
(151) 2019 05 17
(441) 2019 01 21
(732) UNITED CHICKEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Września, PL.
(540) UNITED CHICKEN
(540)
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agencji zakwaterowań, schronisk turystycznych, pól kempingowych,
usługi cateringu zewnętrznego.

(111) 321242
(220) 2018 10 30
(210) 492202
(151) 2019 05 16
(441) 2019 01 28
(732) MAJSTER BUDOWLANE ABC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek, PL.
(540) GRUPA MAJSTER
(540)

(210) 492087

Kolor znaku: granatowy, biały, czerwony
(531) 01.01.01, 01.01.02, 26.04.01, 26.04.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 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 jadalne, masła, zupy, owoce morza
i produkty z nich, wyroby na bazie ziemniaków, owocowe i ziemniaczane chipsy, pasztety z wątróbki, wyroby gotowane i mrożone
zawierające drób, zakąski mięsne, serowe, warzywne, owocowe,
ziemniaczane, jajeczne, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka,
sago, kawa nienaturalna, czekolada, oraz napoje na ich bazie, mąka
i produkty zbożowe, makaron, chleb, bułki, obwarzanki, herbatniki,
muesli, płatki kukurydziane, owsiane, zbożowe, wyroby cukiernicze
i słodycze, cukierki, lody, miód, melasa, drożdże, sól, musztarda,
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, 35 usługi w zakresie administrowania: barami szybkiej obsługi, snack-barami, domami turystycznymi, kafeteriami, kawiarniami, pubami, klubami, restauracjami,
restauracjami samoobsługowymi, stołówkami, pensjonatami, agencjami zakwaterowań, agencjami muzycznymi, artystycznymi, usługi: doradztwa w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, reklamy, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama korespondencyjna, doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem, zarządzanie przedsiębiorstwami franczyzowymi, usługi prowadzenia punktów sprzedaży,
sklepów, sieci sklepów, hurtowni, salonów, sprzedaży wysyłkowej,
na stronach Web oraz poprzez ofertę bezpośrednią takich towarów
jak: produkty i wyroby żywnościowe, w szczególności 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, kakao, cukier, ryż, tapioka,
sago, kawa nienaturalna, czekolada, oraz napoje na ich bazie, mąka
i produkty zbożowe, makaron, chleb, bułki, obwarzanki, herbatniki,
muesli, płatki kukurydziane, owsiane, zbożowe, wyroby cukiernicze
i słodycze, cukierki, lody, miód, melasa, drożdże, sól, musztarda, ketchup, majonez, przyprawy, sosy do sałatek, paszteciki, wyroby gotowane 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, warzywne, syropy i preparaty do produkcji napojów,
piwo, 43 usługi na rzecz osób trzecich: barów szybkiej obsługi, snack-barów, domów turystycznych, kafeterii, kawiarni, pubów, klubów,
restauracji, restauracji samoobsługowych, stołówek, pensjonatów,

(531) 27.05.05, 27.05.17, 27.05.21, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 35 usługi sprzedaży, reklamy, promocji oraz usługi
w zakresie prowadzenia sklepów, składów, marketów z materiałami
budowlanymi w szczególności takimi jak: betonowe materiały budowlane, materiały budowlane przeciwogniowe, szklane materiały
budowlane, materiały budowlane niemetalowe, powłoki [materiały
budowlane], tektura słomowa [materiały budowlane], ogniotrwałe
materiały budowlane, niemetalowe, materiały budowlane ze szkła,
materiały budowlane z bitumu, siding winylowy [materiały budowlane], materiały budowlane z drewna, fornir kamienny [materiały budowlane], płyta pilśniowa [materiały budowlane], materiały budowlane z kamienia naturalnego, bloczki budowlane zawierające materiały
izolacyjne, materiały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, materiały budowlane na bazie wapna, materiały budowlane ze sztucznego
kamienia, materiały budowlane z włókien mineralnych, ogrodzenie
przeciwerozyjne [materiały budowlane niemetalowe], niemetalowe
materiały budowlane do pokrywania dachu, materiały budowlane
składające się ze szkła, materiały budowlane niemetalowe o właściwościach akustycznych, materiały budowlane wykonane z włókna skalnego, materiały budowlane z materiałów z tworzyw sztucznych, materiały budowlane z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem, słupy
betonowe do użytku jako materiały budowlane, niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, niemetalowe materiały
budowlane do użytku przy poziomowaniu nawierzchni, budowlane
materiały betonowe umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem
szklanym, niemetalowe materiały budowlane do zabezpieczania budynków przed ciągami powietrznymi, niemetalowe narożniki ochronne nakładane na płyty gipsowo-kartonowe [materiały budowlane],
mieszanki asfaltowe do wypełniania ubytków na bazie smoły [materiały budowlane], budowlane materiały metalowe, blacharskie materiały budowlane, stalowe materiały budowlane, ogniotrwałe budowlane materiały metalowe, stropy [metalowe materiały budowlane],
markizy metalowe [materiały budowlane], ogniotrwałe materiały
z metalu [materiały budowlane], materiały metalowe na rusztowania
budowlane, metalowe materiały budowlane w postaci płyt, metalowe materiały budowlane w postaci arkuszy, metalowe materiały budowlane w postaci paneli, metalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, metalowe narożniki ochronne nakładane na płyty
gipsowo-kartonowe [materiały budowlane] oraz artykuły budowlane
metalowe i niemetalowe, artykuły wyposażenia wnętrz oraz artykuły wykończeniowe, meble, urządzenia i wyroby elektrotechniczne,
narzędzia budowlane, narzędzia, artykuły gospodarstwa domowego
i sprzęt radiowo-telewizyjny, wyroby z metalu, drewna, szkła, ceramiki,
porcelany oraz tworzyw sztucznych do użytku domowego, artykuły
chemiczne, włókiennicze, odzież oraz obuwie, drewno, materiały wyposażenia sanitarnego, pojazdy samochodowe, 37 usługi budowlane,
doradztwo inżynieryjne dotyczące usług budowlanych, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, roboty związane z budową
obiektów inżynierii lądowej, roboty budowlane specjalistyczne.
(111) 321243
(220) 2018 10 30
(210) 492205
(151) 2019 05 16
(441) 2019 01 28
(732) MAJSTER BUDOWLANE ABC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek, PL.
(540) MAJSTER PROFI
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(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, pomarańczowy
(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.15, 27.05.24, 26.05.04
(510), (511) 35 usługi sprzedaży, reklamy, promocji oraz usługi
w zakresie prowadzenia sklepów, składów, marketów z materiałami budowlanymi w szczególności takimi jak: betonowe materiały
budowlane, materiały budowlane przeciwogniowe, szklane materiały budowlane, materiały budowlane niemetalowe, powłoki
[materiały budowlane], tektura słomowa [materiały budowlane],
ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, materiały budowlane ze szkła, materiały budowlane z bitumu, siding winylowy [materiały budowlane], materiały budowlane z drewna, fornir kamienny [materiały budowlane], płyta pilśniowa [materiały budowlane],
materiały budowlane z kamienia naturalnego, bloczki budowlane
zawierające materiały izolacyjne, materiały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, materiały budowlane na bazie wapna, materiały
budowlane ze sztucznego kamienia, materiały budowlane z włókien
mineralnych, ogrodzenie przeciwerozyjne [materiały budowlane
niemetalowe], niemetalowe materiały budowlane do pokrywania
dachu, materiały budowlane składające się ze szkła, materiały budowlane niemetalowe o właściwościach akustycznych, materiały
budowlane wykonane z włókna skalnego, materiały budowlane
z materiałów z tworzyw sztucznych, materiały budowlane z tworzyw
sztucznych wzmocnione włóknem, słupy betonowe do użytku jako
materiały budowlane, niemetalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, niemetalowe materiały budowlane do użytku przy
poziomowaniu nawierzchni, budowlane materiały betonowe umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym, niemetalowe
materiały budowlane do zabezpieczania budynków przed ciągami
powietrznymi, niemetalowe narożniki ochronne nakładane na płyty gipsowo-kartonowe [materiały budowlane], mieszanki asfaltowe
do wypełniania ubytków na bazie smoły [materiały budowlane], budowlane materiały metalowe, blacharskie materiały budowlane, stalowe materiały budowlane, ogniotrwałe budowlane materiały metalowe, stropy [metalowe materiały budowlane], markizy metalowe
[materiały budowlane], ogniotrwałe materiały z metalu [materiały
budowlane], materiały metalowe na rusztowania budowlane, metalowe materiały budowlane w postaci płyt, metalowe materiały budowlane w postaci arkuszy, metalowe materiały budowlane w postaci paneli, metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne,
metalowe narożniki ochronne nakładane na płyty gipsowo-kartonowe [materiały budowlane] oraz artykuły budowlane metalowe
i niemetalowe, artykuły wyposażenia wnętrz oraz artykuły wykończeniowe, meble, urządzenia i wyroby elektrotechniczne, narzędzia
budowlane, narzędzia, artykuły gospodarstwa domowego i sprzęt
radiowo-telewizyjny, wyroby z metalu, drewna, szkła, ceramiki, porcelany oraz tworzyw sztucznych do użytku domowego, artykuły
chemiczne, włókiennicze, odzież oraz obuwie, drewno, materiały
wyposażenia sanitarnego, pojazdy samochodowe, 37 usługi budowlane, doradztwo inżynieryjne dotyczące usług budowlanych, usługi
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, roboty
budowlane związane ze wznoszeniem budynków, roboty związane
z budową obiektów inżynierii lądowej, roboty budowlane specjalistyczne.
(111) 321244
(220) 2018 10 30
(210) 492207
(151) 2019 05 16
(441) 2019 01 28
(732) MAJSTER BUDOWLANE ABC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek, PL.
(540) OUTLET BUDOWLANY
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.24, 26.11.02, 26.11.06,
26.04.02, 26.04.05, 26.04.18

Nr 9/2019

(510), (511) 35 usługi sprzedaży, reklamy, promocji oraz usługi
w zakresie prowadzenia sklepów, składów, marketów z materiałami budowlanymi w szczególności takimi jak: betonowe materiały
budowlane, materiały budowlane przeciwogniowe, szklane materiały budowlane, materiały budowlane niemetalowe, powłoki
[materiały budowlane], tektura słomowa [materiały budowlane],
ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, materiały budowlane ze szkła, materiały budowlane z bitumu, siding winylowy [materiały budowlane], materiały budowlane z drewna, fornir kamienny [materiały budowlane], płyta pilśniowa [materiały budowlane],
materiały budowlane z kamienia naturalnego, bloczki budowlane
zawierające materiały izolacyjne, materiały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, materiały budowlane na bazie wapna, materiały
budowlane ze sztucznego kamienia, materiały budowlane z włókien
mineralnych, ogrodzenie przeciwerozyjne [materiały budowlane
niemetalowe], niemetalowe materiały budowlane do pokrywania
dachu, materiały budowlane składające się ze szkła, materiały budowlane niemetalowe o właściwościach akustycznych, materiały
budowlane wykonane z włókna skalnego, materiały budowlane
z materiałów z tworzyw sztucznych, materiały budowlane z tworzyw
sztucznych wzmocnione włóknem, słupy betonowe do użytku jako
materiały budowlane, niemetalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, niemetalowe materiały budowlane do użytku przy
poziomowaniu nawierzchni, budowlane materiały betonowe umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym, niemetalowe
materiały budowlane do zabezpieczania budynków przed ciągami
powietrznymi, niemetalowe narożniki ochronne nakładane na płyty gipsowo-kartonowe [materiały budowlane], mieszanki asfaltowe
do wypełniania ubytków na bazie smoły [materiały budowlane], budowlane materiały metalowe, blacharskie materiały budowlane, stalowe materiały budowlane, ogniotrwałe budowlane materiały metalowe, stropy [metalowe materiały budowlane], markizy metalowe
[materiały budowlane], ogniotrwałe materiały z metalu [materiały
budowlane], materiały metalowe na rusztowania budowlane, metalowe materiały budowlane w postaci płyt, metalowe materiały budowlane w postaci arkuszy, metalowe materiały budowlane w postaci paneli, metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne,
metalowe narożniki ochronne nakładane na płyty gipsowo-kartonowe [materiały budowlane] oraz artykuły budowlane metalowe
i niemetalowe, artykuły wyposażenia wnętrz oraz artykuły wykończeniowe, meble, urządzenia i wyroby elektrotechniczne, narzędzia
budowlane, narzędzia, artykuły gospodarstwa domowego i sprzęt
radiowo-telewizyjny, wyroby z metalu, drewna, szkła, ceramiki, porcelany oraz tworzyw sztucznych do użytku domowego, artykuły
chemiczne, włókiennicze, odzież oraz obuwie, drewno, materiały
wyposażenia sanitarnego, pojazdy samochodowe, 37 usługi budowlane, doradztwo inżynieryjne dotyczące usług budowlanych, usługi
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, roboty
budowlane związane ze wznoszeniem budynków, roboty związane
z budową obiektów inżynierii lądowej, roboty budowlane specjalistyczne.

(111) 321245
(220) 2018 10 30
(210) 492209
(151) 2019 05 15
(441) 2019 01 28
(732) MAJSTER BUDOWLANE ABC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek, PL.
(540) MAJSTER PROFI
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, pomarańczowy
(531) 26.04.05, 26.04.18, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11,
27.05.12, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży, reklamy, promocji oraz usługi
w zakresie prowadzenia sklepów, składów, marketów z materiałami budowlanymi w szczególności takimi jak: betonowe materiały
budowlane, materiały budowlane przeciwogniowe, szklane materiały budowlane, materiały budowlane niemetalowe, powłoki

Nr 9/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

[materiały budowlane], tektura słomowa [materiały budowlane],
ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, materiały budowlane ze szkła, materiały budowlane z bitumu, siding winylowy [materiały budowlane], materiały budowlane z drewna, fornir kamienny [materiały budowlane], płyta pilśniowa [materiały budowlane],
materiały budowlane z kamienia naturalnego, bloczki budowlane
zawierające materiały izolacyjne, materiały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, materiały budowlane na bazie wapna, materiały
budowlane ze sztucznego kamienia, materiały budowlane z włókien
mineralnych, ogrodzenie przeciwerozyjne [materiały budowlane
niemetalowe], niemetalowe materiały budowlane do pokrywania
dachu, materiały budowlane składające się ze szkła, materiały budowlane niemetalowe o właściwościach akustycznych, materiały
budowlane wykonane z włókna skalnego, materiały budowlane
z materiałów z tworzyw sztucznych, materiały budowlane z tworzyw
sztucznych wzmocnione włóknem, słupy betonowe do użytku jako
materiały budowlane, niemetalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, niemetalowe materiały budowlane do użytku przy
poziomowaniu nawierzchni, budowlane materiały betonowe umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym, niemetalowe
materiały budowlane do zabezpieczania budynków przed ciągami
powietrznymi, niemetalowe narożniki ochronne nakładane na płyty gipsowo-kartonowe [materiały budowlane], mieszanki asfaltowe
do wypełniania ubytków na bazie smoły [materiały budowlane],
budowlane materiały metalowe, blacharskie materiały budowlane,
stalowe materiały budowlane, ogniotrwałe budowlane materiały
metalowe, stropy [metalowe materiały budowlane], markizy metalowe [materiały budowlane], ogniotrwałe materiały z metalu [materiały budowlane], materiały metalowe na rusztowania budowlane,
metalowe materiały budowlane w postaci płyt, metalowe materiały budowlane w postaci arkuszy, metalowe materiały budowlane
w postaci paneli, metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe narożniki ochronne nakładane na płyty gipsowo-kartonowe [materiały budowlane] oraz artykuły budowlane
metalowe, niemetalowe, artykuły wyposażenia wnętrz oraz artykuły
wykończeniowe, meble, urządzenia i wyroby elektrotechniczne, narzędzia budowlane, narzędzia, artykuły gospodarstwa domowego
i sprzęt radiowo-telewizyjny, wyroby z metalu, drewna, szkła, ceramiki, porcelany oraz tworzyw sztucznych do użytku domowego,
artykuły chemiczne, włókiennicze, odzież oraz obuwie, drewno, materiały wyposażenia sanitarnego, pojazdy samochodowe, 37 usługi
budowlane, doradztwo inżynieryjne dotyczące usług budowlanych,
usługi konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, roboty związane z budową
obiektów inżynierii lądowej, roboty budowlane specjalistyczne.

(111) 321246
(220) 2018 11 07
(151) 2019 05 17
(441) 2019 01 28
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) polka by OCEANIC
(540)

(210) 492455

(220) 2018 11 07
(441) 2019 01 28

(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) OCEANIC DERMOGENETICS
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia
i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty,
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne,
środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, 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 włosów, rzęs, brwi,
paznokci do celów leczniczych.
(111) 321248
(220) 2018 11 22
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) ŻAK LUCYNA DEKORAMA, Jankowo, PL.
(540) DeKORAMA
(540)

(210) 492964

Kolor znaku: czerwony, niebieski, biały
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 żaluzje i rolety metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, rygle okienne metalowe, rygle do zasuw okiennych, ozdobne
metalowe okucia okienne, okna żaluzjowe metalowe, 19 żaluzje
i rolety niemetalowe, żaluzje i rolety nietekstylne, okna żaluzjowe
niemetalowe, niemetalowe parapety okienne, niemetalowe ramy
do okien szklanych, okiennice niemetalowe, okna witrażowe,
20 karnisze do zasłon, końcówki do karniszy, klamerki ozdobne, gałki
do upinania firan, prowadnice do zasłon, dekoracje wiszące (ozdoby), haki do zasłon, kółka do zasłon, krążki do zasłon, rolki do zasłon,
sznury do podwiązywania zasłon, nietekstylne uchwyty do zasłon,
zasłony dekoracyjne z koralików, zasłony bambusowe, niemetalowe
urządzenia do zamykania do okien, ograniczniki do okien, osprzęt
niemetalowy do okien, rolety wewnętrzne okienne, niemetalowe
rygle do ram okiennych, 24 firany, zasłony, zasłony z tkaniny lub
tworzyw sztucznych, tekstylne uchwyty do zasłon, zasłony okienne,
35 sprzedaż w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu (sklepy internetowe on-line), sprzedaż wysyłkowa i katalogowa następujących towarów: tekstylia i wyroby włókiennicze, firany,
zasłony, tkaniny, dzianiny, materiały tekstylne nietkane, substytuty
tkanin, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, akwizycja, promocja sprzedaży, 44 usługi wizażystów do dekoracji okien.
(111) 321249
(220) 2018 11 24
(210) 493064
(151) 2019 06 11
(441) 2019 02 25
(732) KRYST MARCIN MEDITRENDY, Częstochowa, PL.
(540) M meditrendy MEDYCZNA MODA
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia
i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty,
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne,
środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, 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 włosów, rzęs, brwi,
paznokci do celów leczniczych.
(111) 321247
(151) 2019 05 17

2855

(210) 492456

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.05.01, 26.05.18
(510), (511) 10 fartuchy do użytku medycznego, odzież medyczna,
obuwie medyczne, 25 fartuchy medyczne jako uniformy dla lekarzy
i pielęgniarek, 35 administrowanie i organizacja usług sprzedaży
wysyłkowej, sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz internetowa odzieży
medycznej, fartuchów medycznych, obuwia medycznego, galanterii
skórzanej, stetoskopów, czepków, ciśnieniomierzy, latarek.
(111) 321250
(220) 2018 11 26
(151) 2019 05 22
(441) 2019 02 04
(732) MATUSZAK MICHAŁ VENUS, Kalisz, PL.
(540) POLDERMA

(210) 493111

2856
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(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do mycia, mydła, mydła lecznicze,
szampony, żele pod prysznic, żel oczyszczający, mleczko oczyszczające, peeling do ciała, olejek do ciała, olejki do celów kosmetycznych,
preparaty do kąpieli, sole do kąpieli, preparaty do pielęgnacji ciała,
preparaty do pielęgnacji twarzy, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji nóg. preparaty do pielęgnacji paznokci,
balsamy do ciała, balsam do twarzy, balsam do masażu, wosk do masażu, preparaty do pielęgnacji włosów, odżywka do włosów, serum,
toniki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne, ampułki kosmetyczne, krem, kremy kosmetyczne, krem do ciała, krem do twarzy, krem
do stóp, krem do rąk, olejki eteryczne, aromaty [olejki aromatyczne],
esencje eteryczne, kadzidełka, antyperspiranty, perfumy, woda zapachowa, preparaty kosmetyczne do opalania, preparaty do makijażu,
cienie do powiek, linery, kredki do oczu, konturówki do oczu, podkład do twarzy, puder, róż do policzków, błyszczyki, pomadka do ust,
preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, wosk do depilacji,
lakiery do paznokci, 10 aparaty i instrumenty medyczne, urządzenia
elektromedyczne, urządzenia do dermabrazji, urządzenia do elektroforezy, urządzenia do leczenia cellulitu, aparaty, urządzenia i przyrządy do celów rehabilitacyjnych, aparaty i przyrządy do masażu,
aparaty wibracyjne do masażu, urządzenia do masażu wibracyjnego
i estetycznego, przyrządy do masażu kosmetycznego, elektryczne masażery kosmetyczne, urządzenia do masażu ciała, przyrządy
do leczniczych ćwiczeń fizycznych, aparaty i przyrządy do fizjoterapii
i fizykoterapii, urządzenia terapeutyczne, urządzenia do terapii cieplnych, urządzenia do leczenia obrzęku limfatycznego, lampy do celów
leczniczych oraz urządzenia do światłolecznictwa, ciepłolecznictwa
i elektroterapii, pasy do celów leczniczych, pasy elektryczne do celów
leczniczych, przyrządy do hydroterapii, 44 usługi w zakresie odnowy
biologicznej, usługi w zakresie poprawy kondycji fizycznej, SPA, usługi kosmetyczne, salony piękności, usługi kosmetyki pielęgnacyjnej,
leczniczej i upiększającej, usługi w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej
twarzy i ciała, usługi w zakresie zabiegów pielęgnacyjnych i kosmetycznych włosów i skóry głowy, usługi pielęgnacji dłoni i stóp, pedicure i manicure, epilacja, depilacja, usługi w zakresie dermatologii
estetycznej i leczniczej, udzielanie porad z zakresu kosmetyki, porady
dietetyczne, usługi w zakresie masażu, okładów, usługi rehabilitacyjne, fizykoterapii, usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie odnowy
biologicznej, terapia, aromatoterapia, fizjoterapia, fizykoterapia, masaż, rehabilitacja, usługi doradcze w zakresie sprzętu kosmetycznego,
medycznego, do odnowy biologicznej .
(111) 321251
(220) 2018 12 01
(151) 2019 06 18
(441) 2019 03 04
(732) Maxima Healthcare Ltd, Seaford, GB.
(540) ERAZABAN
(540)

(210) 493325

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.01
(510), (511) 3 preparaty nielecznicze kosmetyczne, preparaty nielecznicze do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty nielecznicze do pielęgnacji, zwłaszcza ust, preparaty nielecznicze do osuszania, zwłaszcza
ust, preparaty nielecznicze do nawilżania, zwłaszcza ust, 5 preparaty
i substancje farmaceutyczne i lecznicze, preparaty lecznicze kosmetyczne, preparaty lecznicze do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty
lecznicze do pielęgnacji, zwłaszcza ust, preparaty lecznicze do osuszania, zwłaszcza ust, preparaty lecznicze do nawilżania, zwłaszcza ust,
preparaty do profilaktyki lub/i do leczenia, przeciwwirusowe preparaty, 44 usługi doradcze w odniesieniu do preparatów i/lub problemów
medycznych, opracowywanie raportów medycznych, poradnictwo
medyczne i/lub psychologiczne w odniesieniu do społecznego leczenia schorzeń medycznych, usługi medyczne dla diagnostyki i/lub
leczenia schorzeń ludzkiego ciała, dostarczanie informacji medycznej,
usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy oraz inny personel
specjalistyczny w dziedzinie opieki zdrowotnej.

(111) 321252
(220) 2019 01 06
(151) 2019 06 11
(441) 2019 02 25
(732) JAFERNIK PAWEŁ PIOTR ZPHU, Kórnik, PL.
(540) WYTWÓRNIA LODÓW Z KÓRNIKA zał. 2016
(540)

Nr 9/2019
(210) 494511

(531) 08.01.18, 27.05.01, 26.11.02, 27.07.01, 26.04.04, 26.01.01
(510), (511) 30 lody, lody wielosmakowe, lody owocowe, lody mleczne, lody spożywcze, lody włoskie, lody truflowe, sorbety, substytuty
lodów, wyroby lodowe, ciasta lodowe, słodycze lodowe, tort lodowy,
desery lodowe, lizaki lodowe, batony lodowe, lody w proszku, lody
typu sandwich, lody zawierające czekoladę, lody z owocami, lody
bez mleka, lody na patyku, polewy do lodów, mieszanki do lodów,
napoje z lodów, rożki do lodów, lodowe wyroby cukiernicze, jadalne
rzeźby lodowe, lody na bazie jogurtu, lody o smaku czekoladowym,
mieszanki na sorbety, jogurt mrożony, proszki do przygotowania
lodów, błyskawiczne mieszanki do lodów, preparaty aromatyczne
do lodów, mieszanki do sporządzania lodów, substancje do wiązania lodów, lizaki lodowe zawierające mleko, mieszanki do rożków
lodowych, mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, naturalne
środki wiążące do lodów, substytuty lodów na bazie soi, mieszanki
do sporządzania lodów wodnych, wafelki do lodów w kształcie stożka, mieszanki do przyrządzania lodowych wyrobów cukierniczych,
napoje na bazie kawy zawierające lody, lody wodne o smaku owocowym w postaci lizaków, naturalne aromaty dodawane do lodów inne
niż esencje eteryczne lub olejki eteryczne, 35 sprzedaż detaliczna lub
hurtowa lodów, lodów wielosmakowych, lodów owocowych, lodów
mlecznych, lodów spożywczych, lodów włoskich, lodów truflowych,
sorbetów, substytutów lodów, wyrobów lodowych, ciast lodowych,
słodyczy lodowych, tortów lodowych, deserów lodowych, lizaków
lodowych, batonów lodowych, lodów w proszku, lodów typu sandwich, lodów zawierających czekoladę, lodów z owocami, lodów bez
mleka, lodów na patyku, polew do lodów, mieszanek do lodów, napojów z lodów, rożków do lodów, lodowych wyrobów cukierniczych,
jadalnych rzeźb lodowych, lodów na bazie jogurtu, lodów o smaku
czekoladowym, mieszanek na sorbety, jogurtów mrożonych, proszków do przygotowania lodów, błyskawicznych mieszanek do lodów,
preparatów aromatycznych do lodów, mieszanek do sporządzania
lodów, substancji do wiązania lodów, lizaków lodowych zawierających mleko, mieszanek do rożków lodowych, mrożonych wyrobów
cukierniczych zawierających lody, naturalnych środków wiążących
do lodów, substytutów lodów na bazie soi, mieszanek do sporządzania lodów wodnych, wafelków do lodów w kształcie stożka,
mieszanek do przyrządzania lodowych wyrobów cukierniczych, napojów na bazie kawy zawierających lody, lodów wodnych o smaku
owocowym w postaci lizaków, naturalnych aromatów dodawanych
do lodów innych niż esencje eteryczne lub olejki eteryczne, 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi w zakresie pubów,
serwowanie napojów w pubach z browarem, oferowanie żywności
i napojów w bistrach, bary, bary przekąskowe, catering w kafeteriach
szybkiej obsługi, hotelowe usługi kateringowe, organizowanie posiłków w hotelach, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia,
przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów,
restauracje dla turystów, usługi restauracji hotelowych, usługi kawiarni, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje samoobsługowe, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji
w zakresie barów, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi

Nr 9/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje,
usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie gotowania posiłków.

(111) 321253
(220) 2019 01 09
(210) 494612
(151) 2019 06 13
(441) 2019 02 25
(732) OVIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice, PL.
(540) ovida
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 26.01.04, 26.01.19,
26.11.03, 26.11.05, 26.11.12
(510), (511) 41 usługi w zakresie poprawy kondycji fizycznej, kluby
odnowy fizycznej, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego,
udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi trenera osobistego [trening
sprawności fizycznej], 44 fizjoterapia, usługi medycyny alternatywnej, hiperbaryczna terapia tlenowa.
(111) 321254
(220) 2019 01 10
(151) 2019 06 18
(441) 2019 03 04
(732) BRODZIAK KAMIL, Ożarów Mazowiecki, PL.
(540) X KARDAN
(540)

(210) 494632

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, szary
(531) 26.11.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 7 bębny [części maszyn], korby [części maszyn], łożyska
do wałów transmisyjnych, łożyska [części maszyn], łożyska, łożyska
kulkowe, łożyska przeciwcierne do maszyn, łożyska z automatycznym smarowaniem, maszynowy mechanizm przekładniowy, maszyny do uprawiania ziemi do użytku rolniczego, maszyny rolnicze,
maszyny wirujące, mechanizmy napędowe, inne niż do pojazdów
lądowych, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, narzędzia
[części maszyn], narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, narzędzia rolnicze, inne niż o napędzie ręcznym, obudowy [części maszyn], obudowy łożysk do maszyn, osie do maszyn, osłony maszyn,
przekładnie do maszyn, przekładnie redukcyjne, inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie zębate, inne niż do pojazdów lądowych,
przekładnie, inne niż do pojazdów lądowych, wały korbowe, wały napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, 12 mechanizmy napędowe
do pojazdów lądowych, przekładnie do pojazdów lądowych, przekładnie redukcyjne do pojazdów lądowych, przemienniki momentu
obrotowego do pojazdów lądowych, wały napędowe do pojazdów
lądowych.
(111) 321255
(220) 2019 01 10
(151) 2019 06 13
(441) 2019 02 25
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) Lacrimal
(540)

(210) 494636

Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoniebieski, niebieski, biały, szary
(531) 29.01.15, 27.05.05, 01.15.15
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(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty higieniczne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do celów medycznych, suplementy diety dla ludzi, krople do oczu, lecznicze płyny do przemywania oczu, płyny do oczu
do użytku medycznego, substancje przeciwzakaźne stosowane
miejscowo do leczenia infekcji oczu, sterylne roztwory do celów
medycznych, produkty farmaceutyczne do użytku okulistycznego,
preparaty farmaceutyczne do użytku w okulistyce.

(111) 321256
(220) 2018 10 26
(210) 491830
(151) 2019 06 18
(441) 2019 01 28
(732) PILCH WANDA ENGINEERING PLUS, Kalisz, PL.
(540) OPTICOSPORT
(510), (511) 9 okulary, okulary polaryzacyjne, okulary optyczne, okulary korekcyjne, okulary kurzoodporne, okulary 3D, okulary lodowcowe,
okulary antyrefleksyjne, okulary spawalnicze, okulary powiększające,
okulary inteligentne, modne okulary, okulary ochronne, okulary pływackie, ochronne okulary, okulary przeciwsłoneczne, okulary przeciwoślepieniowe, okulary-optyka, okulary dla rowerzystów, optyczne
okulary strzeleckie, okulary do czytania, woreczki na okulary, futerały
na okulary, okulary do makijażu, okulary, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, okulary
dla dzieci, etui na okulary, modne okulary przeciwsłoneczne, sznurki
do okularów, oprawki do okularów, zestawy soczewek jako wzierniki, okulary, okulary ochronne do nurkowania, artykuły optyczne
do okularów korekcyjnych, przeciwsłoneczne okulary na receptę,
futerały na okulary słoneczne, okulary do rzeczywistości wirtualnej,
etui na okulary dziecięce, okulary do uprawiania sportu, etui na okulary słoneczne, etui na okulary przeciwsłoneczne, okulary ochronne
do ochrony oczu, okulary 3D do odbiorników telewizyjnych, okulary
ochronne do uprawiania sportu, szkła przeciwsłoneczne nakładane
na okulary, soczewki powiększające, soczewki okularowe, soczewki
antyrefleksyjne, soczewki optyczne, soczewki fotograficzne, szklane
soczewki optyczne, soczewki do okularów, soczewki korekcyjne dla
optyki, soczewki-szkła optyczne, soczewki do projektorów, obiektywy-soczewki dla optyki, soczewki powiększające oczy, soczewki
do teleskopów, soczewki okularów słonecznych, obiektywy-soczewki do astrofotografii, soczewki z tworzywa sztucznego, zapasowe
soczewki do okularów, soczewki do okularów słonecznych, soczewki
optyczne do okularów słonecznych, soczewki do ochronnych masek
na twarz, oprawki jednooczne, puste oprawki okularowe, oprawki
do monokli, oprawki do przezroczy, oprawki do okularów, oprawki
do binokli, oprawki do okularów słonecznych, oprawki do lorgnon-okularów z rączką, oprawki do okularów wykonane z metalu, oprawki
okularów wykonane z tworzyw sztucznych, dopasowane oprawki, etui
na karty kredytowe, oprawki do okularów i okularów przeciwsłonecznych, oprawki okularów wykonane z połączenia metalu i tworzyw
sztucznych, oprawki do okularów wykonane z metalu i materiału
syntetycznego, oprawki do wieszania zdjęć rentgenowskich, inne niż
do celów medycznych, oprawki do okularów wykonane z metalu lub
metalu łączonego z tworzywem sztucznym.
(111) 321257
(220) 2019 01 10
(151) 2019 06 13
(441) 2019 02 25
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) Lacrimal
(540)

(210) 494643

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnozielony, zielony, niebieski, biały
(531) 29.01.15, 27.05.05, 01.15.15, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty higieniczne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do celów medycznych, suplementy diety dla ludzi, krople do oczu, lecznicze płyny do przemywania oczu, płyny do oczu
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do użytku medycznego, substancje przeciwzakaźne stosowane
miejscowo do leczenia infekcji oczu, sterylne roztwory do celów
medycznych, produkty farmaceutyczne do użytku okulistycznego,
preparaty farmaceutyczne do użytku w okulistyce.

nych, usługi nadzoru w zakresie projektów budowlanych, usługi
zarządzania budową, izolowanie budynków, konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, naprawa opon, mycie, mycie pojazdów,
czyszczenie pojazdów, czyszczenie okien.

(111) 321258
(220) 2019 01 10
(151) 2019 06 13
(441) 2019 02 25
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) Lacrimal
(540)

(111) 321260
(220) 2019 01 14
(210) 494758
(151) 2019 06 18
(441) 2019 03 04
(732) ALUFIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łysomice, PL.
(540) ALUFIRE Office Line
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, ogniotrwałe
budowlane materiały metalowe, metalowe materiały konstrukcyjne,
ogniotrwałe, prefabrykaty budowlane z metalu, metalowe prefabrykaty konstrukcyjne, prefabrykowane ściany metalowe, płyty ścienne
z metalu, ściany z metalu, elementy drzwiowe metalowe, metalowe
drzwi przeciwpożarowe, ognioodporne drzwi metalowe, ogniotrwałe drzwi z metalu, oszklone drzwi metalowe, profile metalowe, profile z metalu na drzwi, profile metalowe do celów termoizolacyjnych,
metalowe konstrukcje izolujące dźwięk, przeszklone ściany z ramą
metalową, bezszprosowe ściany szklane z ramą metalową, 19 niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, ogniotrwałe materiały
budowlane, niemetalowe, materiały budowlane przeciwogniowe,
materiały budowlane ze szkła, niemetalowe panele ścienne, niemetalowe oszklenie posiadające właściwości ognioodporne, panele
szklane, szklane ekrany, panele ogniotrwałe do użytku w budownictwie (niemetalowe), przeszklone panele ścienne [niemetalowa
konstrukcja], płyty ze szkła, szklane ściany, drzwi szklane, drzwi
ognioodporne niemetalowe, drzwi ochronne niemetalowe, niemetalowe drzwi przeciwpożarowe, szkło termoizolacyjne do użytku
w budownictwie, szkło izolacyjne, profile niemetalowe dla budownictwa, płytki ognioodporne, materiały do ochrony przeciwpożarowej (niemetalowe) do użytku w budownictwie, materiały budowlane
niemetalowe o właściwościach akustycznych, bezszprosowe ściany
szklane.

(210) 494648

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnozielony, zielony, biały
(531) 29.01.14, 27.05.05, 01.15.15, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty higieniczne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do celów medycznych, suplementy diety dla ludzi, krople do oczu, lecznicze płyny do przemywania oczu, płyny do oczu
do użytku medycznego, substancje przeciwzakaźne stosowane
miejscowo do leczenia infekcji oczu, sterylne roztwory do celów
medycznych, produkty farmaceutyczne do użytku okulistycznego,
preparaty farmaceutyczne do użytku w okulistyce.
(111) 321259
(220) 2019 01 14
(210) 494756
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) MARECKI KRZYSZTOF FIRMA BUDOWLANO USŁUGOWO
HANDLOWA WALMAR, Głogów Małopolski, PL.
(540) WALMAR
(540)

Kolor znaku: czerwony, granatowy
(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.03.02, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi budowlano-remontowe, w tym: budowa i remont domów mieszkalnych, obiektów handlowych i przemysłowych
oraz obiektów użyteczności publicznej, izolowanie i uszczelnianie
budynków, czyszczenie budynków od wewnątrz i od zewnątrz, rozbiórka budynków, remont dróg, budowa dróg, układanie nawierzchni drogowych, asfaltowanie dróg oraz oczyszczanie dróg, usługi
dekarskie, usługi kamieniarskie, eksploatacja kamieniołomów, czyszczenie i naprawa kotłów oraz kominów, usługi malarskie, usługi w zakresie piaskowania i nitowania, wiercenie studni, tapetowanie, budowa i konserwacja rurociągów, montaż rusztowań, wynajem maszyn
budowlanych, sprzętu budowlanego, rusztowań oraz szalunków,
usługi w zakresie informacji i nadzoru budowlanego, doradztwo
inżynieryjne, doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej, instalacja urządzeń wentylacyjnych, instalacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz urządzeń elektrycznych i sanitarnych, instalacja wind,
instalacja wewnętrznych ścianek działowych w budynkach, instalowanie wyposażenia budynków, montaż wyposażenia kuchennego,
montaż mebli, tapicerowanie, ciesielstwo, modernizacja instalacji
do: wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania budynku, instalacje OZE,
instalacje systemów ogrzewania słonecznego, instalacja, naprawa
i konserwacja sprzętu grzewczego, konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, instalacje fotowoltaiczne,
usługi w zakresie instalacji elektrycznych, montaż drzwi i okien, montaż konstrukcji budynków, instalacja centralnego ogrzewania, instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, montaż okładziny
zewnętrznych ścian budynku, montaż ogrodzeń, odnawianie oraz
renowacja budynków, usługi rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi
doradcze, informacyjne oraz konsultacyjne w sprawach budowla-

(111) 321261
(220) 2019 01 14
(151) 2019 06 14
(441) 2019 02 25
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin, PL.
(540) NEBU SOLINEA
(510), (511) 5 preparaty w ampułkach do inhalacji.

(210) 494766

(111) 321262
(220) 2019 01 14
(210) 494768
(151) 2019 06 14
(441) 2019 02 25
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin, PL.
(540) ECTOVAZZ
(510), (511) 5 preparaty do pielęgnacji i wspomagania leczenia podrażnień brzegów powiek i okolic oczu.
(111) 321263
(220) 2019 01 14
(210) 494769
(151) 2019 06 14
(441) 2019 02 25
(732) GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan, PL.
(540) MALINOWE brownie
(540)

Kolor znaku: brązowy, jasnoczerwony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 30 lody, sorbety, desery lodowe, desery czekoladowe,
musy deserowe, desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany
[parfait], sosy owocowe, wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze.
(111) 321264
(220) 2019 01 17
(210) 494889
(151) 2019 06 18
(441) 2019 03 04
(732) SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) up and go
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(540)

Kolor znaku: niebieski, różowy, pomarańczowy, biały
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 9 programy komputerowe, aplikacje do urządzeń mobilnych, 36 usługi bankowe, bankowość online, doradztwo w sprawach
finansowych.
(111) 321265
(220) 2019 01 21
(151) 2019 06 18
(441) 2019 02 25
(732) CIEŚLA SZYMON 1-DRIVE, Jaworzno, PL.
(540) alexis
(540)

(210) 495024

(531) 27.05.01, 26.01.01
(510), (511) 3 lakiery do paznokci, 11 lampy do paznokci.
(111) 321266
(220) 2019 01 21
(210) 495026
(151) 2019 06 18
(441) 2019 02 25
(732) PMT LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) PMT Logistics
(540)

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, badania opinii publicznej, badania rynkowe, reklama, promowanie działalności gospodarczej, usługi doradcze w zakresie reklamy, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, rozpowszechnianie produktów do celów
reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, promocja sprzedaży, wsparcie w zakresie promocji biznesu, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu, promocji, kampanie marketingowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie w działalności handlowej, usługi
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, 39 transport, usługi
spedycyjne, logistyka transportu, pakowanie i składowanie towarów,
dostawa towarów, informacja o transporcie, magazynowanie, wynajmowanie magazynów, rozładunek towarów, wypożyczanie środków transportu, przewożenie, usługi pośrednictwa transportowego,
udzielanie informacji dotyczących transportu ładunku, usługi doradcze związane z transportem, wynajem pojazdów transportowych
na umowę, składowanie towarów w magazynach, wynajem maszyn
i urządzeń do załadunku i rozładunku.
(111) 321267
(220) 2019 01 22
(210) 495068
(151) 2019 06 18
(441) 2019 02 25
(732) SZULC ŁUKASZ AMERICAN HOME, Elbląg, PL.
(540) AMERICAN HOME NIERUCHOMOŚCI EST. 2016
(540)

(531) 26.01.17, 27.05.01, 26.11.02, 26.01.03
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(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, usługi agencji nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję,
usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, usługi
agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi
agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi
agencji lub pośrednictwo w zakresie wynajmu gruntów, usługi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń
biurowych [nieruchomości], doradztwo w zakresie nieruchomości,
wycena nieruchomości, usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, timesharing nieruchomości, organizowanie wynajmu
nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, usługi w zakresie
inwestowania w nieruchomości, planowanie inwestycji w nieruchomości, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości,
usługi kredytowania nieruchomości, doradztwo związane z kredytami
hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, usługi zarządzania
nieruchomościami, pomoc w zakupie nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących
kwestii nieruchomości za pośrednictwem internetu, usługi w zakresie
wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, usługi pośrednictwa
finansowego w zakresie nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, powiernictwo nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem.

(111) 321268
(220) 2019 01 22
(151) 2019 06 13
(441) 2019 02 25
(732) SZEWCZYK MACIEJ, Zakopane, PL.
(540) GÓRALSKA AMBASADA
(540)

(210) 495084

Kolor znaku: brązowy, biały
(531) 26.01.01, 26.01.02, 26.01.05, 26.01.06, 26.01.07, 26.01.10,
26.01.12, 26.01.16, 26.01.21, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.12, 26.05.06,
25.01.05
(510), (511) 43 usługi hotelarskie, usługi pensjonatów, domów turystycznych, domów wczasowych i moteli, usługi w zakresie rezerwacji
noclegów, usługi zakwaterowania, udostępnianie obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania,
usługi wynajmowania sal, obiektów i sprzętu na szkolenia, zjazdy,
sympozja i konferencje, usługi kawiarni, stołówek, usługi restauracyjne i barowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi kateringowe.
(111) 321269
(220) 2018 12 06
(151) 2019 06 19
(441) 2019 02 04
(732) TWINO, SIA, Ryga, LV.
(540) IN credit
(540)

(210) 493529

(531) 26.02.07, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi finansowe, sprawy monetarne, usługi pożyczek finansowych, usługi pożyczek osobistych, doradztwo finansowe i usługi konsultingu finansowego, transakcje finansowe.
(111) 321270
(220) 2019 01 16
(210) 494835
(151) 2019 06 26
(441) 2019 03 11
(732) SYRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bestwina, PL.
(540) GS GunnerS
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(540)

(531) 27.05.05, 27.05.17, 27.05.22, 24.01.15
(510), (511) 9 rękawice ochronne i robocze, rękawice do ochrony
przed wypadkami, rękawice do ochrony przed wypadkami lub urazami, kaski zabezpieczające, fartuchy i rękawy spawalnicze.
(111) 321271
(220) 2019 02 08
(210) 495760
(151) 2019 08 02
(441) 2019 04 01
(732) RZEPIŃSKI RAFAŁ TRAVELLER TURYSTYKA NIERUCHOMOŚCI
AR, Tychy, PL.
(540) AR ESTATE
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.11
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, biura pośrednictwa handlu
nieruchomościami, wynajem nieruchomości, wycena nieruchomości, administrowanie i zarządzenie nieruchomościami, usługi konsultacyjne i doradcze dotyczące nieruchomości, usługi i pośrednictwo
w zakresie kredytowania nieruchomości, usługi i pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń nieruchomości, 37 budowanie nieruchomości,
w tym nieruchomości komercyjnych i mieszkalnych, remonty i konserwacja nieruchomości, usługi doradcze dotyczące remontów budynków.
(111) 321272
(220) 2019 02 22
(210) 496314
(151) 2019 07 24
(441) 2019 04 08
(732) FICEK KRZYSZTOF INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA LEKARSKA DR N. MED KRZYSZTOF FICEK, Bieruń, PL.
(540) GO go fi
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, granatowy
(531) 26.01.06, 26.01.12, 24.17.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 41 prowadzenie ośrodków sprawności fizycznej, prowadzenie zajęć poprawiających kondycję fizyczną, szkolenia w zakresie
sprawności fizycznej, usługi w zakresie treningu fizycznego, instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, doradztwo w zakresie treningu
fizycznego, usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych, prowadzenie zajęć w zakresie ćwiczeń fizycznych, treningi zdrowotne
i treningi fitness, instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, organizacja i przeprowadzanie programów treningów z zakresu piłki
nożnej, 44 rehabilitacja fizyczna, terapia zajęciowa i rehabilitacyjna,
opracowanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, badanie sprawności fizycznej, fizjoterapia.
(111) 321273
(220) 2018 03 28
(151) 2018 10 16
(441) 2018 06 18
(732) SUCHY DOROTA, Chorzów, PL.
(540) SUPER PRODUKT WYBÓR KONSUMENTÓW

(210) 484181

Kolor znaku: złoty, beżowy, jasnobrązowy, czerwony
(531) 25.01.19, 01.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 audyt przedsiębiorstw, reklama, promocja, promocja
sprzedaży, promocja towarów i usług, promocja przedsiębiorstw,
rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, organizowanie wystaw, towarów i 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 zakresie działalności gospodarczej, badanie marketingowe, badanie rynku i opinii
publicznej, koncesjonowanie towarów i usług dla osób trzecich, kreowanie wizerunku firmy, usług, towarów, uaktualnienie materiałów
reklamowych, 42 kontrola jakości, certyfikowanie produktów i usług,
certyfikowanie przedsiębiorstw, certyfikowanie firm, stwierdzenie
autentyczności firmy, produktów i usługi.
(111) 321274
(220) 2018 11 08
(210) 492474
(151) 2019 04 30
(441) 2019 01 14
(732) MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce, PL.
(540) MiniMax
(510), (511) 10 elektrody do użytku medycznego, elektrody sercowe,
elektrody do wykonywania zabiegów ablacji serca.
(111) 321275
(220) 2013 05 13
(151) 2014 04 09
(441) 2013 09 02
(732) OPENCARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL.
(540) TasteClub
(540)

(210) 414152

Kolor znaku: szary, czarny, pomarańczowy, biały
(531) 11.01.01, 11.01.04, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 zarządzanie w zakresie organizacji handlu i w zakresie zamówień handlowych, wyceny handlowe, pośrednictwo handlowe, usługi i badania marketingowe, reklama za pośrednictwem
sieci internetowej, organizacja targów, aukcji, wystaw i pokazów
reklamowych, systematyzacja danych, komputerowe bazy danych,
zgrupowanie towarów pozwalające wygodnie je oglądać i kupować
w sklepach, hurtowniach i w sieci internetowej, obejmujących: bony,
karty klienta i czeki zwłaszcza na usługi restauracyjne, hotelowe, rekreacyjne, turystyczne i dla serwisu zakupów grupowych towarów,
w tym pakietów promocyjnych, 36 doradztwo finansowe, informacje
finansowe, elektroniczny transfer środków finansowych, inwestycje
kapitałowe i operacje finansowe, emisja kart płatniczych, kart klienta, bonów wartościowych, czeków, 42 planowanie i projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w sprawach systemów
komputerowych i oprogramowania, tworzenie stron internetowych
i administrowanie stronami internetowymi dla osób trzecich, 45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej i praw autorskich, badania prawne, licencjonowanie własności intelektualnej i programów
komputerowych, rejestracja domen internetowych.
(111) 321276
(151) 2017 11 09

(220) 2017 04 05
(441) 2017 07 17

(210) 470040
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(732) MOTYKIEWICZ KATARZYNA PARYŻANKA LA BOUTIQUE,
Puck, PL.
(540) Paryżanka la boutique
(540)

Kolor znaku: szary, różowy
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach, punktach
wyspecjalizowanych oraz za pośrednictwem Internetu: bielizny damskiej, odzieży damskiej, torebek damskich, biżuterii, obuwia, nakryć
głowy, zegarków, rękawiczek, okularów, strojów kąpielowych, artykułów kosmetycznych.
(111) 321277
(220) 2018 06 15
(210) 487153
(151) 2019 01 04
(441) 2018 08 13
(732) WISZNIEWSKA-HOFMAN EWELINA CENTRUM MEDYCZNE
PERSONA, SWARZĘDZKIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO,
Swarzędz, PL.
(540) CENTRUM MEDYCZNE PERSONA
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 02.01.23, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 44 fizjoterapia, leczenie odwykowe pacjentów nadużywających środki odurzające, manicure, masaż, ośrodki zdrowia,
placówki rekonwalescencji, przekłuwanie ciała, salony piękności,
tatuowanie, terapia mowy, usługi klinik medycznych, usługi kosmetologiczne, usługi kosmetyczne, usługi medycyny estetycznej, usługi
medyczne, usługi optyczne, usługi ortodontyczne, usługi psychologów, usługi saun, usługi solariów, usługi specjalistycznych gabinetów lekarskich, usługi stomatologiczne.
(111) 321278
(220) 2018 06 18
(210) 487201
(151) 2019 01 17
(441) 2018 08 20
(732) MOXLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) MXY
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 3 preparaty myjące do pojazdów, preparaty czyszczące
do samochodów, płyn do bezwodnego mycia aut, środki do czyszczenia pojazdów, środki do polerowania opon pojazdów, szampony
do pojazdów, płyny do czyszczenia przedniej szyby samochodowej,
płyny do czyszczenia, detergenty do samochodów, szampony do mycia samochodów, środki do czyszczenia tapicerki, środki do konserwacji skóry, środki do usuwania plam, środki do nadawania połysku
samochodom, środki do polerowania, środki do polerowania samochodów, woski do polerowania, woski samochodowe, preparaty
do nadawania połysku, preparaty do odnawiania i polerowania, preparaty do polerowania, preparaty do usuwania wosku, środki ścierne
i polerskie, środki zapachowe do samochodów, płyny do spryskiwaczy szyb samochodowych, preparaty ścierne do użytku w pielęgnacji
samochodów, chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi, chusteczki nasączone preparatami kosmetycznymi, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do ochrony przeciwsłonecz-
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nej, produkty wodoodporne z filtrem przeciwsłonecznym, środki
perfumeryjne i zapachowe, detergenty do użytku domowego, płyny
do mycia, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, środki czyszczące do użytku domowego, 37 usługi myjni pojazdów, usługi mycia pojazdów, mycie pojazdów mechanicznych, mycie
samolotów, czyszczenie i mycie samochodów, mycie pociągów, mycie i polerowanie pojazdów silnikowych, kompleksowe czyszczenie
pojazdów, czyszczenie higieniczne [pojazdy], usługi czyszczenia
silnikowych pojazdów lądowych, polerowanie (czyszczenie) pojazdów, czyszczenie i polerowanie pojazdów silnikowych, polerowanie
i nadawanie połysku, polerowanie samochodów, usługi sprzątania
samochodów, usługi czyszczenia wewnątrz i na zewnątrz samochodów, usługi w zakresie konserwacji pojazdów silnikowych, konserwacja pojazdów, konserwacja pojazdów mechanicznych, konserwacja
samochodów, konserwacje statków, konserwacje samolotów, usługi
w zakresie zabezpieczenia i ochrony lakieru UV, usługi nakładania
powłok hydrofobowych i ceramicznych, usługi w zakresie konserwacji szyb przednich w pojazdach, usługi w zakresie konserwacji okien
w pojazdach, zabezpieczenie pojazdów przed rdzą, zabezpieczenie
pojazdów przed korozją, usługi warsztatów w zakresie konserwacji
pojazdów, usługi nakładania folii na samochody, usługi nakładania
folii zabezpieczającej na szyby, usługi warsztatów samochodowych
w zakresie konserwacji pojazdów, usługi w zakresie odnawiania samochodów, usługi lakierowania pojazdów, zewnętrzne i wewnętrzne sprzątanie samolotów, zewnętrzne i wewnętrzne sprzątanie samochodów, zewnętrzne i wewnętrzne sprzątanie pociągów, usługi
czyszczenia przemysłowego, usługi czyszczenia w zakresie sprzątania biur, usługi czyszczenia w zakresie gospodarstwa domowego,
usługi czyszczenia związane ze sprzątaniem przemysłowym, mycie okien, czyszczenie okien, czyszczenie budynków od wewnątrz
i zewnątrz, czyszczenie pomieszczeń domowych, czyszczenie powierzchni podłóg, sufitów i ścian, usługi w zakresie mycia w budynkach, usługi w zakresie udzielania informacji związanych z usługami
mycia okien, usługi w zakresie wynajmu sprzętu do czyszczenia,
wynajem urządzeń do czyszczenia, wynajem narzędzi do czyszczenia, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, wypożyczanie maszyn
i urządzeń do czyszczenia i mycia, usługi w zakresie wynajmu sprzętu do konserwacji pojazdów, usługi w zakresie prania tkanin, usługi
w zakresie prania chemicznego ubrań, usługi pralni samoobsługowych.

(111) 321279
(220) 2018 06 18
(210) 487202
(151) 2019 01 17
(441) 2018 08 20
(732) MOXLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) MOXLY
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 3 preparaty myjące do pojazdów, preparaty czyszczące
do samochodów, płyn do bezwodnego mycia aut, środki do czyszczenia pojazdów, środki do polerowania opon pojazdów, szampony
do pojazdów, płyny do czyszczenia przedniej szyby samochodowej,
płyny do czyszczenia, detergenty do samochodów, szampony do mycia samochodów, środki do czyszczenia tapicerki, środki do konserwacji skóry, środki do usuwania plam, środki do nadawania połysku
samochodom, środki do polerowania, środki do polerowania samochodów, woski do polerowania, woski samochodowe, preparaty
do nadawania połysku, preparaty do odnawiania i polerowania, preparaty do polerowania, preparaty do usuwania wosku, środki ścierne
i polerskie, środki zapachowe do samochodów, płyny do spryskiwaczy szyb samochodowych, preparaty ścierne do użytku w pielęgnacji samochodów, chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi,
chusteczki nasączone preparatami kosmetycznymi, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, produkty wodoodporne z filtrem przeciwsłonecznym, środki
perfumeryjne i zapachowe, detergenty do użytku domowego, płyny
do mycia, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, środki czyszczące do użytku domowego, 37 usługi myjni pojazdów, usługi mycia pojazdów, mycie pojazdów mechanicznych, mycie
samolotów, czyszczenie i mycie samochodów, mycie pociągów, my-
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cie i polerowanie pojazdów silnikowych, kompleksowe czyszczenie
pojazdów, czyszczenie higieniczne [pojazdy], usługi czyszczenia
silnikowych pojazdów lądowych, polerowanie (czyszczenie) pojazdów, czyszczenie i polerowanie pojazdów silnikowych, polerowanie
i nadawanie połysku, polerowanie samochodów, usługi sprzątania
samochodów, usługi czyszczenia wewnątrz i na zewnątrz samochodów, usługi w zakresie konserwacji pojazdów silnikowych, konserwacja pojazdów, konserwacja pojazdów mechanicznych, konserwacja
samochodów, konserwacje statków, konserwacje samolotów, usługi
w zakresie zabezpieczenia i ochrony lakieru UV, usługi nakładania
powłok hydrofobowych i ceramicznych, usługi w zakresie konserwacji szyb przednich w pojazdach, usługi w zakresie konserwacji okien
w pojazdach, zabezpieczenie pojazdów przed rdzą, zabezpieczenie
pojazdów przed korozją, usługi warsztatów w zakresie konserwacji
pojazdów, usługi nakładania folii na samochody, usługi nakładania
folii zabezpieczającej na szyby, usługi warsztatów samochodowych
w zakresie konserwacji pojazdów, usługi w zakresie odnawiania samochodów, usługi lakierowania pojazdów, zewnętrzne i wewnętrzne sprzątanie samolotów, zewnętrzne i wewnętrzne sprzątanie samochodów, zewnętrzne i wewnętrzne sprzątanie pociągów, usługi
czyszczenia przemysłowego, usługi czyszczenia w zakresie sprzątania
biur, usługi czyszczenia w zakresie gospodarstwa domowego, usługi
czyszczenia związane ze sprzątaniem przemysłowym, mycie okien,
czyszczenie okien, czyszczenie budynków od wewnątrz i zewnątrz,
czyszczenie pomieszczeń domowych, czyszczenie powierzchni podłóg, sufitów i ścian, usługi w zakresie mycia w budynkach, usługi w zakresie udzielania informacji związanych z usługami mycia okien, usługi w zakresie wynajmu sprzętu do czyszczenia, wynajem urządzeń
do czyszczenia, wynajem narzędzi do czyszczenia, wypożyczanie
maszyn do czyszczenia, wypożyczanie maszyn i urządzeń do czyszczenia i mycia, usługi w zakresie wynajmu sprzętu do konserwacji
pojazdów, usługi w zakresie prania tkanin, usługi w zakresie prania
chemicznego ubrań, usługi pralni samoobsługowych.
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sprzedaży artykułów wyposażenia wnętrz, artykułów ceramicznych,
usługi sprzedaży materiałów piśmiennych i artykułów papierniczych,
książek, map, 41 edukacja, rozrywka, rozrywka interaktywna, rozrywka on-line, organizacja przyjęć, organizacja zajęć, organizacja imprez rozrywkowych, organizacja i prezentacja widowisk, organizacja
wystaw w celach edukacyjnych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych,
organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, organizacja
i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, usługi rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych, przygotowywanie i realizacja programów
telewizyjnych i radiowych, produkcja nagrań audio i video, usługi
fotograficzne, doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne].

(111) 321282
(220) 2019 01 22
(210) 495072
(151) 2019 06 12
(441) 2019 02 25
(732) DOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dzierżoniów, PL.
(540) DOMEX GROUP
(540)

(111) 321281
(220) 2019 01 08
(210) 494568
(151) 2019 06 11
(441) 2019 02 25
(732) ZALEWSKA MAŁGORZATA CZUJĘ ŻE ODLATUJĘ, Czernichów, PL.
(540) LIFE FLY PASSION SMILE WORLD ADVENTURE
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony, pomarańczowy, żółty,
niebieski, granatowy
(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 6 kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, złączki metalowe do rur, połączenia metalowe do rur, opaski zaciskowe
metalowe do łączenia rur, obejmy do zamocowania rur metalowe,
zawory wodociągowe metalowe, zawory zwrotne z metalu [inne niż
części maszyn], zawory metalowe, inne niż części maszyn, rury, rurki
i przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, metalowe, osprzęt do rur [złączki] metalowy, 11 urządzenia do oświetlania,
ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia,
wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, zawory
odcinające jako przyrządy bezpieczeństwa do urządzeń wodnych,
zawory [akcesoria hydrauliczne], sanitarne wyposażenie wodociągowe, osprzęt do rur [złączki] metalowy, armatura bezpieczeństwa
do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych, armatura naprawcza,
armatura zaporowa, armatura do regulacji urządzeń wodnych lub
gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, filtry do instalacji przemysłowych, filtry do urządzeń wodnych, filtry do użytku
przemysłowego i domowego, filtry siatkowe do linii wodnych, filtry
do wody, hydranty, instalacje do zaopatrywania w wodę, zasuwy
[ogrzewnictwo], zawory do regulacji przepływu wody, zawory do rur
i rurociągów.

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 18.05.03, 27.05.01, 18.05.01
(510), (511) 18 aktówki, bagaż, etui, etui na klucze, parasole, plecaki,
torby, torby alpinistyczne, torby na zakupy, torby szkolne, torby turystyczne, walizki, walizki z kółkami, zestawy podróżne, torby plażowe, saszetki materiałowe, nerki, sakwy, portfele, 25 odzież, obuwie,
nakrycia głowy, 35 organizacja wystaw w celach handlowych, organizacja wystaw w celach reklamowych, organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, reklama i marketing, przygotowywanie prezentacji
do celów działalności gospodarczej, usługi sprzedaży odzieży, obuwia, nakryć głowy i akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży toreb,
plecaków, walizek, okularów, biżuterii, galanterii skórzanej, usługi

(111) 321283
(220) 2018 08 10
(210) 489294
(151) 2019 05 22
(441) 2018 11 05
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) POKOLENIA
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej,
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania
dźwięków i obrazów, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania
dźwięku i obrazu, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane
magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe,
uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, nagrane płyty
kompaktowe, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane
płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze
ekranu, 35 reklama, organizacja kampanii reklamowych, wynajem
i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, usługi w zakresie dystrybucji

(111) 321280
(220) 2018 11 08
(151) 2019 05 16
(441) 2019 01 03
(732) GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA, Słupsk, PL.
(540) XXV
(540)

(210) 492499

Kolor znaku: szary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 biżuteria.
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i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych, również za pośrednictwem sieci teleinformatycznych-Internetu, pośrednictwo w sprzedaży towarów za pośrednictwem
Internetu, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji i ich przekazywaniu za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów informacji, tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych wymagań odbiorcy,
usługi świadczone w systemie on-line: prowadzenie kupna i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu internetowego
dla sprzedaży towarów i usług rozrywkowych, 38 usługi telekomunikacyjne w zakresie: usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej,
usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, usługi związane
z portalami internetowymi, usługi w zakresie sieci telekomunikacji
komórkowej, usługi dostępu Internetu, usługi poczty elektronicznej,
natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi
przesyłania informacji głosowej, tekstowej i obrazkowej w sieciach
telekomunikacyjnych, usługi informacyjne i doradcze dotyczące
którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci
informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali
komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych, głosu i obrazu
za pomocą przekazu satelitarnego, usługi przekazywania poczty
elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie urządzeń służących do przekazywania głosu,
obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii
komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego,
41 informacje o imprezach internetowych, usługi nauczania prowadzone za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, organizacja gier rozrywkowych, w tym gier on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych
on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, udostępnianie
dzwonków telefonicznych, grafiki na tapety, ikon graficznych, wygaszaczy ekranu, informacji sportowych, treści audio i muzycznych,
wideo oraz możliwości wysyłania wiadomości tekstowych, dostępnych i/lub rozgrywanych za pośrednictwem urządzeń przenośnych
i telefonów komórkowych, udostępnianie aktualności i informacji
sportowych za pośrednictwem urządzeń przenośnych i telefonów
komórkowych.

(111) 321284
(220) 2018 09 14
(151) 2019 05 22
(441) 2018 12 03
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) Acatar Acti Form
(540)

(210) 490575

Kolor znaku: granatowy, czerwony, biały
(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 produkty 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 leczenie, 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 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, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwtrądzikowe, 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,
środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagno-
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styczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych,
napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające.

(111) 321285
(220) 2018 11 23
(151) 2019 05 15
(441) 2019 01 28
(732) JUNG JIN OH, Seoul, KR.
(540) secret Key
(540)

(210) 493016

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy na noc, błyszczyki do ust, nielecznicze balsamy do ust, produkty perfumeryjne, kremy do ciała, piany
do kąpieli, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej [kosmetyczne],
balsamy do ciała, eyelinery, szampony, mydła do użytku osobistego,
podkłady do makijażu, lakiery do paznokci do celów kosmetycznych,
produkty do makijażu brwi w postaci ołówków i proszków, preparaty
do pielęgnacji skóry usuwające zmarszczki, płyny do mycia twarzy
[kosmetyki], preparaty do włosów, maski do twarzy, preparaty do demakijażu oczu.
(111) 321286
(220) 2018 12 20
(210) 494130
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 11
(732) EGIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BIOVITAL IMMUNO 10dni – MOBILIZACJA SIŁ OBRONNYCH
ORGANIZMU W 10 DNI
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały, mineralne dodatki do żywności do celów leczniczych, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm do celów leczniczych,
suplementy diety do celów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty biobójcze,
produkty biologiczne do celów leczniczych, szczepionki, surowice,
produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
leczniczych, chirurgiczne implanty, chirurgiczne tkaniny, chirurgiczne materiały opatrunkowe, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych,
gąbki do ran, kompresy, okłady, opaski barkowe do celów chirurgicznych, opaski higieniczne, przylepne plastry lecznicze, przylepne taśmy do celów medycznych, materiały do leczenia zębów,
żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, suplementy diety dla
ludzi, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety
sporządzone głównie z witamin, suplementy mineralne do żywności, suplementy żywnościowe, tabletki witaminowe, żywność dietetyczna do celów leczniczych, produkty probiotyczne, 29 substancje
dietetyczne do celów żywienia na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy diety na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy mineralne do żywności na bazie mleka, produktów mlecznych,
olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy żywnościowe na bazie
mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, dietetyczne artykuły spożywcze na bazie mleka, produktów mlecznych,
olejów i tłuszczów jadalnych, artykuły spożywcze uzupełniające dla celów żywienia na bazie: białek, tłuszczów, aminokwasów,
kwasów tłuszczowych z dodatkiem witamin, składników mineralnych, pierwiastków śladowych, albo oddzielnie albo w kombinacji,
napoje mleczne dietetyczne do celów żywienia, napoje z mlekiem
dietetyczne do celów żywienia, dietetyczne produkty spożywcze
na bazie przetworzonych warzyw i owoców, 30 napary dietetyczne
do celów żywienia, dietetyczne napoje przystosowane do celów
żywienia na bazie mąki i produktów zbożowych, suplementy diety na bazie mąki i produktów zbożowych, suplementy mineralne
do żywności na bazie mąki i produktów zbożowych, suplementy
żywnościowe na bazie mąki i produktów zbożowych, dietetyczne
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napoje na bazie czekolady, herbaty, kakao i kawy przystosowane
do celów żywienia, herbaty odchudzające do celów żywienia, herbaty ziołowe odchudzające do celów żywienia, produkty żywnościowe dietetyczne do celów żywienia na bazie mąki i produktów
zbożowych, produkty żywnościowe dietetyczne ze skrobi do celów
żywienia, słodycze dietetyczne do celów żywienia, preparaty zbożowe dietetyczne do celów żywienia, żywność dietetyczna na bazie
mąki do celów żywienia, dietetyczne produkty spożywcze na bazie
owsa do celów żywienia, pieczywo dietetyczne do celów żywienia.

(111) 321287
(220) 2018 12 20
(210) 494131
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 11
(732) EGIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BIOVITAL IMMUNO 10dni – ZMOBILIZUJ ORGANIZM DO
PEŁNEJ OBRONY W 10 DNI
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały, mineralne dodatki do żywności do celów leczniczych, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm do celów leczniczych,
suplementy diety do celów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty biobójcze,
produkty biologiczne do celów leczniczych, szczepionki, surowice,
produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
leczniczych, chirurgiczne implanty, chirurgiczne tkaniny, chirurgiczne materiały opatrunkowe, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych,
gąbki do ran, kompresy, okłady, opaski barkowe do celów chirurgicznych, opaski higieniczne, przylepne plastry lecznicze, przylepne taśmy do celów medycznych, materiały do leczenia zębów,
żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, suplementy diety dla
ludzi, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety
sporządzone głównie z witamin, suplementy mineralne do żywności, suplementy żywnościowe, tabletki witaminowe, żywność dietetyczna do celów leczniczych, produkty probiotyczne, 29 substancje
dietetyczne do celów żywienia na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy diety na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy mineralne do żywności na bazie mleka, produktów mlecznych,
olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy żywnościowe na bazie
mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, dietetyczne artykuły spożywcze na bazie mleka, produktów mlecznych,
olejów i tłuszczów jadalnych, artykuły spożywcze uzupełniające dla celów żywienia na bazie: białek, tłuszczów, aminokwasów,
kwasów tłuszczowych z dodatkiem witamin, składników mineralnych, pierwiastków śladowych, albo oddzielnie albo w kombinacji,
napoje mleczne dietetyczne do celów żywienia, napoje z mlekiem
dietetyczne do celów żywienia, dietetyczne produkty spożywcze
na bazie przetworzonych warzyw i owoców, 30 napary dietetyczne
do celów żywienia, dietetyczne napoje przystosowane do celów
żywienia na bazie mąki i produktów zbożowych, suplementy diety na bazie mąki i produktów zbożowych, suplementy mineralne
do żywności na bazie mąki i produktów zbożowych, suplementy
żywnościowe na bazie mąki i produktów zbożowych, dietetyczne
napoje na bazie czekolady, herbaty, kakao i kawy przystosowane
do celów żywienia, herbaty odchudzające do celów żywienia, herbaty ziołowe odchudzające do celów żywienia, produkty żywnościowe dietetyczne do celów żywienia na bazie mąki i produktów
zbożowych, produkty żywnościowe dietetyczne ze skrobi do celów
żywienia, słodycze dietetyczne do celów żywienia, preparaty zbożowe dietetyczne do celów żywienia, żywność dietetyczna na bazie
mąki do celów żywienia, dietetyczne produkty spożywcze na bazie
owsa do celów żywienia, pieczywo dietetyczne do celów żywienia.
(111) 321288
(220) 2006 03 09 K
(210) 482498
(151) 2018 10 03
(441) 2018 06 18
(732) Environmental Manufacturing LLP, Stowmarket, GB.
(540)

Nr 9/2019

(540)

(531) 03.01.08, 03.01.16, 03.01.24
(510), (511) 7 maszyny do profesjonalnego i przemysłowego przetwarzania odpadów drewnianych i zielonych, profesjonalne i przemysłowe szatkownice i rozdrabniarki do drewna.
(111) 321289
(220) 2017 06 07
(210) 472656
(151) 2019 05 29
(441) 2019 02 11
(732) BOSPHAERA A. WÓJCIK SPÓŁKA JAWNA, Dębica, PL.
(540) Receptury czerpane z natury
(510), (511) 3 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, wody kosmetyczne, 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 nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne, mianowicie antyperspiranty, dezodoranty w kulce, pianki do stylizacji włosów, preparaty
do higieny intymnej lub do celów dezodorujących, środki sanitarne
do celów medycznych, olejki eteryczne, produkty do higieny ciała,
żele, kremy, płyny i olejki pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe
do celów innych niż lecznicze, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, kosmetyki
lecznicze, witaminy, preparaty witaminowe i mineralne, preparaty
ziołowe, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów
leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy diety, dietetyczne środki
spożywcze, substancje dietetyczne, zioła lecznicze, ziołowe herbatki
i napary, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, płyny farmaceutyczne, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
leki wzmacniające, okłady, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych.
(111) 321290
(220) 2015 01 21
(151) 2019 03 28
(441) 2015 05 11
(732) BACH FLOWER REMEDIES LTD., LONDYN, GB.
(540) Bach
(540)

(210) 437913

(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.11, 29.01.08
(510), (511) 3 preparaty i substancje toaletowe nie przeznaczone
do celów leczniczych, preparaty i substancje kosmetyczne, kosmetyki, olejki esencjonalne, olejki do masażu, produkty do aromaterapii, dezodoranty do użytku osobistego, antyperspiranty, preparaty
i substancje do opalania i do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty
i substancje do depilacji, pudry, kremy i lotony, mydła i szampony,
preparaty do golenia i po goleniu, preparaty i substancje do odżywiania, pielęgnacji i poprawy wyglądu skóry, ciała, twarzy, oczu,
włosów, zębów, ust i paznokci, balsamy do ust, preparaty pod prysznic i do kąpieli, olejki do kąpieli i sole do kąpieli, talk kosmetyczny,
kosmetyki nawilżające, olejki dla dzieci i kremy dla dzieci nie przeznaczone do celów leczniczych, nie przeznaczone do celów medycznych chusteczki higieniczne i chusteczki higieniczne nasączane produktami kosmetycznymi, 5 preparaty i substancje farmaceutyczne,
medyczne, weterynaryjne, homeopatyczne, alopatyczne, lecznicze,
dietetyczne i higieniczne, witaminy i środki odżywcze, suplementy
do żywności, suplementy mineralne, napoje, wyroby cukiernicze,
kapsułki żelowe, guma do żucia, pastylki i produkty żywnościowe
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do celów leczniczych, balsamy do celów leczniczych, środki dezynfekcyjne, antyseptyki, lekarstwa do picia, suplementy diety, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, 29 produkty mleczne, napoje mleczne, napoje na bazie mleka, 30 herbata, herbata ziołowa,
wywary inne niż do celów leczniczych sporządzone z roślin i esencji kwiatowych, preparaty aromatyczne do sporządzania naparów
i wywarów innych niż do celów leczniczych, zioła suszone i konserwowane, preparaty zbożowe, czekolada, pastylki, cukierki, guma
do żucia, wyroby cukiernicze, przekąski, esencje do artykułów żywnościowych, 31 zioła, nasiona, artykuły żywnościowe, napoje, wywary i napary dla zwierząt i zwierząt domowych, dodatki do żywności
i suplementy dla zwierząt i zwierząt domowych, 32 wody mineralne
i gazowane, napoje bezalkoholowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, preparaty pochodzenia naturalnego do przygotowywania napojów: składniki, aromaty i dodatki do napojów, preparaty stosowane do sporządzania napojów, mianowicie, napojów
owocowych i warzywnych, herbaty, kawy, napojów energetycznych,
lemoniad, piw imbirowych, soków owocowych lub warzywnych,
nektarów owocowych lub warzywnych, wód sodowych, wód mineralnych i źródlanych, wszystkie wyżej wymienione towary wyprodukowane z kwiatów, napoje i wywary inne niż do celów leczniczych,
preparaty pochodzenia naturalnego do sporządzania napojów,
składniki, aromaty i dodatki do napojów.

(111) 321291
(220) 2018 07 05
(151) 2019 06 07
(441) 2018 08 13
(732) KIJOWSKA-SKOCZEK BEATA, Leśno, PL.
(540) Malinówko
(540)

(210) 487898

Kolor znaku: czerwony
(531) 05.07.08, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, organizowanie imprez okolicznościowych, kulturalnych i rozrywkowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, organizowanie rajdów, spływów, wycieczek
konnych, pieszych i rowerowych, 43 usługi agroturystyczne, domy
turystyczne, pensjonaty, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt
czasowy, usługi hotelowe, udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje.
(111) 321292
(220) 2018 07 30
(210) 488738
(151) 2019 05 20
(441) 2018 12 17
(732) WÓJCIK BARTOSZ RESIMA, Kraków, PL.
(540) MAŁOPOLSKA SZKOŁA ROCKA MSR School of Rock
(540)

2865

nauka teorii muzycznej, wdrażanie praktyki poprzez naukę gry
na instrumentach i naukę śpiewu, egzaminowanie zdobytej wiedzy
muzycznej, usługi w zakresie organizacji: imprez muzycznych, artystycznych, rozrywkowych, kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych,
festiwali, wszelkich form publicznych występów i prezentacji o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub szkoleniowym, organizacji
pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, wykonywanie koncertów rozrywkowych, produkcja filmów i widowisk, impresariat muzyczny,
usługi w zakresie rejestracji dźwięku i obrazu, usługi w zakresie organizowania, nagrywania, montażu i rozpowszechniania audycji
radiowych i telewizyjnych, usługi wydawnicze, usługi obejmujące
prowadzenie agencji artystycznej, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe, organizowanie koncertów i tras koncertowych, usługi
w zakresie organizacji i obsługi dyskotek, komponowanie utworów
muzycznych oraz tworzenie tekstów piosenek, produkcja teledysków, prowadzenie studia nagrań, doradztwo muzyczne, doradztwo
zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia artystów muzyków,
fotoreportaże, tworzenie choreografii, publikacje książek i tekstów
o tematyce muzycznej, udostępnianie publikacji elektronicznych
dotyczących tematyki muzycznej, tworzenie scenariuszy, oprawa
muzyczna w przedstawieniach teatralnych i widowiskowo-kabaretowych informacja o imprezach artystycznych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie balów, imprez
okolicznościowych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nagrywanie
filmów na taśmach wideo i DVD, wydawanie albumów muzycznych.

(111) 321293
(220) 2018 08 23
(210) 489612
(151) 2019 05 08
(441) 2019 01 21
(732) CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII ARTESMED PROF. DR HAB.
N. MED. JERZY SIKORA, DR N. MED. EWA GALBIERZ-KWIATKOWSKA
SPÓŁKA JAWNA, Katowice, PL.
(540) ArtesMed
(540)

(531) 27.05.05, 27.05.15, 27.05.17
(510), (511) 42 badania laboratoryjne, 44 usługi świadczeń zdrowotnych służące do zachowania, przywracania lub poprawy zdrowia,
usługi ginekologiczne, usługi położnicze, poradnia ginekologiczna, badania prenatalne, diagnostyka piersi, ginekologia plastyczna,
diagnostyka USG, onkologia ginekologiczna, leczenie wysiłkowego
nietrzymania moczu, zabiegi laserem, endokrynologia, leczenie
niepłodności, diabetologia, konsultacje diagnostyczne z obszaru
diabetologii, konsultacje i diagnostyka kardiologiczna, usługi klinik
medycyny estetycznej, informacja i doradztwo dotyczące pielęgnacji urody i stosowania preparatów kosmetycznych, udzielanie informacji medycznej.
(111) 321294
(220) 2018 10 08
(151) 2019 05 15
(441) 2018 12 27
(732) GRUSZKA OLAF G-INVEST, Chorzów, PL.
(540) DWOREK PARKOWY
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, biały, czerwony
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.24, 24.01.05, 22.01.06, 22.01.10, 22.01.25
(510), (511) 15 instrumenty muzyczne, wzmacniacze do instrumentów muzycznych, wypożyczanie w/w sprzętu, 41 edukacja, w tym:

(210) 491381

Kolor znaku: biały, czerwony, zielony
(531) 07.01.05, 14.01.22, 14.01.02, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.16,
26.11.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 restauracje oferujące dania na wynos, restauracje samoobsługowe, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi
cateringu zewnętrznego, kawiarnia.
(111) 321295
(151) 2019 05 15

(220) 2018 10 08
(441) 2018 12 27

(210) 491382
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(732) GRUSZKA OLAF G-INVEST, Chorzów, PL.
(540) G invest
(540)

Kolor znaku: złoty, czarny
(531) 01.07.06, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 35 reklama, reklama i marketing, bezpośrednia reklama
pocztowa, reklama i usługi reklamowe, usługi badawcze związane z reklamą, gromadzenie informacji związanych z reklamą, prace
biurowe, pomoc w zakresie działalności gospodarczej, organizacja
działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo i informacja o działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie planowania działalności gospodarczej, 36 usługi
związane z majątkiem nieruchomym, usługi zarządzania majątkiem
nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami
w majątek nieruchomy.
(111) 321296
(220) 2018 10 08
(151) 2019 05 15
(441) 2018 12 27
(732) GRUSZKA OLAF G-INVEST, Chorzów, PL.
(540) LEŚNA PERŁA
(540)

(210) 491385

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 restauracje oferujące dania na wynos, restauracje
samoobsługowe, serwowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
usługi cateringu zewnętrznego, kawiarnia, usługi hotelowe, rezerwacje hotelowe, hotelowe usługi kateringowe, usługi hoteli i moteli,
rezerwacje miejsc w hotelach, świadczenie usług przez hotele i motele, organizowanie zakwaterowania w hotelach, świadczenie usług
rezerwacji pokojów oraz rezerwacji hoteli.
(111) 321297
(220) 2018 10 08
(151) 2019 05 15
(441) 2018 12 27
(732) GRUSZKA OLAF G-INVEST, Chorzów, PL.
(540) kmb kopalnia materiałów budowlanych
(540)

(210) 491386

Kolor znaku: czarny, biały, żółty
(531) 01.13.15, 26.04.02, 26.05.04, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów
budowlanych, usługi handlu hurtowego w zakresie materiałów
budowlanych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, 37 usługi doradztwa budowlanego, usługi budowlane, doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), usługi
budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane w zakresie stawiania
budynków, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych.
(111) 321298
(220) 2018 10 08
(210) 491389
(151) 2019 05 15
(441) 2018 12 27
(732) GRUSZKA OLAF G-INVEST, Chorzów, PL.
(540) KT kompania teatralna
(510), (511) 35 agencja castingów teatralnych, produkcja filmów reklamowych, 41 produkcje teatralne, przedstawienia teatralne, usługi
teatralne, rozrywka teatralna, przedstawienia teatralne [produkcja],
usługi teatrów rewiowych, reżyserowanie widowisk teatralnych, produkcja przedstawień teatralnych, produkcja widowisk teatralnych,
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usługi produkcji teatralnych, prezentacja dzieł teatralnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, organizowanie produkcji teatralnych,
udostępnianie programów teatralnych, usługi rezerwacji biletów
do teatru, planowanie sztuk teatralnych lub spektakli muzycznych,
organizowanie, produkcja i wystawianie spektakli teatralnych, usługi
edukacyjne z zakresu sztuki teatralnej, prezentowanie ścieżek dźwiękowych filmów wideo, produkowanie filmów, produkcja filmów,
usługi produkcji filmów, produkcja filmów, spektakli, reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, realizacja filmów w studiach, produkcja przedstawień i filmów, usługi związane z produkcją
rozrywki w formie filmów.

(111) 321299
(220) 2018 10 08
(151) 2019 05 15
(441) 2018 12 27
(732) GRUSZKA OLAF G-INVEST, Chorzów, PL.
(540) Qui
(540)

(210) 491390

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 24.17.02, 24.17.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z tkaninami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z odzieżą, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie torebek, 44 fryzjerstwo, fryzjerstwo męskie, zabiegi kosmetyczne, usługi
kosmetyczne, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała.
(111) 321300
(220) 2018 10 09
(210) 491436
(151) 2019 05 30
(441) 2019 01 14
(732) ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Pszczyna, PL.
(540) Henryk Kania H. Kania RODZINNA TRADYCJA OD POKOLEŃ
Szynka Ojca Ręcznie wiązana Wędzona mieszanką drzew, w tym
owocowego Receptura od pokoleń
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, złoty, czarny, beżowy
(531) 02.01.11, 08.05.01, 25.01.15, 25.01.01, 24.03.18, 27.05.01,
27.05.13, 29.01.15
(510), (511) 29 wędzonki, wędliny, szynki, kiełbasy, kabanosy, kiełbasy podsuszane, kiełbasy suche, mięsne przekąski, parówki, serdelki.
(111) 321301
(220) 2018 10 09
(210) 491437
(151) 2019 05 30
(441) 2019 01 14
(732) ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Pszczyna, PL.
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(540) Henryk Kania MISTRZ MASARSKI Z PSZCZYNY KIEŁBASA
ŚLĄSKA smacznie i wygodnie Mistrzowie biesiadowania PATELNIA
GRILL PIEKARNIK
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, żółty, czarny, brązowy
(531) 02.01.11, 08.05.02, 11.01.04, 09.03.05, 25.01.01, 25.01.15,
27.05.01, 29.01.15, 11.01.09, 11.03.18
(510), (511) 29 wędliny, kiełbasy, kiełbasy suche, kiełbasy podsuszane, kabanosy, przekąski mięsne, wędzonki.
(111) 321302
(220) 2018 10 10
(151) 2019 05 09
(441) 2018 12 27
(732) JURKIEWICZ MIKOŁAJ, Warszawa, PL.
(540) TeaSha
(540)

2867

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 wspomagających opalanie, środków przeciwbólowych, kompresów, plastrów.
materiałów opatrunkowych, apteczek pierwszej pomocy, soli do kąpieli 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, napojów energetyzujących zawierających kofeinę, napojów witaminizowanych, napojów na bazie owoców, napojów na bazie warzyw,
soków, soków owocowych, soków warzywnych, sorbetów, lemoniad,
napojów orzeźwiających, napojów serwatkowych, napojów gazowanych, toników, napojów typu smoothie, kawy, napojów o smaku
kawy, herbaty, napojów o smaku herbaty, wód, wód aromatyzowanych, wód gazowanych, wód sodowych, wód stołowych, wód mineralnych, wód źródlanych, esencji do produkcji napojów, preparatów
do produkcji napojów, syropów do napojów, usługi reklamowe, marketingowe, promocyjne i informacyjne związane ze sprzedażą wyżej
wymienionych towarów.

(111) 321303
(220) 2018 10 10
(151) 2019 05 09
(441) 2018 12 27
(732) JURKIEWICZ MIKOŁAJ, Warszawa, PL.
(540) Angelo
(540)

(210) 491490

(210) 491485

(531) 27.05.01, 27.05.13
(510), (511) 5 suplementy diety, białkowe suplementy diety, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, żywność dietetyczna, błonnik pokarmowy, preparaty witaminowe, albuminowe
artykuły żywnościowe, sterydy, zioła lecznicze, słodycze do celów
leczniczych, wody mineralne do celów medycznych, środki wspomagające odchudzanie, środki zmniejszające apetyt, środki wspomagające opalanie, środki przeciwbólowe, kompresy, plastry, materiały
opatrunkowe, 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, przekąski 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 przetworzonych 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 proteinami, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje witaminizowane, napoje na bazie
owoców, napoje na bazie warzyw, soki, soki owocowe, soki warzywne, 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 źródlane, esencje do produkcji napojów, preparaty do produkcji napojów, syropy do napojów, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej,

(531) 27.05.01, 27.05.13
(510), (511) 5 suplementy diety, białkowe suplementy diety, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, żywność
dietetyczna, błonnik pokarmowy, preparaty witaminowe, albuminowe artykuły żywnościowe, sterydy, zioła lecznicze, słodycze
do celów leczniczych, wody mineralne do celów medycznych, środki wspomagające odchudzanie, środki zmniejszające apetyt, środki
wspomagające opalanie, środki przeciwbólowe, kompresy, plastry,
materiały opatrunkowe, apteczki pierwszej pomocy, sole do kąpieli mineralnych, 30 kawa wszelkiego rodzaju, kawa z dodatkami,
substytuty kawy, herbata wszelkiego rodzaju herbata z dodatkami,
herbata z żeńszeniem, substytuty herbaty, kakao, czekolada, wyroby piekarnicze, ciasta, wyroby cukiernicze, słodycze nielecznicze,
popcorn, przekąski 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 przetworzonych 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 proteinami, napoje dla sportowców zawierające elektrolity,
napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje witaminizowane,
napoje na bazie owoców, napoje na bazie warzyw, soki, soki owocowe, soki warzywne, 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 źródlane, esencje do produkcji napojów, preparaty
do produkcji napojów, 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,
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środków wspomagających opalanie, środków przeciwbólowych,
kompresów, plastrów, materiałów opatrunkowych, apteczek pierwszej pomocy, soli do kąpieli 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, napojów energetyzujących zawierających kofeinę, napojów witaminizowanych, napojów na bazie owoców, napojów na bazie warzyw, soków, soków owocowych, soków warzywnych, sorbetów, lemoniad, napojów orzeźwiających, napojów serwatkowych,
napojów gazowanych, toników, napojów typu smoothie, kawy,
napojów o smaku kawy, herbaty, napojów o smaku herbaty, wód,
wód aromatyzowanych, wód gazowanych, wód sodowych, wód
stołowych, wód mineralnych, wód źródlanych, esencji do produkcji
napojów, preparatów do produkcji napojów, syropów do napojów,
usługi reklamowe, marketingowe, promocyjne i informacyjne związane ze sprzedażą wyżej wymienionych towarów.

(111) 321304
(220) 2018 11 11
(210) 492563
(151) 2019 05 24
(441) 2019 02 04
(732) SZWONDER PATRYK SZWONDER NIERUCHOMOŚCI,
Łaskarzew, PL.
(540) NIERUCHOMOŚCI PO ZNAJOMOŚCI
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony
(531) 26.02.01, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo u zakresie zarządzania personelem, negocjowanie umów biznesowych
dla osób trzecich, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych
dla osób trzecich, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej,
audyt finansowy, badania biznesowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania
w zakresie biznesu, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie
informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, outsourcing [doradztwo biznesowe], poszukiwania w zakresie patronatu, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, rekrutacja personelu, statystyczne zestawienia,
usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi w zakresie wywiadu
konkurencyjnego, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie handlowe
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 36 agencje
ściągania wierzytelności, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, faktoring, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], organizowanie finansowania projektów budowlanych,
usługi doradztwa związane z finansowaniem robót budowlanych
oraz projektów z zakresu infrastruktury, 37 usługi w zakresie wykonywania robót budowlanych i remontowych, nadzór budowlany,
budownictwo przemysłowe, budynki biurowe, budowa pawilonów
i sklepów targowych, budowa i naprawy magazynów, rozbiórka budynków, układanie nawierzchni dróg, instalowanie i naprawy urządzeń do nawadniania, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem
maszyn budowlanych, 42 usługi inżynieryjne, opracowywanie projektów technicznych, badania techniczne, przeglądy techniczne, pomiary geodezyjne, badania geologiczne, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, usługi architektoniczne, projektowanie
budowlane, opracowywanie projektów technicznych do projektów
budowlanych, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, doradz-
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two techniczne związane z projektowaniem, doradztwo w zakresie
oszczędności energii, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, usługi graficzne, wzornictwo przemysłowe, projektowanie dekoracji wnętrz.

(111) 321305
(220) 2018 11 16
(210) 492757
(151) 2019 04 15
(441) 2018 12 27
(732) WADOWSKI BARTOSZ SALES NETWORK, Dąbrowa Górnicza, PL.
(540) kwiaty NA WARSZTACIE PRACOWNIA FLORYSTYCZNA
(540)

Kolor znaku: zielony, czerwony, niebieski
(531) 05.05.20, 05.05.21, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 31 kwiaty, kwiaty suszone do dekoracji, rośliny, rośliny
suszone do dekoracji, wieńce z kwiatów naturalnych, zioła ogrodowe świeże, krzewy, krzewy róż, 35 wystawy w celach handlowych
lub reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, pokazy towarów,
projektowanie materiałów reklamowych, reklama, 39 dostarczanie
kwiatów, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie,
dostawa towarów, pakowanie prezentów, pakowanie towarów.
(111) 321306
(220) 2018 11 16
(151) 2019 04 26
(441) 2018 12 27
(732) PE INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) m
(540)

(210) 492777

Kolor znaku: czerwony, jasnoczerwony, biały, pomarańczowy,
jasnoniebieski, niebieski, granatowy, łososiowy, czarny, szary,
ciemnoszary
(531) 02.01.15, 02.01.23, 27.05.21, 29.01.15
(510), (511) 3 detergenty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, oleje czyszczące, olejek terpentynowy [preparat odtłuszczający], pasty do skór, płyny
do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, powietrze sprężone w puszce do czyszczenia i odkurzania, preparaty chemiczne
do czyszczenia do użytku domowego, preparaty do nadawania połysku, preparaty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania, inne
niż do użytku w procesach produkcyjnych, preparaty do polerowania, preparaty do prania, preparaty do prania chemicznego, preparaty do wywabiania plam, rdza (preparaty do usuwania-), roztwory
do szorowania, suche szampony, szampony, ściereczki nasączane
detergentami, do czyszczenia, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki do konserwacji skóry [pasty], terpeny
[olejki eteryczne], wybielacze stosowane w pralnictwie, zestawy kosmetyków, detergenty (płyny, żele, proszki, piany) do mycia karoserii,
detergenty (płyny, żele, proszki, piany) do mycia naczep, detergenty
(płyny, żele, proszki, piany) do mycia lub prania tapicerki, detergenty
(płyny, żele, proszki, piany) do mycia lub prania dywaników samochodowych, detergenty (płyny, żele, proszki, piany) do mycia lub prania tkanin we wnętrzach samochodów, woski do polerowania karoserii, płyny do polerowania karoserii, detergenty (płyny, żele, proszki,
piany) do czyszczenia szyb, detergenty (płyny, żele, proszki, piany)
do czyszczenia reflektorów, detergenty (płyny, żele, proszki, piany)
do czyszczenia luster, detergenty (płyny, żele, proszki, piany) do części samochodowych, 37 czyszczenie okien, czyszczenie pojazdów,
dezynfekcja, konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, konser-
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wacja pojazdów, konserwacja, czyszczenie, reperacja skór, mycie,
mycie pojazdów, polerowanie pojazdów, pranie na sucho, renowacja
powłok cynowych, smarowanie pojazdów, wypożyczanie maszyn
do czyszczenia, zabezpieczanie pojazdów przed rdzą, zabezpieczanie przed korozją.

(111) 321307
(220) 2018 11 21
(210) 492932
(151) 2019 05 10
(441) 2019 01 21
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWE EWA BARANIK SPÓŁKA JAWNA, Klucze, PL.
(540) Eevi
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, ciemnoróżowy, biały
(531) 26.04.10, 26.04.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 pieluchy [pieluszki dziecięce], pieluchomajtki dziecięce, pieluszki dla niemowląt, pieluszki dla dzieci z materiałów
tekstylnych, 24 bielizna domowa, bielizna kąpielowa z wyjątkiem
odzieży, bielizna stołowa niepapierowa, bieżniki stołowe, dzianina,
kapy na łóżka, bielizna pościelowa i koce, kocyki dziecięce, kocyki
do owijania niemowląt, koce do użytku na wolnym powietrzu, narzuty na łóżka, pokrycie na materace, pokrowce na materace [inne niż
dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych], pokrycia mebli z tworzyw sztucznych, pokrycia na meble z tkanin, obicia ścienne
z materiałów tekstylnych, tkaniny, zasłony prysznicowe z materiałów
tekstylnych lub tworzyw sztucznych, chorągiewki z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, flagi z materiałów tekstylnych lub
tworzyw sztucznych, tekstylne chusteczki do nosa, etykiety tekstylne, moskitiery, pledy podróżne, pościel, ręczniki, ręczniki z kapturem,
ręczniki dla dzieci, ręczniki plażowe, serwetki tekstylne, serwetki tekstylne dla dzieci, zasłony z materiałów tekstylnych, zasłony z tworzyw
sztucznych, wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, artykuły tekstylne do użytku jako pościel, bielizna pościelowa dla niemowląt, jednorazowa pościel tekstylna, osłony do łóżek dziecięcych
[pościel], śpiworki dla niemowląt, śpiwory, rękawice kąpielowe, ściereczki toaletowe [do mycia się], 25 bielizna osobista dla dzieci, biustonosze dla dzieci, bluzki dla dzieci, buty dla dzieci, cholewki do butów dla dzieci, obcasy dla dzieci, okucia metalowe do obuwia dla
dzieci, chusty [odzież] dla dzieci, kapelusze dla dzieci, czapki [nakrycia głowy] dla dzieci, czepki kąpielowe dla dzieci, dzianina dla dzieci
[odzież], pieluchomajtki [odzież] dla dzieci, garnitury dla dzieci, getry
dla dzieci, obuwie gimnastyczne dla dzieci, kąpielówki dla dzieci, koszule dla dzieci, koszulki gimnastyczne dla dzieci, krawaty dla dzieci,
kurtki [odzież] dla dzieci, majtki dziecięce [odzież], nakrycia głowy dla
dzieci, obuwie dla dzieci, odzież gotowa dla dzieci, odzież papierowa
dla dzieci, odzież wodoodporna dla dzieci, odzież z imitacji skóry dla
dzieci, odzież ze skóry dla dzieci, pantofle domowe dla dzieci, piżamy
dla dzieci, podkoszulki dla dzieci, pończochy dla dzieci, pończochy
wchłaniające pot dla dzieci, potniki dla dzieci, prochowce dla dzieci,
rajstopy dla dzieci, rajtuzy dla dzieci, rękawiczki dla dzieci, sari dla
dzieci, skarpetki dla dzieci, spodnie dla dzieci, obuwie sportowe dla
dzieci, spódnice dla dzieci, sukienki dla dzieci, swetry dla dzieci, szale
dla dzieci, szaliki dla dzieci, szlafroki dla dzieci, śliniaki niepapierowe
dla dzieci, togi dla dzieci, wyprawki dla dzieci [odzież], wyprawki dla
niemowląt, powijaki dla niemowląt, stroje maskaradowe dla dzieci,
35 dekoracja wystaw sklepowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi związane z dostarczaniem i obsługą manekinów do celów reklamowych i promowania sprzedaży, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, prezentowanie towarów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, usługi pośrednictwa w handlu, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie, bielizny
stołowej, bielizny pościelowej, bielizny kąpielowej, obuwia, nakryć
głowy, odzieży, wyrobów tekstylnych, towarów dla dzieci, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub
hurtowni lub poprzez Internet.
(111) 321308
(151) 2019 04 18

(220) 2018 11 30
(441) 2019 01 03

(210) 493287
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(732) WINOWEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drzewce, PL.
(540) ACQUA DI VINO
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), alkohole wysokoprocentowe, destylowane napoje, ekstrakty alkoholowe, esencje
alkoholowe, napoje alkoholowe zawierające owoce, alkoholowe ekstrakty owocowe, owocowe napoje alkoholowe, napoje alkoholowe
na bazie owoców, wino, nalewki, likiery, koktajle, miód pitny, wódka,
35 sprzedaż, sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, sprzedaż on-line, pośrednictwo handlowe w zakresie sprzedaży, sprzedaż dla osób
trzecich towarów: napoje alkoholowe, alkohole wysokoprocentowe,
destylowane napoje, ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, napoje alkoholowe zawierające owoce, alkoholowe ekstrakty owocowe,
owocowe napoje alkoholowe, napoje alkoholowe na bazie owoców,
wino, nalewki, likiery, koktajle, miód pitny, wódka, piwo.
(111) 321309
(220) 2018 10 28
(210) 493669
(151) 2019 06 14
(441) 2019 02 11
(732) KOMSKI BARTOSZ MARCIN DERMSOLUTION, Gdańsk, PL.
(540) SUNSHINE ONE
(510), (511) 11 lampy do paznokci.
(111) 321310
(220) 2018 12 19
(210) 494079
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) D4PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Knurów, PL.
(540) estella
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, jasnożółty, żółty, ciemnożółty,
niebieski
(531) 29.01.15, 01.01.15, 01.01.20, 27.05.01, 01.01.03
(510), (511) 12 dopasowane pokrowce na nóżki do spacerówek, dopasowane pokrowce na nóżki do wózków dziecięcych, dopasowane
pokrowce na nóżki do wózków dziecięcych głębokich, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci [do pojazdów], motorowery, rowery, wózki dziecięce, 20 chodziki dla dzieci, łóżeczka dla dzieci, łóżeczka dziecięce,
łóżeczka koszyki dla dzieci, maty do kojców dziecięcych, maty do przewijania niemowląt, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dziecięcych,
inne niż pościel, poduszki utrzymujące pozycję głowy dla niemowląt, poduszki zapobiegające zsuwaniu się dla niemowląt, przewijaki,
28 grzechotki, klocki do zabawy, maty z zabawkami dla niemowląt,
pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, układanki, zabawki.
(111) 321311
(220) 2018 12 21
(210) 494189
(151) 2019 05 21
(441) 2019 02 04
(732) TECHJET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, PL.
(540) BIOLABS GROUP
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, niebieski
(531) 24.13.22, 26.01.03, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 5 probiotyki (suplementy), suplementy diety, suplementy żywnościowe, suplementy ziołowe, suplementy prebiotyczne,
przeciwutleniające suplementy diety, białkowe suplementy diety,
mineralne suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy
witaminowe dla zwierząt, suplementy diety do celów weterynaryjnych, suplementy diety składające się z witamin, ziołowe suplementy
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, żelki witaminowe, witaminy i preparaty witaminowe, dodatki witaminowe,
preparaty witaminowe, napoje witaminizowane, witaminy dla zwie-
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rząt, mieszane preparaty witaminowe, preparaty witaminowe i mineralne, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, artykuły spożywcze
dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], mineralne preparaty
spożywcze do celów medycznych, preparaty i artykuły medyczne
i weterynaryjne, 9 komory dekompresyjne (hiperbaryczne), hiperbaryczne komory tlenowe, nie do celów medycznych, 10 hiperbaryczne
komory tlenowe do celów medycznych, koncentratory tlenu do zastosowań medycznych, aparatura do leczenia dolegliwości 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 ćwiczeń do celów
medyczno-rehabilitacyjnych, 29 oleje jadalne, przetworzone owoce,
warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych).
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(111) 321314
(220) 2018 05 22
(210) 486197
(151) 2019 02 19
(441) 2018 10 22
(732) MANUFAKTURA WÓDKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łosice, PL.
(540) PREMIUM P QUALITY PROHIBICJA PURE VODKA MADE IN
POLAND CZYSTA ZBOŻOWA WÓDKA 1920 Polski spirytus zbożowy
w 100 % z surowca pochodzącego z gorzelni rolniczej
(540)

(111) 321312
(220) 2019 01 09
(210) 494605
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) STEFANIAK JAKUB FILIP CLOUD++, Będzin, PL.
(540) antyszczepionkowcy.biz
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, zielony, różowy
(531) 19.13.03, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 28 gry planszowe.
(111) 321313
(220) 2019 01 09
(210) 494613
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) GAJOWNICZEK ANDRZEJ GROSIK-TAXI, Warszawa, PL.
(540) 1 grosik TAXI
(540)

Kolor znaku: granatowy, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.11, 27.07.01,
27.07.11, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.17, 26.01.18, 26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 35 usługi centrów telefonicznych związane z promocją
sprzedaży dla osób trzecich, z badaniem rynku, marketingiem bezpośrednim, weryfikacją adresów, negocjowanie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów
telekomunikacji, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych,
przez sklepy online, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, usługi reklamowe i promocyjne, promowanie towarów i usług osób trzecich, promowanie towarów i usług
osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, 38 usługi
komunikacji telefonicznej świadczone przez centra obsługi telefonicznej, przekazywanie drogą telefoniczną i przy pomocy komputera zleceń przewozu osób i towarów, usługi komputerowej transmisji
krótkich wiadomości w postaci kodów dostępu (SMS) wykorzystywanych w zakresie dotyczącym zamówienia taksówek i realizowania
bezgotówkowych transakcji, 39 samochodowe usługi transportowe,
transport pasażerski, usługi taksówek, w tym świadczenie usług
w zakresie zamawiania taksówek za pomocą aplikacji mobilnych,
skomputeryzowane usługi rezerwacji w zakresie przewozu pasażerów, usługi kierowców, rezerwacja miejsc na podróż, usługi kurierskie
w zakresie transportowania ładunków, usługi kurierskie w zakresie
dostarczania towarów, dostarczanie wiadomości [kurier], transport
pasażerski, spedycja towarów, usługi w zakresie rezerwowania podróży, organizowanie transportu pasażerskiego, usługi agencyjne
w zakresie organizowania transportu osób, wypożyczanie pojazdów,
usługi informacyjne o transporcie, organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji.

Kolor znaku: biały, granatowy, srebrny, żółty, szary, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21, 26.11.02, 05.07.03, 27.07.01
(510), (511) 33 napoje spirytusowe, napoje alkoholowe, wódki, okowity, destylaty, likiery.
(111) 321315
(220) 2018 06 03
(151) 2019 03 07
(441) 2018 10 29
(732) EDWINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Strzelin, PL.
(540) EdWings language school
(540)

(210) 486623

Kolor znaku: pomarańczowy, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 24.17.25
(510), (511) 41 usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi
w zakresie oświaty [nauczanie], nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], tłumaczenia.
(111) 321316
(220) 2018 07 27
(210) 488706
(151) 2019 04 16
(441) 2018 11 13
(732) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń, PL.
(540) SMOKUŚ GRZANIEC BEZALKOHOLOWY
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, niebieski,
fioletowy, zielony, brązowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.15, 25.01.19, 26.04.02, 26.04.18, 04.03.03
(510), (511) 32 piwo bezalkoholowe, wody mineralne, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe.
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(111) 321317
(220) 2018 08 29
(210) 489866
(151) 2019 05 13
(441) 2018 12 27
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Lato z radiem
(540)

(531) 27.05.01, 01.03.02, 01.03.13
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyski
optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych,
interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami, kasety
wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji,
aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki,
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze,
katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku i opinii publicznej,
w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych,
naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych,
konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi
w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, nagrania, audycje, transmisje oraz produkcje radiowe
i telewizyjne produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań
dźwiękowych, biura redakcyjne, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących
realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu
informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.
(111) 321318
(220) 2018 08 30
(210) 489959
(151) 2019 05 08
(441) 2018 11 26
(732) KRZYŻAK WINCENTY GOSPODARSTWO SADOWNICZE,
Ujanowice, PL.
(540) SADY Wincenta 100% NATURY
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, brązowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.01, 05.01.16
(510), (511) 29 konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce, galaretki, dżemy, kompoty, chipsy owocowe, miąższ owoców,
musy owocowe, owoce lukrowane, owoce w puszkach, przekąski
na bazie owoców, sałatki owocowe, 30 wody mineralne i gazowane
oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
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syropy i inne preparaty do produkcji napojów, aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, napoje na bazie owoców bezalkoholowe, owocowe nektary, napoje warzywne, soki warzywne.

(111) 321319
(220) 2018 10 03
(210) 491223
(151) 2019 05 10
(441) 2019 01 14
(732) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń, PL.
(540) SOVETSKOJE ZOLOTOJE
(540)

Kolor znaku: biały, złoty, czarny, ciemnoczerwony
(531) 01.01.05, 05.13.25, 25.01.25, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, napoje alkoholowe musujące
i gazowane, wina owocowe, napoje alkoholowe smakowe i aromatyzowane.
(111) 321320
(220) 2018 10 19
(151) 2019 05 07
(441) 2019 01 14
(732) SAŁACKI ADAM CATIER, Toruń, PL.
(540) Babella
(540)

(210) 491792

(531) 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 25 bielizna, bielizna damska, bielizna nocna, bielizna
funkcjonalna, body [bielizna], halki [bielizna], bielizna termoaktywna, gorsety [bielizna damska], bielizna dla mężczyzn, bielizna wyszczuplająca [wyroby gorseciarskie], majtki, slipy męskie, figi damskie, bokserki, skarpetki, skarpety wewnętrzne do obuwia [stopki],
podkoszulki, podkolanówki, podkoszulki z długimi rękawami, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, rajstopy, pończochy,
kąpielówki, płaszcze kąpielowe, kostiumy kąpielowe, szorty kąpielowe, bikini, szorty, stringi, koszule nocne, piżamy, szlafroki, podwiązki,
bluzki, t-shirty.
(111) 321321
(220) 2018 11 13
(151) 2019 05 17
(441) 2019 01 28
(732) ULTIMO SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) ULTiMO Dogadajmy się
(540)

(210) 492568

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 16 materiały drukowane, artykuły papiernicze, kalendarze, plakaty, papeterie, papier listowy, koperty na listy, formularze,
blankiety, notatniki, notesy, publikacje drukowane, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności
gospodarczej, organizowanie aukcji i przetargów publicznych także
poprzez Internet, badania marketingowe, badanie rynku, badanie
w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, pozyskiwanie i systematyzacja danych w informatycznych bazach danych, pozyskiwanie informacji o działalności
gospodarczej, telemarketing, wywiad gospodarczy, 36 działalność
ubezpieczeniowa, działalność finansowa, majątek nieruchomy, usługi w zakresie ściągania należności, usługi windykacji długów i factoringu, usługi kredytowe, pośrednictwo kredytowe, pośrednictwo
w handlu wierzytelnościami, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi
bankowe, doradztwo w zakresie długów, zarządzanie i pośrednictwo
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w sprawach nieruchomości, administrowanie portalem finansowym
w zakresie finansów, kredytów, ubezpieczeń, zadłużenia, handlu wierzytelnościami, bankowości, 41 publikowanie elektroniczne on-line
nie do pobrania, 45 usługi prawne, usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób.

(111) 321322
(220) 2018 11 12
(210) 492565
(151) 2019 05 17
(441) 2019 01 28
(732) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Nasza Rodzina
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 26.04.02,
26.04.05, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, sprzęt (hardware) do przetwarzania danych, oprogramowanie komputerowe
(software) zapisane lub ładowalne, aplikacje-software, urządzenia
do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia
do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne,
aparaty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne,
wideofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne
jednostki przetwarzania, procesory tekstu, procesory, cyklotrony,
czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, zapisane
i niezapisane nośniki dźwięku, obrazu i danych wszelkiego rodzaju
(z wyjątkiem filmów nienaświetlonych), a w szczególności taśmy, kasety, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4,
dyski CD-ROM, dyski wideo, taśmy z danymi, dyski kompaktowe audio i wideo, taśmy audio i wideo, filmy audio i wideo, dyskietki, płyty,
uniwersalne dyski cyfrowe DVD i inne cyfrowe nośniki zapisu, urządzenia do zapisywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku, obrazów
i danych, optyczne nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyski optyczne,
dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków
komputerowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery
filmowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne,
karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery,
komputery przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału
telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne
nośniki danych, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej,
maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki do rejestracji
dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone,
odbiorniki audio i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe
jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie
lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, stacje taśm
magnetycznych dla komputerów, sterowniki informatyczne, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy
do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony
przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia
do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji
satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania
i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku
i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo,
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kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/
audycje telewizyjne, nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych,
plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, maszyny liczące, aplikacje na smartfony, tablety, czytniki elektroniczne i inne urządzenia mobilne lub
stacjonarne (ładowalne), publikacje elektroniczne (ładowalne), pliki
audio, pliki muzyczne i pliki obrazów, ładowalne, okulary (optyka),
etui na okulary, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, czcionki
drukarskie, odbitki graficzne, emblematy, pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi,
komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane
z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki
z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe,
litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem
krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do haftowania, znaczki pocztowe, artykuły papiernicze, papier, tektura i przedmioty wykonane
z tych materiałów, a mianowicie serwetki papierowe, chusteczki papierowe, papier toaletowy, rolki kuchenne i ręczniki papierowe, materiały introligatorskie, materiały instruktażowe i dydaktyczne (z wyjątkiem aparatów), materiały biurowe, kalkomanie, kleje
do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały
przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania,
artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), worki do pakowania, rękawy
i worki z papieru, tektury lub z tworzyw sztucznych, taśmy do maszyn do pisania, 35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji publicznych i aukcji internetowych towarów takich jak: urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku,
urządzenia do fototelegrafii, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski
do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo,
płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty
DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem
scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne, lupy
optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych,
monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware
komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane, układy
scalone, odbiorniki audio i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze
płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane,
programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji
na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi
telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software-oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące
programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy
do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony
przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia
do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji
satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania
i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku
i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo,
kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do od-
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bioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/
audycje telewizyjne, nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych,
plików w formacie MP3 i MP4 z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, oraz takich jak: afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, emblematy, fotografie, gazety, globusy ziemskie,
kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami
okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie
związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami,
książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, podręczniki, przedmioty sztuki
litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi agencji eksportowo-importowej, usługi w zakresie badania opinii
publicznej, usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii
na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób trzecich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, badania
czytelnictwa, badania czytelnictwa prasy i magazynów ukazujących
się w wersji papierowej i elektronicznej, badania czytelnictwa
w oparciu o alternatywny model planowania magazynów i monitoringu sposobów konsumpcji magazynów, głównie w zakresie korzystania z tych magazynów i ich czytania, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe (bannery, billboardy), w tym
w formie elektronicznej w Internecie, oferowanie części powierzchni
reklamowej w magazynach w oparciu o alternatywny model badania
czytelnictwa, konstrukcja i analiza wskaźników czytelniczych, ocena
efektywności formatów reklamowych, usługi w zakresie dokonywania pomiarów zasięgu prasy, opracowywanie standardów w zakresie
zasięgu magazynów, usługi urealniania wskaźników zasięgowych
w powiązaniu ze sprzedażą magazynów, przegląd zwyczajów czytelniczych w powiązaniu z konstrukcją wskaźników, dokonywanie
i wprowadzanie na rynek wiarygodnego pomiaru zasięgu magazynów i reklamy, planowanie i rozliczanie kampanii prasowych, opracowywanie rankingów dzienników, magazynów i czasopism, sporządzanie profilów czytelniczych, usługi w zakresie planowania
kampanii reklamowych w prasie oraz opracowywanie strategii rozwoju pism i magazynów, opracowywanie i wdrażanie zmian w metodologii prowadzonych badań, badania preferencji konsumenckich,
opracowywanie schematów badawczych pod kątem czytelnictwa
różnych rodzajów publikacji: ogólnopolskich, regionalnych, lokalnych oraz różnych periodyczności, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi w zakresie dokonywania wyceny działalności
handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności,
badania marketingowe, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji informacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji
o działalności gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy, pomoc
w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, transkrypcja informacji, transkrypcja przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach
danych, systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla
osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookletów,
ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi
modeli/modelek do celów reklamowych i promowania sprzedaży,
marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów
reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpo-
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wszechnianie materiałów reklamowych, usługi reklamowe i usługi
informacyjne dotyczące reklamy, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam prasowych,
usługi w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych,
usługi w zakresie przygotowywania reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam telewizyjnych, usługi w zakresie
przygotowywania reklam za pośrednictwem sieci komputerowej,
organizowanie targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie opracowywania edycji tekstów,
usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audycji i filmów reklamowych
dla telewizji, radia, sieci globalnej Internet, reklama wideo-tekstowa
i teletekstowa, pośrednictwo w umowach reklamowych dla osób
trzecich, systematyzacja i aktualizacja danych w komputerowych bazach danych, administracyjne przetwarzanie zamówień na towary
i usługi (na oferty telezakupowe), w szczególności przyjmowanie zamówień, przetwarzanie zamówień, kierowanie zamówień, rozpatrywanie skarg i zapytań oraz pośrednictwo w zakresie składania zamówień, 38 usługi agencji informacyjnych w zakresie zbierania
i rozpowszechniania informacji, usługi agencji prasowych, przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii
komórkowej, w tym w formie komunikatów SMS-owych, informacja
o telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, usługi emisji sygnału
radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów
radiowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, reportaży, widowisk rozrywkowych, widowisk telewizyjnych,
zawodów sportowych, programów/audycji z interaktywnym udziałem słuchaczy/widzów, usługi rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem Internetu, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowania połączeń telefonicznych, w tym
za pośrednictwem infolinii lub call center, telewizja kablowa, zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne środki komunikacji
elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania poczty elektronicznej, usługi
związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji,
usługi w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz
satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi w zakresie realizowania transmisji programów
radiowych, usługi w zakresie realizowania transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki,
transmisja elektroniczna, retransmisja dźwięku, dokumentów, wiadomości i danych, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych,
wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności telefonicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa
przekazu telefonicznego, obsługa systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączności
przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, usługi
w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci
komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu telewizyjnego z możliwością wyboru programu, usługi dostarczania informacji on-line, usługi zapewniające dostęp do stron internetowych za pośrednictwem
przekazu telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów
archiwalnych telewizji, usługi e-mail, zapewnianie dostępu do baz
danych w sieciach komputerowych, transmisja, nadawanie i transmisja programów filmowych, telewizyjnych, radiowych, wideo-tekstowych, teletekstowych lub transmisji, transmisja treści cyfrowych
w sieciach danych, w tym przesyłanie strumieniowe i wideo na żądanie, telekomunikacja za pośrednictwem platform i portali w Internecie, w szczególności za pośrednictwem internetowego centrum informacyjnego do obsługi klienta związanego z wydawaniem
produktów, udostępnianie kanałów telekomunikacyjnych dla usług
telezakupowych i rynków elektronicznych, elektroniczna wymiana
wiadomości za pośrednictwem czatów i forów internetowych, przekazywanie wiadomości różnego rodzaju na adresy internetowe (wiadomości internetowe-komunikatory internetowe), 39 dystrybucja
gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek
w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa w za-
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kresie ochrony naturalnego środowiska człowieka i odpowiedzialności
ekologicznej, w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka, konserwacji terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi studiów filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań,
informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe
w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie
konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji z udziałem
interaktywnym widzów/słuchaczy, rozrywka, w szczególności rozrywka radiowa i telewizyjna oraz rozrywka za pośrednictwem Internetu, rozrywka w postaci udostępniania treści cyfrowych za pośrednictwem sieci danych, w szczególności pobierania treści cyfrowych,
strumieniowej transmisji cyfrowej, wideo na żądanie, gier w Internecie, porady i informacje na temat rozrywki, w tym w Internecie, produkcja filmowa, inna niż produkcja filmów reklamowych, produkcja
filmów telewizyjnych, produkcja filmów wideo, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków,
pokazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych i małej poligrafii komputerowej,
montaż taśm wideo, montaż programów radiowych i telewizyjnych,
nagrywanie filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem
nagród i wyróżnień, organizowanie spektakli, jako usługi impresariatów, produkcja programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów do programów telewizyjnych
o charakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie
telekonkursów, telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi
w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji,
organizowanie akcji społecznych związanych z ochroną środowiska
prowadzonych w formie akcji edukacyjnych w szczególności w kierunku: ograniczania stosowania i eliminowania substancji szkodliwych dla środowiska, obniżania zużycia czynników energetycznych,
racjonalizowania zużywania surowców, obniżania ilości wytwarzanych odpadów, popierania programów recyklingowych, podnoszenia ogólnej wiedzy w tym zakresie, a także organizowanie akcji społecznych prowadzonych w formie imprez sportowych, rekreacyjnych,
kulturalnych i sportowych, organizowanie akcji społecznych i prospołecznych obejmujących w szczególności: akcje informacyjne
w zakresie krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego, akcje prozdrowotne w kierunku rzucenia palenia, akcje w ramach programu profilaktyki i rozpowszechniania postaw prozdrowotnych, akcje społeczne w zakresie zbierania materiałów potrzebnych do zajęć
terapeutycznych dla seniorów, zwłaszcza podopiecznych domów
pomocy społecznej, akcje społeczne i prospołeczne obejmujące
zbiórkę darów dla potrzebujących ludzi i zwierząt oraz dla stowarzyszeń i organizacji niosących pomoc potrzebującym, w tym świąteczne zbiórki żywności, oraz akcje społeczne i prospołeczne obejmujące
prelekcje edukacyjne na temat uzależnień od narkotyków i środków
odurzających, zagrożeń w cyberprzestrzeni, przestępczości o charakterze seksualnym, udostępnianie informacji w Internecie na temat gier komputerowych, gier wideo i informacji o związanych z nimi
produktach, 42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy
systemów komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu
komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, konwersja danych lub dokumentów
do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, usługi artystów grafików, usługi projektantów mody, usługi
w zakresie wzornictwa przemysłowego, opracowywanie projektów
technicznych, przeprowadzanie badań naukowych w kierunku promowania świadomości publicznej w zakresie ochrony środowiska
naturalnego człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, sporządzanie raportów naukowych w tym zakresie, w tym także za pośrednictwem witryny internetowej, doradztwo technologiczne, zarządzanie
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serwerami, elektroniczne przechowywanie danych i elektroniczne
tworzenie kopii zapasowych danych w komputerowych bazach danych, projektowanie i opracowywanie programów do przetwarzania
danych, rozwój techniczny elektronicznych przewodników po programach, projektowanie i pisanie stron domowych i stron internetowych, udostępnianie przez dostawcę usług internetowych zasobów
serwerowni (server hosting), zapytania i badania w bazach danych
i w Internecie w zakresie technologii komputerowej i badań naukowych, udzielanie wskazówek i informacji w zakresie technologii komputerowej i badań naukowych za pośrednictwem technologii telekomunikacyjnej, udostępnianie lub wypożyczanie elektronicznej
przestrzeni pamięci [webspace] w Internecie, wynajem oprogramowania komputerowego, usługi udostępniania krajowych i zagranicznych serwerów oraz portali internetowych .
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Kolor znaku: czarny, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, sprzęt (hardware) do przetwarzania danych, oprogramowanie komputerowe
(software) zapisane lub ładowalne, aplikacje-software, urządzenia
do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia
do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne,
aparaty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne,
wideofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne
jednostki przetwarzania, procesory tekstu, procesory, cyklotrony,
czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, zapisane
i niezapisane nośniki dźwięki, obrazu i danych wszelkiego rodzaju
(z wyjątkiem filmów nienaświetlonych), a w szczególności taśmy, kasety, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4,
dyski CD-ROM, dyski wideo, taśmy z danymi, dyski kompaktowe audio i wideo, taśmy audio i wideo, filmy audio i wideo, dyskietki, płyty,
uniwersalne dyski cyfrowe DVD i inne cyfrowe nośniki zapisu, urządzenia do zapisywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku, obrazów
i danych, optyczne nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyski optyczne,
dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków
komputerowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery
filmowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne,
karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery,
komputery przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lornetki,
lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej,
maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki do rejestracji
dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone,
odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe
jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie
lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, stacje taśm
magnetycznych dla komputerów, sterowniki informatyczne, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy
do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony
przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komputero-
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wych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia
do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji
satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania
i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku
i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo,
kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/
audycje telewizyjne, nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych,
plików w formacie MP3 i MIM, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, maszyny liczące, aplikacje na smartfony, tablety, czytniki elektroniczne i inne urządzenia mobilne lub
stacjonarne (ładowalne), publikacje elektroniczne (ładowalne), pliki
audio, pliki muzyczne i pliki obrazów, ładowalne, okulary (optyka),
etui na okulary, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, czcionki
drukarskie, odbitki graficzne, emblematy, pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi,
komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane
z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki
z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe,
litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem
krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do haftowania, znaczki pocztowe, artykuły papiernicze, papier, tektura i przedmioty wykonane
z tych materiałów, a mianowicie serwetki papierowe, chusteczki papierowe, papier toaletowy, rolki kuchenne i ręczniki papierowe, materiały introligatorskie, materiały instruktażowe i dydaktyczne (z wyjątkiem aparatów), materiały biurowe, kalkomanie, kleje
do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały
przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania,
artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), worki do pakowania, rękawy
i worki z papieru, tektury lub z tworzyw sztucznych, taśmy do maszyn do pisania, 35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji publicznych i aukcji internetowych towarów takich jak: urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku,
urządzenia do fototelegrafii, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski
do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo,
płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty
DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem
scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne, lupy
optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych,
monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware
komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane, układy
scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze
płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane,
programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji
na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi
telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software-oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące
programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy
do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony
przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia

2875

do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji
satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania
i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku
i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo,
kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/
audycje telewizyjne, nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych,
plików w formacie MP3 i MP4 z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, oraz takich jak: afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, emblematy, fotografie, gazety, globusy ziemskie,
kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami
okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie
związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami,
książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, podręczniki, przedmioty sztuki
litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi agencji eksportowo-importowej, usługi w zakresie badania opinii
publicznej, usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii
na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób trzecich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, badania
czytelnictwa, badania czytelnictwa prasy i magazynów ukazujących
się w wersji papierowej i elektronicznej, badania czytelnictwa
w oparciu o alternatywny model planowania magazynów i monitoringu sposobów konsumpcji magazynów, głównie w zakresie korzystania z tych magazynów i ich czytania, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe (bannery, billboardy), w tym
w formie elektronicznej w Internecie, oferowanie części powierzchni
reklamowej w magazynach w oparciu o alternatywny model badania
czytelnictwa, konstrukcja i analiza wskaźników czytelniczych, ocena
efektywności formatów reklamowych, usługi w zakresie dokonywania pomiarów zasięgu prasy, opracowywanie standardów w zakresie
zasięgu magazynów, usługi urealniania wskaźników zasięgowych
w powiązaniu ze sprzedażą magazynów, przegląd zwyczajów czytelniczych w powiązaniu z konstrukcją wskaźników, dokonywanie
i wprowadzanie na rynek wiarygodnego pomiaru zasięgu magazynów i reklamy, planowanie i rozliczanie kampanii prasowych, opracowywanie rankingów dzienników, magazynów i czasopism, sporządzanie profilów czytelniczych, usługi w zakresie planowania
kampanii reklamowych w prasie oraz opracowywanie strategii rozwoju pism i magazynów, opracowywanie i wdrażanie zmian w metodologii prowadzonych badań, badania preferencji konsumenckich,
opracowywanie schematów badawczych pod kątem czytelnictwa
różnych rodzajów publikacji: ogólnopolskich, regionalnych, lokalnych oraz różnych periodyczności, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi w zakresie dokonywania
wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania marketingowe, pomoc w zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji
informacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie marketingu
i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania prognoz ekonomicznych,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, transkrypcja
informacji, transkrypcja przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, systematyzacja informacji w komputerowych
bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi
agencji reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych w po-
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staci próbek, druków, prospektów, broszur, gadżetów reklamowych,
bookletów, ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi modeli/modelek do celów reklamowych i promowania
sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie
plakatów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi
reklamowe i usługi informacyjne dotyczące reklamy, wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam
prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam radiowych,
usługi w zakresie przygotowywania reklam telewizyjnych, usługi
w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie opracowywania edycji
tekstów, usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audycji i filmów reklamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej Internet, reklama wideo-tekstowa i teletekstowa, pośrednictwo w umowach reklamowych dla osób trzecich, systematyzacja i aktualizacja danych
w komputerowych bazach danych, administracyjne przetwarzanie
zamówień na towary i usługi (na oferty telezakupowe), w szczególności przyjmowanie zamówień, przetwarzanie zamówień, kierowanie zamówień, rozpatrywanie skarg i zapytań oraz pośrednictwo
w zakresie składania zamówień, 38 usługi agencji informacyjnych
w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji, usługi agencji
prasowych, przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, w tym w formie komunikatów
SMS-owych, informacja o telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, reportaży, widowisk rozrywkowych,
widowisk telewizyjnych, zawodów sportowych, programów/audycji
z interaktywnym udziałem słuchaczy/widzów, usługi rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem Internetu, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowania połączeń
telefonicznych, w tym za pośrednictwem infolinii lub call center, telewizja kablowa, zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne
środki komunikacji elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy
terminali komputerowych, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie
ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania poczty elektronicznej, usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla
telekomunikacji, usługi w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi w zakresie realizowania
transmisji programów radiowych, usługi w zakresie realizowania
transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, transmisja elektroniczna, retransmisja dźwięku, dokumentów, wiadomości i danych, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania
informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności telefonicznej, obsługa
przekazu cyfrowego, obsługa przekazu telefonicznego, obsługa systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej,
usługi w zakresie łączności przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych
za pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych oraz
łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu telewizyjnego z możliwością wyboru programu, usługi dostarczania informacji on-line, usługi zapewniające dostęp do stron internetowych
za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów archiwalnych telewizji, usługi e-mail, zapewnianie
dostępu do baz danych w sieciach komputerowych, transmisja,
nadawanie i transmisja programów filmowych, telewizyjnych, radiowych, wideo-tekstowych, teletekstowych lub transmisji, transmisja
treści cyfrowych w sieciach danych, w tym przesyłanie strumieniowe
i wideo na żądanie, telekomunikacja za pośrednictwem platform
i portali w Internecie, w szczególności za pośrednictwem internetowego centrum informacyjnego do obsługi klienta związanego z wydawaniem produktów, udostępnianie kanałów telekomunikacyjnych
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dla usług telezakupowych i rynków elektronicznych, elektroniczna
wymiana wiadomości za pośrednictwem czatów, i forów internetowych, przekazywanie wiadomości różnego rodzaju na adresy internetowe (wiadomości internetowe-komunikatory internetowe),
39 dystrybucja gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu
podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja
społeczeństwa w zakresie ochrony naturalnego środowiska człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka, konserwacji terenów zielonych, informacja
o edukacji, usługi studiów filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów
edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie
rozrywkowych widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/
audycji z udziałem interaktywnym widzów/słuchaczy, rozrywka,
w szczególności rozrywka radiowa i telewizyjna oraz rozrywka za pośrednictwem Internetu, rozrywka w postaci udostępniania treści cyfrowych za pośrednictwem sieci danych, w szczególności pobierania
treści cyfrowych, strumieniowej transmisji cyfrowej, wideo na żądanie, gier w Internecie, porady i informacje na temat rozrywki, w tym
w Internecie, produkcja filmowa, inna niż produkcja filmów reklamowych, produkcja filmów telewizyjnych, produkcja filmów wideo, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie
tekstów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi
w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych i małej poligrafii
komputerowej, montaż taśm wideo, montaż programów radiowych
i telewizyjnych, nagrywanie filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie imprez połączonych
z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie spektakli, jako
usługi impresariatów, produkcja programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów do programów
telewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie
wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów
do publikacji, organizowanie akcji społecznych związanych z ochroną środowiska prowadzonych w formie akcji edukacyjnych w szczególności w kierunku: ograniczania stosowania i eliminowania substancji szkodliwych dla środowiska, obniżania zużycia czynników
energetycznych, racjonalizowania zużywania surowców, obniżania
ilości wytwarzanych odpadów, popierania programów recyklingowych, podnoszenia ogólnej wiedzy w tym zakresie, a także organizowanie akcji społecznych prowadzonych w formie imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych, organizowanie akcji
społecznych i prospołecznych obejmujących w szczególności: akcje
informacyjne w zakresie krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego,
akcje prozdrowotne w kierunku rzucenia palenia, akcje w ramach
programu profilaktyki i rozpowszechniania postaw prozdrowotnych,
akcje społeczne w zakresie zbierania materiałów potrzebnych do zajęć terapeutycznych dla seniorów, zwłaszcza podopiecznych domów
pomocy społecznej, akcje społeczne i prospołeczne obejmujące
zbiórkę darów dla potrzebujących ludzi i zwierząt oraz dla stowarzyszeń i organizacji niosących pomoc potrzebującym, w tym świąteczne zbiórki żywności, oraz akcje społeczne i prospołeczne obejmujące
prelekcje edukacyjne na temat uzależnień od narkotyków i środków
odurzających, zagrożeń w cyberprzestrzeni, przestępczości o charakterze seksualnym, udostępnianie informacji w Internecie na temat gier komputerowych, gier wideo i informacji o związanych z nimi
produktach, 42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy
systemów komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu
komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, konwersja danych lub dokumentów
do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania kompute-
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rowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, usługi artystów grafików, usługi projektantów mody, usługi
w zakresie wzornictwa przemysłowego, opracowywanie projektów
technicznych, przeprowadzanie badań naukowych w kierunku promowania świadomości publicznej w zakresie ochrony środowiska
naturalnego człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, sporządzanie raportów naukowych w tym zakresie, w tym także za pośrednictwem witryny internetowej, doradztwo technologiczne, zarządzanie
serwerami, elektroniczne przechowywanie danych i elektroniczne
tworzenie kopii zapasowych danych w komputerowych bazach danych, projektowanie i opracowywanie programów do przetwarzania
danych, rozwój techniczny elektronicznych przewodników po programach, projektowanie i pisanie stron domowych i stron internetowych, udostępnianie przez dostawcę usług internetowych zasobów
serwerowni (server hosting), zapytania i badania w bazach danych
i w Internecie w zakresie technologii komputerowej i badań naukowych, udzielanie wskazówek i informacji w zakresie technologii komputerowej i badań naukowych za pośrednictwem technologii telekomunikacyjnej, udostępnianie lub wypożyczanie elektronicznej
przestrzeni pamięci [webspace] w Internecie, wynajem oprogramowania komputerowego, usługi udostępniania krajowych i zagranicznych serwerów oraz portali internetowych.

(111) 321324
(220) 2018 11 14
(210) 492662
(151) 2019 05 08
(441) 2019 01 21
(732) CZAPNIK SŁAWOMIR PRETTY HANDS, Gruszewnia, PL.
(540) Pretty Hands Sławomir Czapnik
(540)

Kolor znaku: fioletowy, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyków, patyczki z waty
do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, ołówki
jako kredki kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, waciki jako
przybory toaletowe, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
barwniki do celów kosmetycznych, produkty toaletowe, preparaty
do pielęgnacji paznokci, emulsje do wzmacniania paznokci, preparaty do wzmacniania paznokci, kremy do paznokci, krem do skórek
wokół paznokci, odżywki do skórek wokół paznokci, olejek do skórek wokół paznokci, środki do usuwania skórek wokół paznokci,
papier ścierny szmerglowy do paznokci, preparaty do polerowania
paznokci, proszek do polerowania paznokci, materiały na powłoki
do paznokci u rąk, powłoki do nadawania kształtu paznokciom u rąk,
podkłady do paznokci jako kosmetyki, baza podkładowa do paznokci jako kosmetyki, podkłady do lakierów do paznokci, emalia do paznokci, lakiery nawierzchniowe do paznokci, lakiery do paznokci,
lakier do paznokci do celów kosmetycznych, lakiery do paznokci
w pisaku, preparaty kosmetyczne do przyspieszania schnięcia lakieru na paznokciach, żel do paznokci, zmywacze do paznokci, zmywacze lakieru do paznokci jako kosmetyki, zmywacze do paznokci w sztyfcie, odżywki utwardzające do paznokci jako kosmetyki,
utwardzacze do paznokci, klej do utwardzania paznokci, sztuczne
paznokcie, sztuczne paznokcie do stóp, sztuczne paznokcie do celów kosmetycznych, sztuczne paznokcie wykonane z metali szlachetnych, proszki do nadawania kształtu sztucznym paznokciom, kleje
do przymocowywania sztucznych paznokci, kleje do mocowania
sztucznych paznokci, ozdobne kalkomanie do celów kosmetycznych,
kalkomanie do ozdabiania paznokci, naklejane ozdoby do paznokci,
materiały przylepne do celów kosmetycznych, brokat do paznokci,
11 wentylatory wyciągowe, wentylatory ssące, przenośne wyciągi
pyłu dla stylisty paznokci, lampy kwarcowe, przenośne lampy oświetleniowe, lampy kwarcowe ultrafioletowe do celów kosmetycznych,
lampy ultrafioletowe nie do celów medycznych, lampy kwarcowe
ultrafioletowe inne niż do celów medycznych, ręczne lampy elektryczne inne niż do użytku fotograficznego, suszarki łazienkowe
do rąk montowane przy umywalkach, urządzenia do suszenia rąk
przy umywalkach, urządzenia do kąpieli w gorącym powietrzu, aparatura do kąpieli w gorącym powietrzu, urządzenia do kąpieli, aparatura do dezynfekcji, aparatura do suszenia, 35 promocja sprzedaży
dla osób trzecich, prezentowanie w mediach produktów dla celów
sprzedaży, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek
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lub druków, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni oraz na stronie
internetowej dotyczącej sprzedaży: kosmetyków, zestawów kosmetyków, patyczków z waty do celów kosmetycznych, waty do celów
kosmetycznych, ołówków jako kredek kosmetycznych, kremów wybielających do skóry, wacików jako przyborów toaletowych, chusteczek nasączanych płynami kosmetycznymi, barwników do celów
kosmetycznych, produktów toaletowych, preparatów do pielęgnacji
paznokci, emulsji do wzmacniania paznokci, preparatów do wzmacniania paznokci, kremów do paznokci, kremów do skórek wokół paznokci, odżywek do skórek wokół paznokci, olejków do skórek wokół paznokci, środków do usuwania skórek wokół paznokci, papieru
ściernego szmerglowego do paznokci, preparatów do polerowania
paznokci, proszku do polerowania paznokci, materiałów na powłoki do paznokci u rąk, powłok do nadawania kształtu paznokciom
u rąk. podkładów do paznokci jako kosmetyków, bazy podkładowej
do paznokci jako kosmetyków, podkładów do lakierów do paznokci,
emalii do paznokci, lakierów nawierzchniowych do paznokci, lakierów do paznokci, lakierów do paznokci do celów kosmetycznych,
lakierów do paznokci w pisaku, preparatów kosmetycznych do przyspieszania schnięcia lakieru na paznokciach, żelu do paznokci, zmywaczy do paznokci, zmywaczy lakieru do paznokci jako kosmetyków,
zmywaczy do paznokci w sztyfcie, odżywek utwardzających do paznokci jako kosmetyków, utwardzaczy do paznokci, kleju do utwardzania paznokci, sztucznych paznokci, sztucznych paznokci do stóp,
sztucznych paznokci do celów kosmetycznych, sztucznych paznokci
wykonanych z metali szlachetnych, proszków do nadawania kształtu
sztucznym paznokciom, klejów do przymocowywania sztucznych
paznokci, klejów do mocowania sztucznych paznokci, ozdobnych
kalkomanii do celów kosmetycznych, kalkomanii do ozdabiania paznokci, naklejanych ozdób do paznokci, materiałów przylepnych
do celów kosmetycznych, brokatu do paznokci.

(111) 321325
(220) 2018 12 10
(210) 493650
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 04
(732) COSMO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) BASE EXTRA
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.13.25
(510), (511) 3 emalie do paznokci, emalie, żele do paznokci, żele kolorowe do paznokci, żele, akryle, proszek akrylowy do sporządzania
masy akrylowej do przedłużania paznokci, lakiery do paznokci do celów kosmetycznych, lakiery do paznokci utwardzane promieniami
UV, lakiery do paznokci, baza podkładowa do paznokci, bazy pod
lakier do paznokci, lakiery nawierzchniowe do paznokci, lakiery podkładowe do paznokci.
(111) 321326
(220) 2018 12 20
(210) 494140
(151) 2019 06 13
(441) 2019 02 25
(732) VENUSTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) GUARANI
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, szary
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.16, 02.01.01, 02.01.03, 02.01.04,
02.01.23, 26.04.01, 26.04.03, 26.04.08, 26.04.14, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 21 kubki do picia herbaty yerba mate, słomki bombille
przeznaczone do picia herbaty yerba mate, 30 herbata z ostrokrzewu paragwajskiego, herbata paragwajska, herbata yerba mate, mieszanki herbaty yerba mate z dodatkami smakowymi, owocami, ziołami lub suszonymi owocami.

(111) 321327
(220) 2018 12 20
(151) 2019 06 13
(441) 2019 02 25
(732) MAGA FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dawidy, PL.
(540) WARZYWNY OGRÓD
(540)

(210) 494147

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.16, 05.07.14, 05.07.21, 05.07.22,
05.07.24, 05.09.01, 05.09.12, 05.09.21, 05.09.22, 05.09.24, 26.01.01,
26.01.04, 26.01.15, 26.01.18, 26.01.20, 27.05.01
(510), (511) 29 mieszanki warzywne, mieszanki warzyw myte, gotowe do spożycia, sałatki gotowe, sałatki i surówki warzywne świeże
i konserwowane, sałatki Cezar, sałatki Coleslaw, sałatki z pomidorami
koktajlowymi, sałatki i surówki zawierające sałatę, rukolę i cykorię, sałatki i surówki zawierające oliwę z oliwek, sałatki i surówki zawierające dressing, dania i potrawy gotowe składające się głównie z warzyw,
dania i potrawy gotowe składające się głównie z mięsa, gotowe dania
i potrawy warzywne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane
warzywa, warzywa w puszkach, kapusta kwaszona, zupy, zupy świeże oraz mrożone, składniki do sporządzenia zup, bulion, koncentraty
na bulion, preparaty do produkcji bulionu, koncentraty bulionu i rosołu, sok pomidorowy do celów kulinarnych, przecier pomidorowy,
soki roślinne do gotowania, gotowe produkty z warzyw.
(111) 321328
(220) 2018 12 28
(210) 494311
(151) 2019 05 31
(441) 2019 02 11
(732) ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Białobrzegi, PL.
(540) V VERONI Mineral ALKALICZNA
(540)

Kolor znaku: czerwony, granatowy, biały, różowy
(531) 26.04.01, 26.04.06, 26.04.18, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje aromatyzowane, napoje gazowane, napoje owocowe, wody smakowe, lemoniady.
(111) 321329
(220) 2019 01 03
(151) 2019 06 17
(441) 2019 02 25
(732) DIB NASER, Warszawa, PL.
(540) GLG Gastric LightGuide
(540)

(210) 494451

(531) 26.02.18, 27.05.01
(510), (511) 10 instrumenty do użytku w chirurgii żołądkowo-jelitowej, gastroskopy, cewniki do użytku gastroenterologicznego, medyczne lampy operacyjne, lampy do badań lekarskich, lampy do użyt-
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ku z przyrządami medycznymi, źródła światła do użytku medycznego,
instrumenty światłowodowe do celów medycznych, wzierniki światłowodowe do celów medycznych, wewnętrzne światła do cewników
z balonem, światłowodowe urządzenia obrazujące do celów medycznych, światła chemiluminescencyjne do użytku w badaniach endoskopowych, źródła światła do endoskopów elektronicznych do celów
medycznych, instrumenty do leczenia światłem lasera do celów medycznych, przyrządy do leczenia światłem widzialnym, sondy [chirurgia], sondy chirurgiczne, zgłębniki chirurgiczne, urządzenia do chirurgii nieinwazyjnej, przyrządy chirurgiczne, laparoskopy medyczne
i chirurgiczne, endoskopy do użytku chirurgicznego, lasery do użytku w chirurgii, chirurgiczne oświetlenie zakładane na głowę, lampy
chirurgiczne, źródła światła do użytku medycznego, źródła światła
do endoskopów elektronicznych do celów medycznych, 35 usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami medycznymi, 44 chirurgia, usługi w zakresie diagnostyki chirurgicznej, wypożyczanie
instrumentów chirurgicznych, usługi doradcze w zakresie chirurgii,
usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, usługi doradcze dotyczące
instrumentów chirurgicznych.

(111) 321330
(220) 2017 12 21
(151) 2019 03 06
(441) 2018 10 29
(732) GRECHUKHIN MYKHAILO, Katowice, PL.
(540) LIMPIDARMOR TO SEE IS TO WIN
(540)

(210) 480428

Kolor znaku: czarny, czerwony, szary, ciemnoszary,
jasnoczerwony, ciemnoczerwony
(531) 27.05.01, 27.05.10, 26.03.03, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych,
a mianowicie rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania
komputerowego, rozwój sprzętu komputerowego, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych,
doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania
systemów informatycznych, usługi w zakresie kopiowania i konwersji
danych, usługi kodowania danych, analiza i diagnostyka komputerów, badania, rozwój i wdrażanie w zakresie komputerów i systemów
komputerowych, usługi w zakresie zarządzania projektami komputerowymi, eksploracja danych, cyfrowe znakowanie wodne, usługi
komputerowe, usługi technologiczne w zakresie komputerów, usługi w zakresie sieci komputerowych, aktualizacja banków pamięci
w systemach komputerowych, usługi w zakresie migracji danych,
aktualizacja stron internetowych dla osób trzecich, monitorowanie
systemów komputerowych za pośrednictwem zdalnego dostępu.
(111) 321331
(220) 2018 06 20
(151) 2019 05 14
(441) 2019 01 28
(732) RAJEWSKI ARTUR, Poznań, PL.
(540) TRICK BOARD
(540)

Kolor znaku: czarny, żóły
(531) 02.01.08, 21.03.11, 27.05.01, 29.01.12

(210) 487336
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(510), (511) 28 artykuły sportowe, gimnastyczne, urządzenia, przyrządy, sprzęt oraz akcesoria do różnych gier i dyscyplin sportowych,
urządzenia do treningu sportowego, sprzęt sportowy, deskorolki,
deski surfingowe, deski windsurfingowe, rolki do stacjonarnych rowerów ćwiczeniowych, wrotki, kije bilardowe, golfowe, klocki, łuki
do strzelania, narty, piłki, płetwy, rakiety do gry, sanki, sprzęt wędkarski, zabawki, 35 usługi prowadzenia sklepów i hurtowni tradycyjnych, wysyłkowych oraz za pośrednictwem Internetu dla towarów,
jak: odzież, odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, artykuły sportowe, gimnastyczne, urządzenia, przyrządy, sprzęt oraz akcesoria
do różnych gier i dyscyplin sportowych, gry elektroniczne inne niż
telewizyjne, sprzęt sportowy, deskorolki, deski surfingowe, deski
windsurfingowe, rolki do stacjonarnych rowerów ćwiczeniowych,
wrotki, kije bilardowe, golfowe, klocki, łuki do strzelania, narty, piłki,
płetwy, rakiety do gry, sanki, sprzęt wędkarski, zabawki, ochraniacze
sportowe, okulary, opaski do tenisa, piłki, plecaki, portfele, ręczniki,
rękawice, spodnie, saszetki, szaliki, stroje fitness, kąpielowe, skarpety, torby, kurtki letnie, zegarki, plecaki, plecaki turystyczne, torby, torby na narty, uprzęże do desek windsurfingowych, parasolki,
świadczenie usług w zakresie reklamy oraz działalności informacyjnej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie
pośrednictwa handlowego-kojarzenie kontrahentów.

(111) 321332
(220) 2018 10 23
(151) 2019 03 22
(441) 2018 12 03
(732) BIOTOP-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) biotop SERVICE
(540)

(210) 491947

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 05.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 ogrodnictwo, pielęgnacja ogrodów, ogrodnictwo
krajobrazowe, usługi ogrodnicze, usługi pielęgnacji ogródków, sadzenie drzew ogrodowych, projektowanie ogrodów i krajobrazów,
usługi doradcze w zakresie ogrodnictwa, udostępnianie informacji
na temat ogrodnictwa, rozpylanie insektycydów do celów ogrodniczych, usługi doradcze związane z projektowaniem ogrodów, usługi
doradcze w zakresie ogrodnictwa wodnego, projektowanie ogrodów krajobrazowych na rzecz osób trzecich, usługi pielęgnacji roślin,
rozpylanie ogrodniczych środków chemicznych, udzielanie informacji związanych z sadzeniem drzew ogrodowych, niszczenie pasożytów dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, usuwanie chwastów dla
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi informacyjne dotyczące
używania nawozów w ogrodnictwie, tępienie szkodników w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi informacyjne dotyczące używania nawozu naturalnego w ogrodnictwie, tępienie szkodników
w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, ogrodnictwo
krajobrazowe w zakresie wystaw kwiatowych do wnętrz budynków,
udostępnianie informacji o identyfikacji roślin i kwiatów do celów
ogrodniczych, udzielanie informacji związanych ze zwalczaniem
robactwa dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi doradcze
i konsultacyjne w zakresie stosowania nawozów rolniczych i ogrodniczych, udzielanie informacji online na temat usług związanych
z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie stosowania gnoju w rolnictwie, ogrodnictwie
i leśnictwie, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie wykorzystywania niechemicznych środków do zrównoważonego rolnictwa
i ogrodnictwa, sadzenie roślin, sadzenie drzew, sadzenie drzew w celach kompensacji emisji dwutlenku węgla do atmosfery, rozsiewanie
nawozów, powierzchniowy rozsiew nawozów, rozpylanie nawozów
z powietrza, usługi wypożyczania aranżacji kwiatowych, usługi koszenia trawników, usługi pielęgnacji trawników, wypożyczanie kosiarek do trawy, wypożyczanie sprzętu rolniczego, udzielanie informacji
związanych z wypożyczaniem sprzętu rolniczego, udzielanie informacji związanych z wypożyczaniem kosiarek do trawników, doradztwo w zakresie projektowania krajobrazu, usługi doradcze w zakresie
projektowania darni, wynajem sprzętu do przycinania drzew.
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(111) 321333
(220) 2017 01 09
(210) 466045
(151) 2019 07 30
(441) 2017 06 12
(732) INSPIRE SOURCING L. PORADZISZ, J. PORADZISZ SPÓŁKA
JAWNA, Kraków, PL.
(540) Inspire SOURCING
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.17.02
(510), (511) 35 usługi konsultingowe związane z personelem, usługi
konsultingowe związane z zarządzaniem, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, badanie
działalności gospodarczej i rynku, audyt przedsiębiorstw, outsourcing (doradztwo biznesowe), rekrutacja personelu, zarządzanie
personalne, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie
zatrudnienia, doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, analiza zarządzania w biznesie wszystkie wyżej wymienione z wyłączeniem usług
bankowych i finansowych, 41 usługi edukacyjne, warsztaty w celach
szkoleniowych, warsztaty w celach edukacyjnych, coaching w zakresie życia osobistego (life coaching], doradztwo w zakresie szkoleń
biznesowych, szkolenie biznesowe prowadzone za pomocą gry, publikowanie tekstów edukacyjnych, szkolenia biznesowe, doradztwo
zawodowe i coaching (doradztwo szkoleniowe i edukacyjne), usługi
szkolenia personelu działu sprzedaży, usługi szkoleniowe dla biznesu wszystkie wyżej wymienione z wyłączeniem usług bankowych
i finansowych.
(111) 321334
(220) 2018 11 20
(210) 492869
(151) 2019 07 18
(441) 2019 01 28
(732) KASPEROWSKI JANUSZ, Zabawa, PL.; KASPEROWSKI
KRZYSZTOF, Zabawa, PL.
(540) WIPRO
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 26.05.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 windy i podnośniki, 37 instalowanie, konserwacja i naprawa wind i dźwigów.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 321335
(220) 2018 12 07
(210) 493545
(151) 2019 08 01
(441) 2019 04 08
(732) KURANT DARIUSZ WYTWÓRNIA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH, Łódź, PL.
(540) KURANT
(540)

Kolor znaku: szary, czarny, żółty, czerwony
(531) 29.01.14, 27.05.01, 09.01.10, 26.01.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, 17 taśmy do owijania i zabezpieczania przewodów i kabli,
produkty i wyroby z tworzyw sztucznych, materiały do uszczelniania
i izolowania z tworzyw sztucznych, osłony, gięte przewody rurowe
z tworzyw sztucznych, koszulki, rurki z tworzyw sztucznych.
(111) 321336
(151) 2019 07 22

(220) 2018 12 19
(441) 2019 03 04

(210) 494052
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(732) MOGAN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin, PL.
(540) JAN POŻYCZKI
(510), (511) 35 usługi marketingowe, 36 pożyczki ratalne.
(111) 321337
(220) 2019 02 01
(210) 495489
(151) 2019 07 29
(441) 2019 04 08
(732) SIMEDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zielona Góra, PL.
(540) SIMEDU
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02
(510), (511) 4 środki smarujące, inne niż do użytku medycznego,
9 manekiny reanimacyjne jako przyrządy dydaktyczne, oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do symulacji, oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do symulacji, oprogramowanie
komputerowe do wykorzystania w systemach wspomagających, podejmowanie decyzji medycznych, oprogramowanie komputerowe
związane z dziedziną medyczną, oprogramowanie rzeczywistości
wirtualnej do edukacji medycznej, oprogramowanie symulacyjne,
programy komputerowe-oprogramowanie do pobrania, programy
komputerowe nagrane, symulatory ćwiczeń reanimacyjnych, symulatory medyczne jako pomoc dydaktyczna, symulatory urządzeń,
urządzenia do nauczania, urządzenia do ochrony osobistej przed
wypadkami, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia i sprzęt dla
ratownictwa, urządzenia monitorujące, inne niż do celów medycznych, urządzenia testujące, inne niż do celów medycznych, 10 aparatura diagnostyczna do celów medycznych, urządzenia do monitorowania tętna, urządzenia do reanimacji, urządzenia do sztucznego
oddychania, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa środków zaopatrzenia
medycznego takich jak: środki smarujące, manekiny reanimacyjne
jako przyrządy dydaktyczne, oprogramowanie do rzeczywistości
rozszerzonej do symulacji, oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do symulacji, oprogramowanie komputerowe do wykorzystania w systemach wspomagających, podejmowanie decyzji
medycznych, oprogramowanie komputerowe związane z dziedziną
medyczną, oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej do edukacji
medycznej, oprogramowanie symulacyjne, programy komputerowe-oprogramowanie do pobrania, programy komputerowe nagrane, symulatory ćwiczeń reanimacyjnych, symulatory medyczne
jako pomoc dydaktyczna, symulatory urządzeń, urządzenia do nauczania, urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia i sprzęt dla ratownictwa,
urządzenia monitorujące, inne niż do celów medycznych, urządzenia
testujące, inne niż do celów medycznych, aparatura diagnostyczna
do celów medycznych, urządzenia do monitorowania tętna, urządzenia do reanimacji, urządzenia do sztucznego oddychania, usługi
public relations, 41 doradztwo zawodowe, kształcenie praktyczne
na pokazach, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
kolokwiów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń, organizowanie konferencji
i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, sprawdziany edukacyjne, szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, tłumaczenia,
usługi edukacji medycznej, usługi nauczania dotyczące medycyny,
usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, zapewnianie kursów ustawicznego kształcenia medycznego, 44 wypożyczanie sprzętu medycznego.
(111) 321338
(220) 2019 03 12
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) BURAKOWSKI MARCIN, Gdynia, PL.
(540) HOTPARTNER
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.17.02, 24.17.25

(210) 497025

Nr 9/2019

(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, audyt działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, dostarczanie informacji
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług,
informacja o działalności gospodarczej, marketing ukierunkowany,
negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obsługa administracyjna firm na zlecenie, outsourcing [doradztwo biznesowe],
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, usługi komunikacji korporacyjnej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie nabywania dla
osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw],
usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, 36 agencje ściągania wierzytelności, doradztwo
w zakresie długów, faktoring, zarządzanie finansowe płatnościami
z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, 45 badania prawne, doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe,
doradztwo prawne związane z mapowaniem patentów, doradztwo
w zakresie własności intelektualnej, usługi pomocy w sprawach spornych, usługi adwokackie, usługi monitorowania prawnego, usługi
prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi
w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych.

(111) 321339
(220) 2019 03 15
(151) 2019 08 06
(441) 2019 04 23
(732) JERZAK PIOTR MOLTOBENE, Warszawa, PL.
(540) kreatywny SQUISHY & SLIME
(540)

(210) 497243

Kolor znaku: różowy, żółty, czarny, biały, niebieski
(531) 27.05.01, 26.13.25, 26.01.16, 29.01.15
(510), (511) 16 przybory szkolne jako artykuły piśmiennicze, zeszyty,
zeszyty szkolne, kredki ołówkowe, kredki świecowe, kredki szkolne,
flamastry, książki, książki dla dzieci, 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 modelowania, masy do modelowania typu
slime, tworzywa sztuczne do modelowania, modelina polimerowa,
glina do modelowania, pasta do modelowania, kleje do użytku artystycznego, kleje 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, 28 artykuły do zabawy dla
dzieci, zabawki, plastelina do zabawy, ciastolina, zestawy modelarskie, kubki na kości do gry, kubki jako zabawki, 35 usługi sprzedaży
następujących towarów: kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki
do nich, bransoletki na kostkę, bransoletki jako biżuteria, przybory
szkolne jako artykuły piśmiennicze, zeszyty, zeszyty szkolne, kredki
ołówkowe, kredki świecowe, kredki szkolne, flamastry, książki, książki
dla dzieci, 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 modelowania, masy do modelowania typu slime, tworzywa sztuczne
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do modelowania, modelina polimerowa, glina do modelowania, pasta do modelowania, kleje do użytku artystycznego, kleje 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, kubki, kubki pamiątkowe, talerze, talerze pamiątkowe, artykuły do zabawy dla dzieci, zabawki, plastelina do zabawy, ciastolina,
zestawy modelarskie, kubki na kości do gry, kubki jako zabawki, usługi
prowadzenia sklepów, hurtowni, sklepów internetowych, hurtowni
internetowych, aukcji internetowych i agencji importowo-eksportowych z towarami wymienionymi w niniejszej klasie.

(111) 321340
(220) 2018 12 18
(210) 493994
(151) 2019 06 11
(441) 2019 02 25
(732) SMCG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) SENSEMAKING MANAGEMENT JOURNAL
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 36 informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe
w zakresie finansów, 42 usługi doradcze i konsultingowe związane
z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu komputerowego.
(111) 321341
(220) 2018 12 18
(210) 493996
(151) 2019 06 11
(441) 2019 02 25
(732) SMCG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) SENSEMAKING INTERNATIONAL MODERN MANAGEMENT
CONFERENCE
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 36 informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe
w zakresie finansów, 42 usługi doradcze i konsultingowe związane
z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu komputerowego.
(111) 321342
(220) 2018 12 18
(210) 493999
(151) 2019 06 11
(441) 2019 02 25
(732) SMCG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) SENSEMAKING PUBLISHING HOUSE
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością go-
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spodarczą, 36 informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe
w zakresie finansów, 42 usługi doradcze i konsultingowe związane
z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu komputerowego.

(111) 321343
(220) 2018 09 24
(210) 490898
(151) 2019 05 23
(441) 2019 02 04
(732) BIEŃKOWSKI MAREK P.P.H.U BENON, Mszczonów, PL.
(540) Benon posadzki przemysłowe
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary
(531) 27.05.01, 26.01.02, 26.01.03, 26.04.02, 26.04.09, 29.01.06, 29.01.11
(510), (511) 2 emalie [lakiery], emalie do malowania, lakier asfaltowy,
lakier bitumiczny, podkłady, powłoki, utrwalacze [lakiery], 19 asfalt
asfaltowe (nawierzchnie-) beton budowlane (konstrukcje-) niemetalowe drogi (materiały do budowy i pokryć-) drogi (materiały wiążące
do naprawy-) elementy budowlane (niemetalowe-) w postaci płyt
materiały do pokryć nawierzchni drogowych podłogi niemetalowe powłoki [materiały budowlane], 37 asfaltowanie, budownictwo,
budownictwo podwodne, budownictwo portowe, konsultacje budowlane, lakierowanie, montaż rusztowań, nadzór budowlany, renowacja powłok cynowych, układanie nawierzchni drogowych, usługi
doradztwa budowlanego, uszczelnianie budynków.
(111) 321344
(220) 2019 01 07
(210) 494532
(151) 2019 06 18
(441) 2019 03 04
(732) VISION EXPRESS SP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) OPTISKAN
(510), (511) 9 urządzenie i przyrządy do badania kontrastowego
siatkówki i naczyniówki oka, skanery optyczne, optyczne artykuły,
optyczne elementy pomiarowe, optyczne urządzenia pomiarowe, laboratoryjna aparatura optyczna, laboratoryjne urządzenia optyczne,
aparatura optyczna na podczerwień, urządzenia i przyrządy optyczne, urządzenia testujące do sprawdzania urządzeń optycznych, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, przyrządy pomiarowe, przyrządy do obrazowania,
urządzenia i przyrządy naukowe, przyrządy pomiarowe z cyfrowym
odczytem, czujniki do przyrządów pomiarowych, urządzenia i przyrządy laboratoryjne, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia i przyrządy do mikroskopii skaningowej z wykorzystaniem przewodzenia jonowego, kamery
do szybkiego skanowania, cyfrowe urządzenia pomiarowe, cyfrowe
urządzenia sterujące do sterowania procesami, kamery cyfrowe zaopatrzone w filtry.
(111) 321345
(220) 2019 02 04
(210) 495565
(151) 2019 07 02
(441) 2019 03 18
(732) INET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Modlnica, PL.
(540) elektroSłoneczni
(510), (511) 7 generatory wytwarzające energię elektryczną z energii słonecznej, 37 montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych,
instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, konserwacja, naprawa
i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, nadzór budowlany, informacja budowlana, usługi budowlane, naprawcze roboty
budowlane, budowlany sprzęt (wynajem-), doradztwo inżynieryjne
(usługi budowlane), nadzór budowlany na miejscu, nadzór nad robotami budowlanymi, usługi budowlane i naprawy budynków, prace budowlane w zakresie konstrukcji stalowych, usługi budowlane,
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, instalacja systemów paneli
słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią
słoneczną w budynkach niemieszkalnych, budowa użytkowych instalacji słonecznych, instalacja systemów ogrzewania słonecznego,
instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, konserwacja
i naprawa instalacji energii słonecznej, montaż i konserwacja instalacji ogrzewania słonecznego, konserwacja i naprawa instalacji ogrze-
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wania słonecznego, konserwacja i naprawa instalacji grzewczych
zasilanych energią słoneczną, naprawa instalacji do zaopatrzenia
w energię, naprawa i konserwacja generatorów energii elektrycznej,
40 wytwarzanie elektryczności z energii słonecznej, wytwarzanie
energii, wytwarzanie energii elektrycznej, wynajem sprzętu do wytwarzania energii elektrycznej, usługi doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej.

(111) 321346
(220) 2019 02 05
(210) 495612
(151) 2019 07 04
(441) 2019 03 18
(732) INET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Modlnica, PL.
(540) elektroSłoneczni.pl
(540)

Kolor znaku: niebieski, żółty
(531) 01.03.01, 26.03.05, 26.03.06, 26.03.07, 26.03.11, 26.03.13,
26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 generatory wytwarzające energię elektryczną z energii słonecznej, 37 montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych,
instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, konserwacja, naprawa
i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, nadzór budowlany, informacja budowlana, usługi budowlane, naprawcze roboty
budowlane, budowlany sprzęt (wynajem-), doradztwo inżynieryjne
(usługi budowlane), nadzór budowlany na miejscu, nadzór nad robotami budowlanymi, usługi budowlane i naprawy budynków, prace budowlane w zakresie konstrukcji stalowych, usługi budowlane,
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, instalacja systemów paneli
słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią
słoneczną w budynkach niemieszkalnych, budowa użytkowych instalacji słonecznych, instalacja systemów ogrzewania słonecznego,
instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, konserwacja
i naprawa instalacji energii słonecznej, montaż i konserwacja instalacji ogrzewania słonecznego, konserwacja i naprawa instalacji ogrzewania słonecznego, konserwacja i naprawa instalacji grzewczych
zasilanych energią słoneczną, naprawa instalacji do zaopatrzenia
w energię, naprawa i konserwacja generatorów energii elektrycznej,
40 wytwarzanie elektryczności z energii słonecznej, wytwarzanie
energii, wytwarzanie energii elektrycznej, wynajem sprzętu do wytwarzania energii elektrycznej, usługi doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej.
(111) 321347
(220) 2016 09 27
(210) 462012
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) WELMAX + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) Fiamotto GOLD
(540)

(531) 05.03.11, 27.05.01
(510), (511) 11 wentylatory pokojowe, wentylatory elektryczne,
wentylatory stołowe, elektryczne wentylatory chłodzące, wentylatory do klimatyzacji, przenośne wentylatory elektryczne, wentylatory
stosowane w klimatyzatorach, wentylatory do urządzeń klimatyzacyjnych, wentylatory do użytku domowego, wentylatory elektryczne
do użytku osobistego, wentylatory elektryczne [do użytku domowego], wentylatory elektryczne będące elementami domowych instalacji wentylacyjnych, wentylatory elektryczne będące elementami
domowych instalacji klimatyzacyjnych, klimatyzatory, elektryczne
klimatyzatory, klimatyzatory pokojowe, induktory powietrza [klimatyzatory], urządzenia klimatyzacyjne, domowe instalacje klimatyzacyjne, domowe urządzenia klimatyzacyjne, przenośne urządzenia do klimatyzacji, urządzenia klimatyzacyjne do pomieszczeń
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mieszkalnych, instalacje klimatyzacyjne do celów domowych, filtry
powietrza do urządzeń klimatyzacyjnych, systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), filtry do użytku z urządzeniami do klimatyzacji, centralne instalacje klimatyzacyjne do celów domowych,
urządzenia nawilżające do użytku wraz z urządzeniami klimatyzacyjnymi, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji
i oczyszczania powietrza, jonizatory do oczyszczania powietrza, kominki elektryczne, przenośne kominki elektryczne.

(111) 321348
(220) 2018 09 05
(210) 490138
(151) 2019 04 03
(441) 2018 12 17
(732) SEPTODONT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, szary
(531) 29.01.12, 15.07.09, 14.07.06
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne,
10 urządzenia i przyrządy stomatologiczne.
(111) 321349
(220) 2018 09 05
(210) 490140
(151) 2019 04 03
(441) 2018 12 17
(732) SEPTODONT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SeptoAkcesoria
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne,
10 urządzenia i przyrządy stomatologiczne.
(111) 321350
(220) 2018 09 25
(151) 2019 04 03
(441) 2018 12 17
(732) NEOKLIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) NEOKLIMA
(540)

(210) 490960

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlenia, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia
w wodę oraz instalacje sanitarne: agregaty klimatyzacyjne, aparatura do suszenia (odwadniania), aparatura i instalacje chłodnicze, armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych,
armatura do pieców, armatura do regulacji urządzeń wodnych lub
gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych chłodnice do pieców,
chłodnicze instalacje do tytoniu, chłodnie, ciśnieniowe zbiorniki wody,
filtry do klimatyzacji, grzejniki do centralnego ogrzewania, instalacje chłodnicze do cieczy, instalacje do chłodzenia mleka, instalacje
do dystrybucji wody, instalacje do filtrowania powietrza, instalacje
do ogrzewania wodnego, instalacje do uzdatniania wody, instalacje
do zaopatrywania w wodę, instalacje grzewcze, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia wentylacyjne (klimatyzacyjne), instalacje klimatyzacyjne, kaloryfery elektryczne, kotły grzewcze,
naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania, palniki
gazowe, parowniki, piece (urządzenia grzewcze), piece na gorące powietrze, piece słoneczne, piece inne niż do użytku laboratoryjnego,
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podgrzewacze powietrza, podgrzewacze wody, podgrzewacze wody
(aparatura), pojemniki chłodnicze, pojemniki chłodzące, elektryczne,
pompy ciepła, promiennikowe ogrzewacze do pomieszczeń, regeneratory ciepła, rury kotłowe centralnego ogrzewania, rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, szafy chłodnicze, termiczne kolektory
słoneczne, urządzenia chłodzące, urządzenia do celów sanitarnych,
urządzenia do chłodzenia napojów, urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia do filtrowania wody, urządzenia do oczyszczania
gazu, urządzenia do ogrzewania, urządzenia do ogrzewania na paliwa
stałe, płynne lub gazowe, urządzenia do ogrzewania akwariów, urządzenia do schładzania wody, urządzenia elektryczne do ogrzewania,
urządzenia i maszyny do uzdatniania wody, urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia zasilające kotły grzewcze, wentylatory (części instalacji
klimatyzacyjnych, wężownice (części instalacji destylacyjnych, grzewczych lub chłodniczych), wyciągi wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne
do laboratoriów, wymienniki ciepła inne niż części maszyn, zasobniki
ciepła, zaślepki do grzejników, zawory do rur i rurociągów, zawory
termostatyczne (części instalacji grzewczych), 37 usługi budowlane,
naprawy i usługi instancyjne systemów klimatyzacji, wentylacji i systemów grzewczych opartych na pompach ciepła, budownictwo, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa pieców,
instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa urządzeń zamrażalniczych, instalowanie oraz naprawa urządzeń
klimatyzacyjnych, konsultacje budowlane, montaż i naprawa instalacji
grzewczych, naprawa pomp, usługi doradztwa budowlanego, usługi
hydrauliczne.

(111) 321351
(220) 2018 10 03
(151) 2019 04 01
(441) 2018 12 10
(732) MIERZWA RAFAŁ, Kielce, PL.
(540) RR CUSTOMS
(540)
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(111) 321353
(220) 2018 10 29
(210) 492165
(151) 2019 04 03
(441) 2018 12 17
(732) TOP SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Marki, PL.
(540) ts since 2004
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 26.01.03, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna części samochodowych za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci
Internet.
(111) 321354
(220) 2018 11 05
(151) 2019 04 16
(441) 2018 12 10
(732) AUDYTOR SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) AUDYTOR KSIĘGOWOŚĆ-PODATKI-FINANSE
(540)

(210) 492299

(210) 491230

Kolor znaku: biały, czarny, pomarańczowy
(531) 03.07.17, 24.13.04, 26.13.25, 27.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 3 środki ścierne, polerskie, preparaty do czyszczenia,
odświeżania, 6 drobne wyroby metalowe, 12 pojazdy i środki transportu oraz części i akcesoria do pojazdów, 25 nakrycia głowy, odzież,
37 naprawa samochodów, oklejanie szyb.
(111) 321352
(220) 2018 10 15
(210) 491624
(151) 2019 04 16
(441) 2019 01 03
(732) TREC NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) BOOGIE FUEL
(510), (511) 5 suplementy diety, odżywcze suplementy diety, białkowe suplementy diety, tabletki wspomagające odchudzanie, tabletki
antyoksydacyjne, preparaty witaminowe, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety
zawierające glukozę, suplementy diety zawierające lecytynę, mineralne suplementy diety, 25 odzież, odzież sportowa, bluzy, bluzy sportowe, koszulki gimnastyczne, legginsy, T-shirty, 28 przyrządy stosowane
w kulturystyce, przyrządy do ćwiczeń fizycznych, 35 usługi sprzedaży
detalicznej/hurtowej prowadzonej przez sklepy/hurtownie/punkty
sprzedaży a także przez Internet następujących produktów: białkowych suplementów diety, tabletek wspomagających odchudzanie,
odżywczych suplementów diety, tabletek antyoksydacyjnych, preparatów witaminowych, suplementów diety zawierających białko,
suplementów diety zawierających enzymy, suplementów diety zawierających glukozę, suplementów diety zawierających lecytynę, mineralnych suplementów diety, usługi sprzedaży detalicznej/hurtowej
prowadzonej przez sklepy/hurtownie/punkty sprzedaży a także przez
Internet odzieży, odzieży sportowej, bluz, bluz sportowych, koszulek gimnastycznych, legginsów, T-shirtów, przyrządów stosowanych
w kulturystyce, przyrządów do ćwiczeń fizycznych.

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi dotyczące ekspertyz w działalności gospodarczej, badań w dziedzinie działalności gospodarczej, prognoz ekonomicznych, analiz, kosztów, badania rynku, doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej, doradztwa w zakresie
zarządzania personalnego, doradztwa w organizacji rachunkowości,
doradztwa w zakresie organizowania i kierowania działalnością gospodarczą, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwa w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, informacji działalności gospodarczej, pomocy przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej, pomocy w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, pośrednictwa pracy, rekrutacji personelu, prowadzenia
ksiąg rachunkowych i podatkowych, 36 usługi w zakresie: badania
sprawozdań finansowych, przeglądów sprawozdań finansowych, informacji finansowej, doradztwa finansowego, ekspertyz ekonomiczno-finansowych, doradztwa finansowego w opracowywaniu programów
komputerowych do finansowych rozliczeń prowadzonej działalności
gospodarczej, doradztwa finansowego w postępowaniu upadłościowym i likwidacyjnym działalności gospodarczej, oszacowania wartości
d la celów fiskalnych, analiz finansowych oraz usługi finansowe.
(111) 321355
(220) 2018 11 06
(151) 2019 04 03
(441) 2018 12 17
(732) BILOKON DMYTRO, Warszawa, PL.
(540)
(540)

(210) 492400

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 03.02.01, 03.02.25, 29.01.12
(510), (511) 37 czyszczenie dywanów, czyszczenie elementów wystroju wnętrz, czyszczenie elementów wystroju wnętrz wykonanych
z tkanin, czyszczenie mebli, czyszczenie pokryć podłogowych, czyszczenia tapicerki, konserwacja i naprawy budynków, konserwacja
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nieruchomości, naprawa i konserwacja tapicerki, remont nieruchomości, sprzątanie budynków biurowych i lokali handlowych, sprzątanie budynków użyteczności publicznej, sprzątanie nieruchomości,
sprzątanie pomieszczeń biurowych, udzielanie informacji związanych z czyszczeniem dywanów i chodników, udzielanie informacji
związanych ze sprzątaniem budynków, usługi budowlane, usługi
doradcze dotyczące renowacji nieruchomości.

(111) 321356
(220) 2018 11 06
(151) 2019 04 04
(441) 2018 12 17
(732) RUTKOWSKA MARIOLA RENOVA, Brody, PL.
(540) RENOVA
(540)

(210) 492402

Kolor znaku: czerwony, zielony
(531) 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 26.04.18, 29.01.12
(510), (511) 6 rusztowania metalowe elewacyjne, prefabrykowane
rusztowania metalowe, szkieletowe rusztowania metalowe, metalowe platformy robocze [rusztowania], przenośne platformy metalowe
[rusztowania], metalowe rusztowania do budynków, rusztowania
budowlane z metalu, rusztowania wieżowe z metalu, metalowe pomosty dostępowe [rusztowania], materiały metalowe na rusztowania
budowlane, drabiny i rusztowania, z metalu, rusztowania metalowe
do celów budowlanych, belki z metali nieszlachetnych na rusztowania,
przenośne podwieszane platformy robocze [rusztowania metalowe],
35 usługi sprzedaży hurtowej związane z następującymi produktami:
rusztowania metalowe elewacyjne, prefabrykowane rusztowania metalowe, szkieletowe rusztowania metalowe, metalowe platformy robocze [rusztowania], przenośne platformy metalowe [rusztowania], metalowe rusztowania do budynków, rusztowania budowlane z metalu,
rusztowania wieżowe z metalu, metalowe pomosty dostępowe [rusztowania], materiały metalowe na rusztowania budowlane, drabiny
i rusztowania, z metalu, rusztowania metalowe do celów budowlanych,
belki z metali nieszlachetnych na rusztowania, przenośne podwieszane platformy robocze [rusztowania metalowe], usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: rusztowania metalowe elewacyjne, prefabrykowane rusztowania metalowe, szkieletowe
rusztowania metalowe, metalowe platformy robocze [rusztowania],
przenośne platformy metalowe [rusztowania], metalowe rusztowania
do budynków, rusztowania budowlane z metalu, rusztowania wieżowe z metalu, metalowe pomosty dostępowe [rusztowania], materiały
metalowe na rusztowania budowlane, drabiny i rusztowania, z metalu,
rusztowania metalowe do celów budowlanych, belki z metali nieszlachetnych na rusztowania, przenośne podwieszane platformy robocze
[rusztowania metalowe], 37 wynajem rusztowań, wynajem desek
rusztowaniowych, wynajem platform i rusztowań, wynajem rusztowań budowlanych oraz platform budowlanych, naprawa rusztowań,
montaż rusztowań, rozbiórka rusztowań, usługi montażowe rusztowań budowlanych, usługi w zakresie montażu rusztowań, instalacja
rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych, wznoszenie rusztowań do celów budowlanych i konstrukcyjnych, naprawa
i konserwacja rusztowań budowlanych oraz platform budowlanych,
usługi instalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych.
(111) 321357
(220) 2018 11 15
(210) 492714
(151) 2019 05 09
(441) 2019 01 21
(732) ELBISCO INDUSTRIAL AND COMMERCIAL FOOD S.A.,
Pikermi Attica, GR.
(540) apla
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.07, 26.04.15, 26.04.18, 05.03.11,
05.03.13
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(510), (511) 30 chleb, kukurydziane smażone bułeczki [pieczywo],
przaśny chleb, przaśny chleb w postaci cienkich płatów, chleb z przyprawami, chleb ze słodką czerwoną fasolą, niesfermentowany chleb,
maca, chleb pita, osłonki chlebowe nadziewane owocami, cienkie
kawałki ciasta do przyrządzania tortilli, mieszanki na chleb słodowy,
duński chleb, duńskie bułki, empanada (nadziewany pieróg), spożywcze ciastka owsiane, ciastka herbaciane, ciastka na bazie drożdży
piwnych, bajgle, cienkie paluszki chlebowe, miękkie bułeczki [pieczywo], angielskie muffiny, przekąski z pieczywa chrupkiego, chleb
na wpół upieczony, bagietki, herbatniki owsiane spożywcze, chrupiące pieczywo, herbatniki [słodkie lub słone], herbatniki do aperitifu, herbatniki z cebulą lub serem, bułki maślane [brioszki] z dżemem,
chleb naan (chleb indyjski), muszle taco, chleb wielozbożowy, chleb
wstępnie upieczony, chleb czosnkowy, babeczki, chleb z rodzynkami, małe grube naleśniki (pikelet), drożdżowe bułeczki, grzanki, tortille, tosty z chleba, bułka tarta, pieczywa chrupkie, zawijane kanapki
typu wrap [pieczywo], świeży chleb, chleb słodowy z owocami, suchary, suchary holenderskie, grzanki [herbatniki], grube paluszki
chlebowe, miąższ chleba, bułki, bułki z mąki kukurydzianej (almojabana), chleb na parze, słodkie bułeczki, bułki z bekonem, chleb słodowy, chleb i bułki, bułki nadziewane, chleb z ziarnami soi, pieczywo
owocowe, chleb o niskiej zawartości soli, chleb razowy, pumpernikiel, chleb w kształcie placków, chleb sodowy, chleb bezglutenowy,
wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i herbatniki (ciasteczka), suchary
[herbatniki], tarty solone, precle pokryte czekoladą, solone wyroby
cukiernicze, makaroniki [wyroby cukiernicze], duńskie ciastka maślane, ciasteczka herbaciane z mleczną czekoladą, smażone ciasteczka,
wafelki, wafelki [artykuły spożywcze], cienkie ciasto bazowe do tart,
wafle wypełnione dżemem z fasoli (monaka), czekoladowo-karmelowe wafle, rurki waflowe [ciastka], wafle czekoladowe, migdałowe wyroby cukiernicze, wiedeńskie wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze nadziewane owocami, wyroby cukiernicze na bazie pomarańczy,
wyroby cukiernicze zawierające kremy i owoce, wyroby cukiernicze
zawierające owoce, spożywcze słodkie herbatniki, holenderski piernik imbirowy (taai taai), czekoladowe wyroby cukiernicze, duńskie
wyroby cukiernicze, gotowe desery [wyroby cukiernicze], tarty (słodkie lub słone), bezy, torty truskawkowe, wyroby cukiernicze z mąki,
jadalne wafle, wafle do potrawy monaka, ciasto na wyroby cukiernicze, ciasto kruche, ciasto francuskie, pasztet w cieście, gotowe babeczki vol-au-vent z ciasta francuskiego, ciasto migdałowe, mrożone
ciasta jogurtowe, biszkopty parzone (fagao), ciasta słodowe, mrożone wyroby cukiernicze, mrożone płaty ciasta, ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, ciasta mrożone nadziewane warzywami,
ciasto śniadaniowe, tarty z melasą, ciasto śliwkowe, quiche, ciasta
z dyni, kruche ciastka maślane częściowo oblane czekoladą, kruche
ciastka maślane częściowo oblane polewą o smaku czekoladowym,
kruche ciastka maślane w polewie o smaku czekoladowym, creme
brulee, naleśniki, mięso w cieście, mięso w cieście [gotowe], batony
z orzechów w karmelu, nieupieczone ciasto bez nadzienia, pączki,
mieszanki na ciastka, ciasto o przedłużonej trwałości, magdalenki,
tarty z jabłkami, słodkie bułeczki typu muffin, babeczki, przekąski
w postaci ciast owocowych, spożywcze herbatniki słodowe, spożywcze herbatniki zbożowe, herbatniki typu petit-beurre, kruche ciastka
maślane z polewą czekoladową, herbatniki o smaku owocowym,
ciastka w polewie o smaku czekoladowym, herbatniki z polewą lukrową, herbatniki w polewie czekoladowej, herbatniki w połowie
oblane polewą czekoladową, herbatniki zawierające owoce, ciasteczka z wróżbą, herbatniki zawierające składniki o smaku czekoladowym, podłużne biszkopty [ciastka], herbatniki czekoladowe, pierniczki, wafelki w polewie czekoladowej, brownie, brioszki, świeże
pierożki, świeże parówki w cieście, świeże placki, herbatniki do sera,
placki, ciasta [słodkie lub słone], placki z nadzieniem z warzyw, ciasto
na bazie jaj, wyroby cukiernicze zawierające kremy, ciasta z kremem,
placki bez mięsa, ciasta zawierające mięso, ciasta z warzywami, ciasta
z owocami, kruche rurki (chińska przekąska), ptifurki [ciasteczka],
babki nasycane syropem, z aromatem rumowym [savarin], samosy,
mięso z warzywami w cieście [pot pie], ciasto kruche z szynką, vol-au-vents (danie z kuchni francuskiej z ciasta francuskiego z nadzieniem),
tarty, tarty jajeczne, tarty z polewą, tarty z budyniem, smażone ciasteczka (karintoh), ciasta czekoladowe wykonane z czekoladowego
biszkoptu, ciasta czekoladowe, bułeczki z kremem, gotowe spody
do ciast, piernik, batony zbożowe i energetyczne, spożywcze ciastka
zbożowe, przekąski z kukurydzy w formie kółeczek, przekąski wykonane z mąki razowej, przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie
ryżu, przekąski wytwarzane z muesli, batony na bazie granoli, bato-

Nr 9/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

niki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców
[wyroby cukiernicze], przekąski składające się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, batoniki energetyczne na bazie zbóż, preparaty
zbożowe składające się z otrębów, preparaty zbożowe składające się
z otrębów z owsa, preparaty zbożowe pokryte cukrem i miodem,
produkty zbożowe w postaci batonów, batony zbożowe, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, batoniki muesli, batony spożywcze
na bazie zbóż, batoniki na bazie pszenicy, sopaipillas [smażone ciastka], solone wafelki, słone krakersy, słone herbatniki, pikantne herbatniki, gotowane wyroby cukiernicze, draże (nielecznicze), owoce pod
kruszonką, słodycze, gotowe desery [wyroby cukiernicze], wyroby
piekarnicze, wyroby cukiernicze na bazie mąki ziemniaczanej, wyroby cukiernicze na bazie pomarańczy, wyroby cukiernicze z nadzieniem zawierającym wino, mleczne wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze o smaku czekoladowym, wyroby cukiernicze w polewie
czekoladowej, wyroby cukiernicze zawierające galaretkę, orzechowe
wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem alkoholowym, wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem owocowym,
wyroby cukiernicze zawierające dżem, wyroby cukiernicze czekoladowe o smaku praliny, czekoladowe wyroby cukiernicze zawierające
praliny, pasty na bazie czekolady, pasty czekoladowe do smarowania
zawierające orzechy, desery z muesli, gotowe desery [na bazie czekolady], słodycze [cukierki], smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, ciasto na biszkopty, koreczki, kanapeczki, gofry, krakersy, krakersy o smaku owocowym, croissanty, turecki przysmak w polewie
czekoladowej, batoniki nugatowe w polewie czekoladowej, nugat,
nielecznicze wyroby cukiernicze z mąki, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze zawierające imitację czekolady, nielecznicze mączne
wyroby cukiernicze w polewie z imitacji czekolady, nielecznicze
mączne wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, nielecznicze
mączne wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, nielecznicze wyroby cukiernicze zawierające mleko, nielecznicze wyroby cukiernicze
z nadzieniem z toffi, nielecznicze wyroby cukiernicze o smaku mlecznym, nielecznicze wyroby cukiernicze o smaku miętowym, nielecznicze wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, nielecznicze czekoladowe wyroby cukiernicze, nielecznicza czekolada, przekąski
składające się głównie z wyrobów cukierniczych, krakersy z mąki
grahama, herbatniki serowe, pastylki cukiernicze do pieczenia, orzechy macadamia w polewie czekoladowej, orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], orzechy w czekoladzie, mrożone torty jogurtowe,
kremy na bazie kakao w postaci past do smarowania, budyń, pudding z chleba, praliny z waflem, słodkie bułki, żywność na bazie kakao, produkty na bazie czekolady, bułki z cynamonem, naleśniki,
smażone ciasteczka plecione, artykuły żywnościowe zawierająca kakao [jako główny składnik], artykuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], bułeczki z dżemem, orzeszki
ziemne zatopione w karmelowym batoniku, owoce w polewie czekoladowej, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, chałwa, kremy budyniowe [pieczone desery], suchary, sucharki, przekąski
wykonane ze sproszkowanych sucharów.

(111) 321358
(220) 2018 10 05
(210) 491313
(151) 2019 06 12
(441) 2019 02 25
(732) STOJANOWSKI KRZYSZTOF S4B, Strzeniówka, PL.
(540) La Chica
(510), (511) 29 batony na bazie owoców i orzechów, batony na bazie orzechów i nasion, batony spożywcze na bazie orzechów, chipsy
owocowe, jogurty, jogurty o smaku owocowym, jogurty pitne, jogurty smakowe, napoje mleczne, napoje mleczne zawierające owoce, nasiona przetworzone (w tym orzechy), orzechy kandyzowane,
orzechy laskowe przetworzone, orzechy preparowane, produkty
z suszonych owoców, mieszanki owoców suszonych, mieszanki owoców i orzechów, przetworzone nasiona chia do jedzenia, rodzynki,
suszona żurawina, suszone daktyle, suszone figi, suszone owoce,
30 batoniki energetyczne na bazie zbóż, batoniki musli, batoniki
na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców (wyroby cukiernicze), batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, batony
czekoladowe, batony nugatowe w polewie czekoladowej, batony
spożywcze na bazie zbóż, batony na bazie granoli, ciastka czekoladowe, ciastka herbaciane, ciastka owsiane, cukierki, batony i gumy
do żucia, praliny, praliny z waflem, czekoladowe wyroby cukiernicze
zawierające praliny, karmelki (cukierki), marcepan, muesli, wafle ryżowe, wyroby cukiernicze.
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(111) 321359
(220) 2018 12 06
(210) 493531
(151) 2019 06 21
(441) 2019 02 04
(732) R2 CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, PL.
(540) BERGSTERN
(510), (511) 14 wyroby oraz przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, zegary, zegarki, budziki, wyroby jubilerskie, biżuteria,
wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi nie ujęte w innych
klasach, kamienie szlachetne i półszlachetne, metale szlachetne
i ich stopy, 18 torby podróżne, walizki, walizeczki, torebki, parasole, wyroby ze skóry i jej imitacji, etui na klucze, komplety podróżne,
okładziny i wykończenia do mebli, paski, pasy, rzemyki, smycze, nici,
kosmetyczki podróżne, pudełka, pudła na kapelusze, sakwy, sakiewki, teczki, 37 usługi zegarmistrzowskie.
(111) 321360
(220) 2018 12 27
(210) 494233
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) EUROPEAN AGRICULTURAL AGENCY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) HURACLEAN
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, niebieski
(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 substancje powierzchniowo czynne, preparaty bakteryjne, inne niż do użytku medycznego i weterynaryjnego, preparaty
do odtłuszczania stosowane w procesach produkcyjnych, 3 płyny
do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, środki czyszczące
do celów gospodarstwa domowego, roztwory do szorowania, preparaty do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego,
preparaty do polerowania, preparaty do prania, kosmetyki, 5 antyseptyki, preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, preparaty do odświeżania powietrza.
(111) 321361
(220) 2018 12 27
(210) 494234
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 26.11.03, 29.01.03
(510), (511) 39 wypożyczanie i wynajem pojazdów.
(111) 321362
(220) 2018 12 27
(210) 494235
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) zebra TAKE A CAR
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy, zielony
(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 wypożyczanie i wynajem pojazdów.

2886

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 321363
(220) 2019 01 08
(210) 494571
(151) 2019 06 12
(441) 2019 02 25
(732) TKANINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Częstochowa, PL.
(540) WIGO garden
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, zielony, czarny, biały
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 22 elastyczne pojemniki zbiorcze [worki] do transportu
materiałów pylistych, elastyczne pojemniki zbiorcze [worki] do transportu materiałów, elastyczne pojemniki zbiorcze [worki] do transportu materiałów sproszkowanych, materiały opakowaniowe [torby] do transportowania materiałów luzem, materiały wyściełające
z tworzyw sztucznych [worki] do pojemników, jednorazowe wkładki do opakowań zbiorczych, jednorazowe wkładki do pojemników
zbiorczych, nietekstylne torby do składowania żywności dla zwierząt
w dużych ilościach, nietekstylne torby do składowania materiałów
w dużych ilościach, nietekstylne torby do składowania kiszonki w dużych ilościach, nietekstylne torby do składowania ziaren w dużych
ilościach, nietekstylne torby do transportu żywności dla zwierząt
w dużych ilościach, nietekstylne torby do transportowania kiszonki
w dużych ilościach, nietekstylne torby do transportowania materiałów w dużych ilościach, nietekstylne torby do transportu ziaren
w dużych ilościach, nietekstylne torby do transportu ziaren luzem,
pojemniki geotekstylne [torby] z tkanin, pojemniki geotekstylne
[torby] z syntetycznych materiałów tekstylnych, polietylenowe worki do przechowywania materiałów w dużych ilościach, polietylenowe worki do transportu materiałów w dużych ilościach, powłoki
materiałowe z tworzyw sztucznych do pakowania ładunków w celu
przechowywania, torby bawełniane [do użytku przemysłowego],
torby do pojemników zbiorczych, torby do zbiorczego przeładunku
ziaren, torby do zbiorczego przechowywania ziaren, torby do transportu materiałów w dużych ilościach, torby na kiszonkę, torby polipropylenowe do przechowywania [nie na bagaż lub podróż], torby
tekstylne do podnoszenia ziemi, torby służące do przechowywania,
torby [worki] do celów transportowych, torby [worki] do pakowania
z tworzyw sztucznych do składowania towarów w dużych ilościach,
torby [worki] do pakowania materiałów w dużych ilościach, torby
[worki] do pakowania z materiałów tekstylnych do transportu towarów w dużych ilościach, torby [worki] do pakowania z materiałów
tekstylnych do magazynowania towarów w dużych ilościach, torby
[worki] do pakowania z tworzyw sztucznych do transportu towarów w dużych ilościach, torby [worki] polietylenowe do transportu
materiałów w dużych ilościach, torby [worki] wykonane z materiałów z tworzyw sztucznych do przechowywania w dużych ilościach,
torby z juty [do użytku przemysłowego], torby z materiałów tekstylnych do drzew, torby z materiałów tekstylnych do roślin, torby
z siatki do przechowywania, torby z tworzyw sztucznych [worki]
do przechowywania materiałów w dużych ilościach, torby z tworzyw sztucznych [worki] do transportowania materiałów w dużych
ilościach, torby z włókna chemicznego [do użytku przemysłowego],
torby ze słomy ryżowej (kamasu), torby ze słomy ryżowej (tawara),
worki do pakowania do transportu materiałów w dużych ilościach,
worki do pakowania z materiałów tekstylnych, worki do przechowywania materiałów, worki do przechowywania materiałów w dużych ilościach, worki do transportu i przechowywania materiałów
w dużych ilościach, juta, paski do zabezpieczania pakunków, paski
parciane [niemetalowe] do przenoszenia ładunków, paski wykonane
z tworzyw sztucznych do przywiązywania, niemetalowe paski z taśmy tapicerskiej do transportu ładunków, paski z włókien tekstylnych z przymocowanym urządzeniem do zabezpieczania artykułów,
pasy do podnoszenia z materiałów tekstylnych, pasy ładunkowe,
wykonane z lin, pasy mocujące, inne niż metalowe, pasy z tkaniny
do przenoszenia ładunków, paski wykonane z materiałów z tworzyw
sztucznych do przywiązywania, torby tekstylne do wyładowywania
ziemi, torby [worki] do podlewania drzew, daszki [markizy], markizy i brezenty, markizy z tworzyw sztucznych, markizy z materiałów
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tekstylnych, maskowanie [przykrycia], nakrycia basenów, namioty
do upraw, namioty [daszki] dla pojazdów, nieprzemakalne płachty
na ziemię, okrycia wodoodporne [plandeki], osłony brezentowe,
osłony ochronne na pojazdy [nieukształtowane], plandeki, plandeki
[dla statków], plandeki, do użytku innego niż z pojazdami, plandeki
[nie dla statków], plandeki, niedopasowane, do maszyn elektrycznych, plandeki z płótna żaglowego, płócienne zadaszenie, pokrowce na łodzie [niewyprofilowane], pokrowce na pojazdy [plandeki],
pokrowce [niewyprofilowane] na samochody, pokrowce [niewyprofilowane] na furgonetki, pokrycia w postaci plandek, przykrycia
do łodzi, niedopasowane, przykrycia maskujące, tkanina w formie
osłony-zadaszenia, liny cumownicze nie z metalu, liny, lina do użytku w zabawkach dla zwierząt domowych, liny do użytku morskiego, liny elastyczne, liny holownicze do samochodów, liny holownicze niemetalowe, liny kotwiczne, liny niemetalowe, niemetalowe
liny do podnoszenia artykułów, niemetalowe liny do transportu
artykułów, liny syntetyczne, liny wspinaczkowe, liny z włókien naturalnych i syntetycznych, niemetalowe liny do podnoszenia artykułów, liny ze słomy, niemetalowe liny do przenoszenia artykułów,
niemetalowe liny do zabezpieczania artykułów, niemetalowe liny
holownicze, niemetalowe sznury, niemetalowe szpagaty, nylonowa
żyłka do wycinania chwastów, sznur z sizalu, sznurek do belowania,
sznurek do pakowania, sznurek niemetalowy do owijania lub wiązania, sznurki, sznurki do wiązania, sznurki do wiązania wykonane
z naturalnych włókien tekstylnych, sznurki do wiązania wykonane
z włókien z tworzyw sztucznych, sznurki do zawieszania przedmiotów, sznur polipropylenowy, sznurki z niemetalowych materiałów
do użytku przy przenoszeniu ładunków, sznury do bielizny, sznury
do mocowania do pojazdów, sznury do pakowania, sznury do suszenia bielizny [liny lub sznury], sznury na poręcze, sznury wykonane
z tworzyw sztucznych, sznury z włókien tekstylnych, siatki maskujące, siatki do zacieniania, siatki do osłony przed wiatrem, maskowanie
(sieci ), arkusze z siatki polipropylenowej [wyroby niegotowe], siatki
ogrodowe, siatki ochronne do prac ogrodowych, siatki na ptaki, siatki na liście, siatki wykonane z materiałów innych niż metal i azbest,
siatki tekstylne zapobiegające osuwiskom, sieci z włókien chemicznych, sieci z konopi, 24 materiały z juty, tkanina z włókna juty, tkaniny przemysłowe, tkaniny typu siatkowego, tkaniny w rolkach, tkaniny
z włókien chemicznych, tkaniny z włókien syntetycznych [inne niż
izolacyjne], 35 usługi handlu detalicznego związane z produktami
ogrodniczymi, usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem
ogrodniczym, usługi handlu detalicznego w zakresie produktów
ogrodniczych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
ogrodniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem ogrodniczym,
usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrodniczych, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem rolniczym, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem do robót ziemnych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kwiatów, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie owoców, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z ze sprzętem rolniczym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do robót ziemnych,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z nićmi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze ściółką dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z artykułami do szycia, usługi sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodniczych, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami
sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach
targów handlowych, organizacja wystaw w celach handlowych, organizacja wystaw w celach reklamowych, organizacja wystaw kwiatów i roślin do celów handlowych lub reklamowych.

(111) 321364
(220) 2019 01 09
(210) 494604
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) PIWOWOŃSKI MIROSŁAW, PABIŚ KAMIL LUXURY-GOODS.PL
SPÓŁKA CYWILNA, Kraków, PL.
(540) TOPHUNT
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy optyczne, elektroniczne, sygnalizacyjne, cyfrowe, fotograficzne, urządzenia do nagrywania, transmisji lub powielania dźwięku lub obrazu, aparaty fotograficzne i kamery wideo reagujące na ruch z technologią noktowizyjną lub bez
technologii noktowizyjnej do celów monitoringu oraz korzystające
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z techniki automatycznej rejestracji lub niekorzystające z techniki
automatycznej rejestracji (tzw. fotopułapki), noktowizory, urządzenia alarmowe, bezprzewodowe nadajniki i odbiorniki, 11 urządzenia
do oświetlania, latarki LED, latarki doświetlające w podczerwieni.

(111) 321365
(220) 2019 01 09
(210) 494611
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) JOCHYMEK MICHAŁ KAZIMIERZ EFARMER, Bukówka, PL.
(540) efarmer.pl
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i przez Internet następujących towarów: akcesoria metalowe, maszyny rolnicze,
sprzęt rolniczy, sprzęt do robót ziemnych, ręczne narzędzia do budowy, chemikalia do stosowania w rolnictwie, akcesoria do pielęgnacji
zwierząt, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi handlowe online, w ramach, których
sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa
są za pośrednictwem Internetu, świadczenie usług porównania cen
online, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej
(również online), zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich (również
online), prowadzenie sklepów, hurtowni, sklepów internetowych,
hurtowni internetowych i agencji importowo-eksportowych z towarami wymienionymi w niniejszej klasie.
(111) 321366
(220) 2019 01 10
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) Acard
(540)

(111) 321369
(220) 2014 05 09
(210) 428414
(151) 2019 05 30
(441) 2014 08 18
(732) KARPIŃSKI PRAWDZIWE LODY SPÓŁKA JAWNA, Opole, PL.
(540) PRAWDZIWE LODY
(540)

(531) 02.09.01, 08.01.18, 27.05.01
(510), (511) 29 pulpa owocowa [miazga owocowa], 30 lody spożywcze, sorbety [lody].
(111) 321370
(220) 2015 02 13
(210) 438943
(151) 2019 06 13
(441) 2015 05 25
(732) INSPIRE CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, PL.
(540) INSPIRE CONSULTING
(540)

(210) 494627

Kolor znaku: biały, czerwony, szary, czarny
(531) 26.01.04, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.
(111) 321367
(220) 2019 01 10
(151) 2019 06 18
(441) 2019 03 04
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) Acard
(540)

2887

(210) 494629

Kolor znaku: biały, niebieski, szary, czarny
(531) 26.01.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.
(111) 321368
(220) 2019 01 23
(210) 495113
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) PIASECKI TADEUSZ P.P.U.H. KOS-POL, Trzebownisko, PL.
(540) P.P.U.H. KOS-POL FLAKI WOŁOWE KROJONE
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 03.04.01, 03.04.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 flaki, wyroby garmażeryjne na bazie flaków.

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketing, usługi konsultingowe,
audyt, usługi badania rynku, usługi w zakresie zarządzania i doradztwa prowadzenia działalności gospodarczej, usługi związane z przygotowywaniem projektów biznesowych i handlowych partnerskich,
projektów biznesowych i handlowych ze środków krajowych lub
międzynarodowych oraz projektów biznesowych i handlowych finansowanych z funduszy strukturalnych, poszukiwanie partnerów
do projektu, przygotowywanie wniosków, biznes planów, analiz
ekonomicznych i finansowych, promocja, poszukiwanie i kojarzenie partnerów w tym do współpracy w zakresie transferu wiedzy,
wynalazków, technologii i innowacji oraz partnerów do współpracy
gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach informacyjnych, handlowych, reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych takich jak: ulotek, prospektów, druków, katalogów, broszur
i innych materiałów informacyjnych związanych z prowadzonymi
usługami doradczymi, prowadzenie akcji promocyjnej i reklamowej
w prasie, radiu, telewizji i w sieci internetowej, reklama billboardowa,
45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej, obrót prawami
własności intelektualnej, mediacje, licencjonowanie własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi i własnością przemysłową, pośrednictwo w udzielaniu licencji i pośrednictwo w obrocie prawami własności intelektualnej, usługi pomocy w sprawach spornych,
doradztwo prawne i patentowe.
(111) 321371
(220) 2014 09 17
(210) 433466
(151) 2019 06 03
(441) 2015 01 05
(732) KANIEWSKI TOMASZ AGRO-TOM, Pogorzela, PL.
(540) Agro Tom
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnozielony, czerwony
(531) 05.03.14, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, silniki do maszyn, części maszyn,
ręczne narzędzia rolnicze, ogrodnicze, oraz leśne sterowane mechanicznie z napędem innym niż ręczny, ręczne narzędzia rolnicze,
ogrodnicze, warsztatowe i leśne z napędem elektrycznym oraz spalinowym, agregaty, rozsiewacze, 12 przyczepy rolnicze i samochodowe, ciągniki, kombajny, 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej
oraz hurtowej w zakresie towarów takich jak: urządzenia i maszyny
rolnicze, mechaniczne narzędzia rolnicze, kosiarki, części zamienne
do maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych, ręczne narzędzia ogrodnicze, przyczepy rolnicze i samochodowe, ciągniki, kombajny, agregaty, rozsiewacze, materiały do uszczelniania i do izolowania, giętkie rurki z tworzywa, uszczelki gumowe, pasy klinowe, węże z gumy
i tworzywa, 37 usługi w zakresie naprawy sprzętu rolniczego, napra-
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wy pojazdów, 42 usługi w zakresie projektowania maszyn rolniczych
i ogrodniczych oraz części do maszyn na zlecenie osób trzecich, ekspertyzy w branży rolniczej, 44 usługi doradztwa zawodowego w zakresie mechanizacji rolnictwa, ekspertyzy i opiniowanie w branży
rolniczej.

(111) 321372
(220) 2016 03 25
(210) 454094
(151) 2019 06 07
(441) 2016 07 04
(732) BANK POCZTOWY SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, PL.
(540) KONTO 500+
(540)

(531) 27.05.01, 24.17.05
(510), (511) 36 operacje bankowe, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez Internet, doradztwo finansowe, usługi finansowe,
informacje bankowe, obsługa kart debetowych i kart kredytowych,
lokaty kapitałów, kredytowanie, operacje finansowe, operacje walutowe, operacje rozrachunkowości finansowej, pośrednictwo finansowe, transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków finansowych, zarządzanie finansami.
(111) 321373
(220) 2018 06 18
(210) 487241
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 23
(732) CZEPCZYŃSKI ARTUR JAWET-NIERUCHOMOŚCI, Zatom
Nowy, PL.
(540) A/C Czepczyński
(510), (511) 35 marketing telefoniczny, marketing referencyjny,
marketing internetowy, informacja marketingowa, kampanie marketingowe, usługi marketingowe, reklama i marketing, marketing
dotyczący promocji, administrowanie dotyczące marketingu, planowanie strategii marketingowych, projektowanie badań marketingowych, opracowywanie ankiet marketingowych, analiza trendów
marketingowych, marketing imprez i wydarzeń, pomoc w zakresie
marketingu, udzielanie informacji dotyczących marketingu, doradztwo w zakresie marketingu, doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, badania rynku i badania marketingowe, doradztwo
w zakresie marketingu biznesowego, doradztwo specjalistyczne
w zakresie marketingu, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego,
badania w zakresie wizerunku korporacyjnego, doradztwo związane
z rozwojem wizerunku firmy, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, opracowywanie strategii przedsiębiorstw, badania w dziedzinie strategii marketingowych, usługi
doradcze w zakresie strategii w działalności gospodarczej, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych,
reklama i usługi reklamowe, usługi badawcze związane z reklamą,
kompilacja statystyk związanych z reklamą, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą.
(111) 321374
(220) 2017 08 24
(210) 475703
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) ARKANA COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) Arkana PRP
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne,
maski kosmetyczne, olejki do celów kosmetycznych, balsamy do celów kosmetycznych.
(111) 321375
(220) 2016 03 25
(210) 454095
(151) 2019 06 07
(441) 2016 07 04
(732) BANK POCZTOWY SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, PL.
(540) POCZTOWE KONTO 500+
(540)

(531) 24.17.05, 27.05.01
(510), (511) 36 operacje bankowe, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez Internet, doradztwo finansowe, usługi finansowe,
informacje bankowe, obsługa kart debetowych i kart kredytowych,
lokaty kapitałów, kredytowanie, operacje finansowe, operacje walu-
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towe, operacje rozrachunkowości finansowej, pośrednictwo finansowe, transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków finansowych, zarządzanie finansami.

(111) 321376
(220) 2016 03 25
(210) 454096
(151) 2019 06 07
(441) 2016 07 04
(732) BANK POCZTOWY SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, PL.
(540) POCZTOWE KONTO 500+
(540)

(531) 27.05.01, 24.17.05
(510), (511) 36 operacje bankowe, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez Internet, doradztwo finansowe, usługi finansowe,
informacje bankowe, obsługa kart debetowych i kart kredytowych,
lokaty kapitałów, kredytowanie, operacje finansowe, operacje walutowe, operacje rozrachunkowości finansowej, pośrednictwo finansowe, transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków finansowych, zarządzanie finansami.
(111) 321377
(220) 2016 09 21
(151) 2019 06 06
(441) 2017 01 16
(732) WIATR JANUSZ LA FORMICA, Warszawa, PL.
(540) by Sorelle ITALIAN FASHION
(540)

(210) 461793

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 14 biżuteria, zegarki, 18 torby, 25 odzież z wyłączeniem
odzieży sportowej i outdoorowej (wierzchniej), paski.
(111) 321378
(220) 2017 09 01
(151) 2019 05 31
(441) 2018 08 06
(732) GEKON BIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) gekon
(540)

(210) 476031

Kolor znaku: zielony, jasnoszary, granatowy
(531) 03.11.10, 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.15
(510), (511) 16 materiały drukowane, w tym papierowe materiały reklamowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, książki, podręczniki, czasopisma, biuletyny, prospekty, foldery, prezentacje, broszury,
ulotki, katalogi, kalendarze, albumy, atlasy, rejestry, indeksy, raporty,
skorowidze, bilbordy, afisze, plakaty, drukowane repertuary i rozkłady godzinowe, druki zawiadomień i zaproszeń, bilety, bony i kupony,
druki, zwłaszcza drukowane publikacje na tematy naukowe, prawne
i podatkowe, wizytówki, karty nie kodowane magnetycznie, artykuły
papiernicze i artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, w tym: adresarki,
płytki adresowe do adresarek, zeszyty, notesy, bloczki do pisania,
papeteria, papier listowy, koperty, teczki, skoroszyty, segregatory,
papierowe obwoluty i oprawy na luźne kartki i na dokumenty, etykiety, nalepki, naklejki, kalkomanie, zakładki do książek, diagramy,
mapy i plany, obrazy, rysunki, fotografie, przezrocza, druki, odbitki
i reprodukcje graficzne, przybory do pisania, w tym: pióra, długopisy,
flamastry, ołówki, ołówki automatyczne, zestawy przyborów do pisania, piórniki, etui na pióra i długopisy, podstawki do długopisów
i ołówków, przyciski do papieru, uchwyty, pudełka i stojaki na stemple, szyldy i tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, opakowania
papierowe, opakowania wykonane z tworzyw sztucznych, pudełka
kartonowe lub papierowe, rury tekturowe, kosze i pojemniki na listy, kasetki na papeterię, chorągiewki papierowe, statuetki z papie-
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ru mache, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi w zakresie
sprzedaży hurtowej, detalicznej i internetowej następujących towarów: środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła nielecznicze, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki nielecznicze, nielecznicze płyny do włosów, nielecznicze środki do czyszczenia zębów, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej
i internetowej następujących towarów: mięso, ryby, drób, dziczyzna,
ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane
owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, usługi w zakresie sprzedaży
hurtowej, detalicznej i internetowej następujących towarów: kawa,
herbata, kakao, kawa nienaturalna, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier,
miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy, przyprawy, lód, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej,
detalicznej i internetowej następujących towarów: surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, naturalne rośliny i kwiaty,
żywność i napoje dla zwierząt, słód, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej i internetowej następujących
towarów: piwo, wody mineralne i gazowane, napoje alkoholowe
i bezalkoholowe, napoje i soki owocowe i warzywne, syropy i inne
preparaty do produkcji napojów, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży prowadzone za pośrednictwem radia, telewizji, prasy
oraz sieci komputerowej, usługi reklamowe i promocyjne świadczone z wykorzystaniem billboardów, afiszy, plakatów, neonów, flag
i transparentów, usługi marketingowe, usługi public relations, usługi
w zakresie edycji i publikacji tekstów promocyjnych i reklamowych,
usługi reklamowe i marketingowe oraz usługi polegające na dostarczaniu informacji o charakterze handlowym, biznesowym, reklamowym i marketingowym, świadczone za pomocą stron internetowych
i mediów społecznościowych, usługi w zakresie rozpowszechniania
materiałów reklamowych w postaci próbek, ulotek, katalogów, prospektów i broszur, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia
wystaw, festynów, targów, pokazów, loterii, zawodów i konkursów
w celach reklamowych i promocyjnych, usługi informacyjne i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług.

(111) 321379
(220) 2017 10 17
(210) 477808
(151) 2019 05 29
(441) 2019 01 14
(732) STOWARZYSZENIE POLSKA WÓDKA-POLISH VODKA
ASSOCIATION, Warszawa, PL.
(540) PŁYWAM BEZ PROMILI
(510), (511) 16 materiały promocyjne drukowane, 32 woda, soki, napoje bezalkoholowe, 35 organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń
promocyjnych, usługi reklamowe i marketingowe, dystrybucja materiałów promocyjnych, opracowywanie kampanii promocyjnych,
usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów
handlowych, promocyjnych i reklamowych, usługi promocyjne i reklamowe mające na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa
w zakresie bezpiecznego i zdrowego stylu życia, badania i analizy
rynkowe, przetwarzanie, gromadzenie, utrzymywanie i aktualizacja
danych w komputerowych bazach danych, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, zbieranie danych statystycznych,
41 usługi edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa i zdrowego stylu
życia, organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych,
organizowanie gier i konkursów o charakterze edukacyjnym, organizacja i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
zjazdów, publikacje promocyjne on-line, publikowanie materiałów
na magnetycznych lub optycznych nośnikach danych.
(111) 321380
(220) 2018 03 05
(210) 483076
(151) 2018 09 17
(441) 2018 05 07
(732) NORDIS CHŁODNIE POLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL.
(540) Piccolo NORDIS
(510), (511) 30 lody spożywcze, lody na patyku, desery lodowe, rolady lodowe, torty lodowe, lody w kuwetach, sorbety, szerbety, konfekcja lodowa.

(111) 321381
(220) 2018 04 19
(151) 2019 05 31
(441) 2018 08 13
(732) CZARNUSZEWICZ MARTA, Warszawa, PL.
(540)
(540)
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(531) 26.13.25
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne, amulety, akcesoria do wyrobu biżuterii, biżuteria i wyroby jubilerskie, bransoletki, breloczki do kluczy, broszki, zegarki, kolczyki,
odznaki z metali szlachetnych, pierścionki, naszyjniki, szpilki ozdobne, 18 skóra i imitacje skóry, galanteria skórzana, torebki skórzane,
bagaże i torby do przenoszenia, parasolki i parasole, laski, obroże
i odzież dla zwierząt domowych, okrycia dla zwierząt, etui na karty,
etui na klucze, parasole, podróżne torby na ubranie, plecaki, kosmetyczki bez wyposażenia, kufry bagażowe, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, gorsety, koszule, kurtki, odzież ze skóry i jej imitacji, paski,
spódnice.
(111) 321382
(220) 2018 05 11
(210) 485839
(151) 2019 05 30
(441) 2019 02 11
(732) INSTYTUT MONITOROWANIA MEDIÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) MediaContact
(510), (511) 16 wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, broszury, biuletyny, foldery, prospekty, plakaty, afisze, zdjęcia, naklejki, naklejki, albumy, czasopisma, gazety, kalendarze, katalogi, karty
papierowe, książki, publikacje drukowane, notesy, 35 prowadzenie
kampanii reklamowych w środkach masowego przekazu, usługi w zakresie reklamy, usługi z zakresu public relations, usługi promocyjne
i marketingowe, doradztwo i pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej i zarządzaniu przedsiębiorstwami, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, materiałów reklamowych i informacyjnych,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, badanie rynku,
sporządzanie analiz rynkowych, przetwarzanie informacji, zarządzanie zbiorami danych w komputerowych bazach danych, rozwój,
rozbudowa i administrowanie sieciami komputerowymi, tworzenie komputerowych baz danych, wszystkie powyższe usługi także
świadczone on-line, usługi administratora baz danych, także monitorowanie, zestrajanie i sprawdzanie zasobów danych dla mailingu
masowego, pozyskiwanie i systematyzacja danych dla komputerowych baz danych, analizy kosztów, analizy rynkowe, marketingowe,
wizerunkowe, monitoring mediów, audyt i badania marketingowe,
badania opinii publicznej, kreowanie wizerunku firm, usług i towarów, 38 rozpowszechnianie informacji za pośrednictwem terminali
komputerowych i Internetu, udostępnianie komputerowych baz
danych, usługi łączności poprzez terminale komputerowe, agencje
informacyjne, agencje prasowe, przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej za pomocą komputera, 41 współtworzenie i tworzenie
telewizyjnych programów, rozrywkowych, filmów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny
kultury lub edukacji rozrywka (widowiska), organizowanie konkursów, konferencji, zjazdów, seminariów, kongresów, szkoleń, pokazy
praktycznego kształcenia, nauczanie, organizowanie i prowadzenie
warsztatów, konkursów edukacyjnych, publikowanie, edycja i dystrybucja książek, wydawnictw, gazet, tekstów, periodyków i elektronicznych mediów, obsługa publikacji elektronicznych on-line,
dostarczanie publikacji elektronicznych on-line, publikacja książek
elektronicznych i czasopism on-line, usługi publikacji elektronicznej,
publikacja i wydawanie informacji o edukacji, imprezach, szkoleniach, działalności gospodarczej, także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi on-line.
(111) 321383
(220) 2018 05 22
(210) 486166
(151) 2019 06 05
(441) 2019 01 14
(732) TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Moje Vegas
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(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie gier liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie i prowadzenie loterii pieniężnych,
gry telebingo, gier na automatach, loterii zdrapkowych, videoloterii,
zakładów wzajemnych, organizowanie i prowadzenie gier hazardowych w systemie on-line w sieci informatycznej, prowadzenie
salonów gier na automatach, organizowanie i prowadzenie gier
na automatach w sieci Internet, usługi w zakresie sportu i rekreacji,
organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie wyścigów konnych, obsługa urządzeń sportowych, nauka jazdy
konnej, organizowanie imprez piknikowo-festynowych (wystawy,
jarmarki, konkursy), imprezy dla dzieci, jazda konna, współtworzenie i tworzenie telewizyjnych programów, rozrywkowych, filmów,
wypożyczanie urządzeń do gier losowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury
lub edukacji rozrywka (widowiska), organizacja i prowadzenie koncertów, organizowanie konkursów, pokazy praktycznego kształcenia, nauczanie, organizowanie obozów sportowych, organizowanie
wydarzeń z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie i prowadzenie warsztatów, usługi w zakresie sportu i kultury, publikowanie,
edycja i dystrybucja książek, wydawnictw, gazet, tekstów, periodyków i elektronicznych mediów, obsługa publikacji elektronicznych
on-line, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line, publikacja
książek elektronicznych i czasopism on-line. usługi publikacji elektronicznej, publikacja i wydawanie informacji o edukacji, imprezach,
rekreacji, także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami
świadczonymi on-line.

(111) 321384
(220) 2018 06 05
(210) 486721
(151) 2019 05 30
(441) 2018 09 24
(732) BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) BIK BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 35 usługi w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji ekonomiczno-finansowych o podmiotach gospodarczych
i o osobach fizycznych, usługi w zakresie sporządzania i publikowania analiz o charakterze statystycznym na podstawie zebranych danych, informacja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji gospodarczych, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, usługi informacji handlowej, przyjmowanie,
przechowywanie, udostępnianie i ujawnianie informacji gospodarczych, wyszukiwanie dla osób trzecich informacji w komputerowych
bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzowanie danych w komputerowych bazach danych,
sortowanie danych w komputerowych bazach danych, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, komputerowe zarządzanie plikami, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, wywiad gospodarczy, dystrybucja materiałów reklamowych,
badania rynku, analizy rynkowe, analizy kosztów, zestawienia statystyczne, przygotowywanie raportów branżowych i konsumenckich,
organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargu publicznego,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w punktach
informacji konsumenckiej, poszukiwania w zakresie patronatu, ogłoszenia reklamowe, reklama poprzez rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, budowanie wizerunku firmy, 36 doradztwo w sprawach finansowych, informacja finansowa, windykacja należności,
usługi w zakresie opracowywania raportów dotyczących oceny
zobowiązań finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec
banków i innych instytucji finansowych, usługi w zakresie sporządzania raportów i ocen ekonomiczno-finansowych, usługi w zakresie
prowadzenia studiów sektorowych i publikacji wyników tych studiów, 41 nauczanie, kształcenie, organizowanie i prowadzenie seminariów, szkoleń, sympozjów, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie elektroniczne drogą on-line książek,
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tekstów, artykułów, periodyków, organizowanie szkoleń o tematyce
bankowej i informacji bankowej, kredytowej, nauczanie korespondencyjne, doradztwo zawodowe w zakresie bankowości i informacji
bankowej, 42 tworzenie i administrowanie stronami internetowymi,
udostępnianie baz danych, udostępnianie czasu dostępu do baz danych, udostępnianie zasobów serwerów, dostarczanie wyszukiwarek
internetowych, projektowanie systemów komputerowych, prowadzenie tematycznych platform informacyjnych z zakresu bankowości
i tematyki kredytowej.

(111) 321385
(220) 2018 06 11
(210) 486933
(151) 2019 06 05
(441) 2019 02 04
(732) SWORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia, PL.
(540) SWORD
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.11.01, 29.01.04
(510), (511) 7 przecinarki-obrabiarki, piły-maszyny, brzeszczoty pił-części maszyn, ostrza-części maszyn, narzędzia-części maszyn, narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, 8 piły-narzędzia ręczne,
narzędzia skrawające-narzędzia ręczne, brzeszczoty do pił-części narzędzi ręcznych, ostrza-narzędzia ręczne, przecinaki-narzędzia ręczne.
(111) 321386
(220) 2018 06 14
(210) 487088
(151) 2019 06 11
(441) 2018 09 24
(732) B. Braun Melsungen AG, Melsungen, DE.
(540) Viantan
(510), (511) 5 preparaty medyczne i farmaceutyczne, w szczególności do sztucznego odżywania, proteiny, tłuszcze, cukier, witaminy,
proteiny i barwniki do żywności dietetycznej do celów medycznych,
preparaty witaminowe do stosowania pozajelitowego, 10 aparatura
i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, w szczególności przyrządy i pojemniki na preparaty do sztucznego odżywiania, pojemniki napełnione roztworami odżywczymi,
w szczególności pojemniki, torebki i naczynia do roztworów medycznych i farmaceutycznych.
(111) 321387
(220) 2018 06 19
(210) 487254
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 04
(732) CHAKANETSA MARTYNA, Poznań, PL.
(540) HVILE
(510), (511) 37 usługi budowlane, montażowe, modernizacyjne
i remontowe w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego,
roboty ogólnobudowlane związane z montażem i wznoszeniem
budynków i budowli z elementów prefabrykowanych, usługi budowlane w zakresie budowy i remontów obiektów mieszkalnych,
przemysłowych, magazynowych, biurowych, użyteczności publicznej i hoteli, montaż i naprawy instalacji budowlanych, wykonywanie
robót ogólnobudowlanych i remontów obiektów liniowych i rozdzielczych sieci wodociągowych, gazowych, centralnego ogrzewania, wentylacji, kanalizacyjnych, sanitarnych i elektrycznych, budowlane roboty wykończeniowe: murowanie, tynkowanie, malowanie,
układanie posadzek, tapetowanie, oblicowywanie ścian, nadzór
budowlany, informacja budowlana, remonty, konserwacja maszyn
i urządzeń budowlanych, wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń
budowlanych, 39 usługi w zakresie biur podróży z wyjątkiem rezerwacji hoteli i pensjonatów, usługi pilotów wycieczek i przewodników
turystycznych: organizowanie i prowadzenie wycieczek i podróży,
rezerwacja miejsc na podróż, usługi w zakresie turystyki, prowadzenie wycieczek połączonych ze zwiedzaniem, wycieczki pojazdami
turystycznymi wraz z przewodnikiem, wyprawy rowerowe i narciarskie, informacja turystyczna, przewóz osób środkami transportu samochodowego, usługi tranzytowe, wynajmowanie pojazdów,
samochodów, mikrobusów, rowerów, wynajmowanie koni, usługi
związane z parkowaniem samochodów, serwis garażowy, 42 prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych dla osób
trzecich, opracowywanie projektów technicznych, projektowanie
budynków, mieszkań, usługi projektowe w zakresie architektury
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wnętrz, badania techniczne i ekspertyzy inżynieryjne w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego, kontrola jakości, testowanie
materiałów, wzornictwo przemysłowe, doradztwo techniczne i technologiczne w zakresie budownictwa ogólnego, przemysłowego i architektury wnętrz, doradztwo w zakresie ochrony środowiska.

(111) 321388
(220) 2018 07 30
(210) 488784
(151) 2019 05 17
(441) 2018 12 27
(732) BARANOV ANDRIY SALON MARI-LILL, Wrocław, PL.
(540) Mari-Lill
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.04
(510), (511) 25 suknie wieczorowe, suknie koktajlowe, suknie ślubne,
suknie dziecięce, stroje karnawałowe.
(111) 321389
(220) 2018 07 30
(210) 488785
(151) 2019 05 17
(441) 2018 12 27
(732) BARANOV ANDRIY SALON MARI-LILL, Wrocław, PL.
(540) Rose fashion wedding style
(540)

Kolor znaku: grafitowy, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.05.20
(510), (511) 25 suknie wieczorowe, suknie koktajlowe, suknie ślubne,
suknie dziecięce, stroje karnawałowe.
(111) 321390
(220) 2018 08 20
(151) 2019 06 12
(441) 2019 02 25
(732) ELPLC SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów, PL.
(540) el PLC
(540)

(210) 489490

Kolor znaku: czerwony, granatowy
(531) 26.01.06, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 roboty przemysłowe, maszyny i urządzenia do obróbki
i przetwórstwa, 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, 11 instalacje do obróbki przemysłowej, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania,
35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów,
37 budownictwo przemysłowe, eliminacja zakłóceń w instalacjach
elektrycznych, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawy urządzeń dla chłodnictwa, instalowanie i naprawy urządzeń do nawadniania, instalowanie oraz naprawa
urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie, konserwacja oraz naprawy
maszyn i urządzeń biurowych, instalowanie, konserwacja i naprawy
komputerów, malowanie, montaż i naprawa instalacji alarmowych
przeciwpożarowych, montaż i naprawy instalacji grzewczych, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, regeneracja
silników zużytych lub częściowo zniszczonych, 42 usługi w zakresie
technologii informacyjnych, usługi naukowe i technologiczne, usługi
projektowe.
(111) 321391
(220) 2018 08 23
(210) 489611
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 04
(732) CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII ARTESMED PROF. DR HAB.
N. MED. JERZY SIKORA, DR N. MED. EWA GALBIERZ-KWIATKOWSKA
SPÓŁKA JAWNA, Katowice, PL.
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(540) AM
(540)

Kolor znaku: szary
(531) 29.01.06, 27.05.01, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.19, 27.05.22,
26.11.02, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 42 badania laboratoryjne, 44 usługi świadczeń zdrowotnych służące do zachowania przywracania lub poprawy zdrowia,
usługi ginekologiczne, usługi położnicze, poradnia ginekologiczna, badania prenatalne, diagnostyka piersi, ginekologia plastyczna,
diagnostyka USG, onkologia ginekologiczna, leczenie wysiłkowego
nietrzymania moczu, zabiegi laserem, endokrynologia, leczenie
niepłodności, diabetologia, konsultacje diagnostyczne z obszaru
diabetologii, konsultacje i diagnostyka kardiologiczna, usługi klinik
medycyny estetycznej, informacja i doradztwo dotyczące pielęgnacji urody i stosowania preparatów kosmetycznych, udzielanie informacji medycznej.
(111) 321392
(220) 2018 08 28
(210) 489807
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 11
(732) CECH KOMINIARZY POLSKICH, Opole, PL.
(540) LICENCJA NR .................... CERTYFIKOWANY KOMINIARZ
(540)

(531) 07.03.12, 09.07.25, 26.01.03, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 41 usługi w zakresie tworzenia prezentacji internetowych i multimedialnych, 42 tworzenie i utrzymywanie serwisów internetowych i multimedialnych, administrowanie serwisami internetowymi, kontrola jakości, certyfikowanie jakości produktów i usług,
wystawianie, odnawianie, unieważnianie, udostępnianie, wyszukiwanie oraz weryfikacja ważności certyfikatów, badania inżynieryjne,
badania w zakresie bezpieczeństwa.
(111) 321393
(220) 2018 08 30
(151) 2019 06 05
(441) 2018 11 19
(732) HORECA24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL.
(540) pir Podkarpacki Instytut Ratownictwa
(540)

(210) 489934

Kolor znaku: czarny, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 pakowanie towarów, ratownictwo podwodne, składowanie towarów, transport, transport karetkami ratunkowymi,
usługi ratownictwa, wynajmowanie magazynów, 41 doradztwo
zawodowe, informacja o edukacji, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne (pokazy), organizowanie i prowadzenie konferencji i seminariów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów, usługi przekwalifikowania zawodowego,
usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi
edukacyjne w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, usługi w zakresie organizacji i pokazów ratownictwa medycznego, usługi w zakresie prowadzenia warsztatów
psychologicznych zwłaszcza wśród młodzieży, BHP i P-poż, usługi
w zakresie nauczania korespondencyjnego, 44 leczenie odwykowe
pacjentów nadużywających środki odurzające, opieka pielęgniarska,
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pomoc medyczna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych,
świadczenie usług przez domy opieki nad starszymi ludźmi, usługi
doradcze w zakresie zdrowia, usługi medyczne, usługi psychologów.

(111) 321394
(220) 2018 08 30
(210) 489935
(151) 2019 06 05
(441) 2018 11 19
(732) HORECA24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL.
(540) PIR PODKARPACKI INSTYTUT RATOWNICTWA
(510), (511) 39 pakowanie towarów: ratownictwo podwodne, składowanie towarów, transport, transport karetkami ratunkowymi,
usługi ratownictwa, wynajmowanie magazynów, 41 doradztwo
zawodowe, informacja o edukacji, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne (pokazy), organizowanie i prowadzenie konferencji i seminariów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów, usługi przekwalifikowania zawodowego,
usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi
edukacyjne w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, usługi w zakresie organizacji i pokazów ratownictwa medycznego, usługi w zakresie prowadzenia warsztatów
psychologicznych zwłaszcza wśród młodzieży, BHP i P-poż, usługi
w zakresie nauczania korespondencyjnego, 44 leczenie odwykowe
pacjentów nadużywających środki odurzające, opieka pielęgniarska,
pomoc medyczna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych,
świadczenie usług przez domy opieki nad starszymi ludźmi, usługi
doradcze w zakresie zdrowia, usługi medyczne, usługi psychologów.
(111) 321395
(220) 2018 08 31
(210) 489968
(151) 2019 05 31
(441) 2018 11 05
(732) DCT GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) DCT.GDANSK.SA Deepwater Container Terminal Gdansk
(540)

Kolor znaku: czarny, ciemnoszary, jasnoszary
(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.07, 29.01.13
(510), (511) 39 logistyka transportu, pakowanie towarów, przewożenie, przewóz samochodami ciężarowymi, składowanie towarów,
transport, transport morski, usługi rozładunku towarów, załadunek,
wyładunek statków.
(111) 321396
(220) 2018 08 31
(151) 2019 06 05
(441) 2018 11 19
(732) FUNDACJA DIGITALPOLAND, Kraków, PL.
(540) digitalpoland
(540)

(210) 489981

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe, komputerowe bazy danych,
procesory [centralne jednostki przetwarzania], czytniki kodów kreskowych i znaków optycznych, nośniki magnetyczne, dyski magnetyczne,
dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, urządzenia do transmisji dźwięku, pamięci komputerowe, sterujące programy komputerowe, komputerowe urządzenia
peryferyjne, pamięci komputerowe, aparatura do rejestracji dźwięku,
karty inteligentne, zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, publikacje elektroniczne jako moduły ładowalne, 16 książki, broszury, gazety, czasopisma, torebki do pakowania [koperty, woreczki]
z papieru lub tworzyw sztucznych, plakaty, afisze, foldery, prospekty, kalendarze, przewodniki, czcionki, fotografie, nalepki, materiały
piśmienne, papeterie, atlasy, mapy, mapy geograficzne, 35 usługi
w zakresie wyszukiwania informacji dla osób trzecich w plikach komputerowych, usługi w zakresie wyszukiwania w komputerowych bazach danych, usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi,
usługi w zakresie rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, internetowe usługi reklamowe, usługi prowadzenia sklepu lub hurtowni,
w tym poprzez Internet, w zakresie: sprzętu komputerowego, sprzętu
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elektronicznego, programów komputerowych, usługi w zakresie sortowania danych w bazach komputerowych, usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych w postaci ulotek, prospektów,
druków, próbek, usługi reklamowe, usługi w zakresie pozyskiwania danych do komputerowych baz danych, usługi w zakresie systematyzacji
komputerowych baz danych, usługi w zakresie komputerowego zarządzania plikami, usługi ogłoszeń elektronicznych w zakresie reklamy,
usługi w zakresie wyszukiwania informacji w plikach komputerowych,
38 usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowych i obrazowych
za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci internetowej,
usługi poczty elektronicznej, usługi w zakresie przesyłania informacji, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem
telekomunikacji, usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowej
i obrazowej przy pomocy komputera, usługi łączności za pośrednictwem telefonii komórkowej, usługi w zakresie przydzielania dostępu
do światowej sieci komputerowej, usługi telefoniczne, usługi w zakresie transmisji programów telewizyjnych i/lub radiowych, usługi
w zakresie internetowego serwisu informacyjnego, usługi w zakresie
emisji telewizyjnej i/lub radiowej, usługi przekazu dźwięku i/lub obrazu, udostępnianie programów telewizyjnych, audycji telewizyjnych,
seriali telewizyjnych lub filmów z a pośrednictwem sieci informatycznych on-line w czasie wybranym przez odbiorcę, 41 organizacja widowisk rozrywkowych, produkcja audycji radiowych, produkcja filmów
dokumentalnych, reportaży, programów telewizyjnych organizacja
teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki za pośrednictwem radia, telewizji,
Internetu, usługi dostępu do usług rozrywkowych w systemie on-line,
usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku
i/lub obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi automatycznego
zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi dostarczania muzyki, video dźwięku i obrazu poprzez
Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego,
usługi organizacji i produkcji nagrań filmowych i/lub dźwiękowych,
usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, rekreacyjnych,
usługi obsługi technicznej i/lub organizacyjnej produkcji telewizyjnej
i/lub filmowej, 42 usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron
internetowych dla osób trzecich, usługi w zakresie administrowania
stronami internetowymi, usługi doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania, usługi programowania komputerowego, usługi w zakresie administrowania sieciowymi stronami komputerowymi, usługi w zakresie analizy systemów komputerowych,
usługi w zakresie doradztwa w sprawach sprzętu komputerowego,
usługi w zakresie instalacji oprogramowania komputerowego, usługi
w zakresie komputerowego zarządzania plikami, usługi w zakresie aktualizacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie powielania oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie programowania, usługi w zakresie projektowania systemów komputerowych,
usługi w zakresie odzyskiwania danych komputerowych, usługi w zakresie programowania komputerów, usługi w zakresie konserwacji
oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie projektowania
oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie informatyki oraz Internetu, telewizji i telekomunikacji, 45 usługi w zakresie doradztwa w zakresie własności
intelektualnej, usługi w zakresie licencjonowania własności intelektualnej, usługi w zakresie zarządzania prawami autorskimi, usługi w zakresie rejestracji domen internetowych.

(111) 321397
(220) 2018 08 31
(210) 489986
(151) 2019 05 30
(441) 2018 11 05
(732) CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Polkowice, PL.
(540) VŌGELE SHOES Go for more
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 26.04.02, 29.01.13
(510), (511) 25 obuwie, odzież, nakrycia głowy, 35 reklama i marketing, promocja sprzedaży, reklama i promocja sprzedaży dotyczące
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towarów i usług oferowanych i zamawianych za pośrednictwem
telekomunikacji lub drogą elektroniczną, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży 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) 321398
(220) 2018 03 07
(210) 483177
(151) 2019 05 17
(441) 2018 07 30
(732) STOCK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) kolonialna
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (za wyjątkiem piwa).
(111) 321399
(220) 2018 04 04
(210) 484407
(151) 2019 05 31
(441) 2018 08 13
(732) CPI HOTELS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Hotel Le Regina Warsaw
(510), (511) 35 usługi w zakresie zarządzania i administrowania
działalnością hoteli, pensjonatów, barów i restauracji, usługi w zakresie planowania strategii biznesowej świadczone na rzecz właścicieli hoteli, pensjonatów, restauracji i barów, usługi doradztwa
biznesowego świadczone na rzecz właścicieli hoteli, pensjonatów,
restauracji i barów, usługi public relations, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne świadczone za pośrednictwem radia,
telewizji, prasy oraz sieci komputerowej lub z wykorzystaniem
billboardów, afiszów, plakatów, neonów, flag i transparentów,
usługi w zakresie edycji i publikacji tekstów reklamowych, usługi
w zakresie tworzenia i rozpowszechniania materiałów reklamowych w postaci próbek, ulotek, katalogów, prospektów i broszur
informacyjnych, usługi w zakresie strategii rozwoju marki, usługi
w zakresie organizowania wystaw, targów, loterii, zawodów i konkursów w celach reklamowych i promocyjnych, usługi w zakresie badań rynkowych i badań opinii publicznej, usługi w zakresie
badań statystycznych, usługi w zakresie prac biurowych, usługi
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej
i handlowej oraz w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą
i handlową, usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi zgromadzonymi na serwerach, na nośnikach elektronicznych, w pamięci komputerów oraz w pamięci bezprzewodowych
urządzeń elektronicznych, usługi w zakresie wyszukiwania danych
i informacji w plikach komputerowych, usługi w zakresie wyszukiwania danych i informacji za pośrednictwem Internetu i sieci bezprzewodowych, usługi w zakresie pozyskiwania danych do komputerowych baz danych oraz w zakresie sortowania, systematyzacji
i wyszukiwania danych w komputerowych bazach danych, usługi
w zakresie prowadzenia sklepów zajmujących się sprzedażą pamiątek w postaci statuetek, figurek, dzieł sztuki, ozdób, dekoracji, biżuterii i naczyń wykonanych z porcelany, kości słoniowej, fiszbinu,
macicy perłowej, muszli, bursztynu, szkła, papieru, tkanin, drewna,
korka, metali szlachetnych i nieszlachetnych, tworzyw sztucznych
i/lub statuetek, figurek, dzieł sztuki, ozdób, dekoracji, biżuterii
i naczyń wykonanych przez połączenie ze sobą dwóch lub więcej
wymienionych wyżej rodzajów materiałów, artykułów dla palaczy,
napojów alkoholowych i bezalkoholowych, artykułów żywnościowych, odzieży, artykułów sportowych, artykułów piśmiennych, artykułów gospodarstwa domowego, książek, czasopism i publikacji
na nośnikach papierowych i elektronicznych, usługi informacyjne i doradcze w odniesieniu do wszystkich wymienionych wyżej
usług, 36 usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi
pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, usługi w zakresie wynajmu nieruchomości, usługi w zakresie wyceny nieruchomości,
usługi dotyczące opracowywania koncepcji użytkowania nieruchomości w aspekcie finansowym (facility management), usługi
w zakresie nieruchomości, dotyczące w szczególności zakupu,
sprzedaży, najmu, dzierżawy wszelkiego rodzaju nieruchomości
mieszkalnych i obiektów użytkowych, w tym obiektów hotelowych,
lokali gastronomicznych, apartamentów, mieszkań, willi i domów
wakacyjnych, usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi od-
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noszące się do ubezpieczania zakwaterowania hotelowego, usługi
polegające na prowadzeniu depozytów kosztowności oraz depozytów sejfowych, usługi finansowania związane z hotelami, usługi
sponsorowania finansowego, usługi w zakresie organizacji zbiórek
funduszy na cele dobroczynne, usługi punktów handlu walutami
i punktów wymiany walut, usługi informacyjne i doradcze w odniesieniu do wszystkich wymienionych wyżej usług, 43 usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania, usługi hoteli i pensjonatów,
usługi w zakresie rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach,
usługi w zakresie rezerwacji miejsc w lokalach gastronomicznych,
usługi gastronomiczne, usługi restauracji i barów hotelowych,
usługi barów, koktajlbarów, restauracji, kawiarni, winiarni, piwiarni,
herbaciarni, cukierni, pijalni czekolady, snack-barów, barów szybkiej obsługi oraz restauracji samoobsługowych, usługi polegające
na przygotowywaniu i serwowaniu posiłków i napojów w lokalach
gastronomicznych oraz w restauracjach i barach hotelowych, usługi
polegające na przygotowywaniu posiłków i napojów na zamówienie i ich dostarczaniu do zamawiającego (catering), hotelowe usługi
cateringowe, usługi w zakresie organizacji bankietów, koktajli oraz
przyjęć o charakterze towarzyskim i biznesowym, usługi w zakresie rezerwacji oraz wynajmowania sal i pomieszczeń na potrzeby
spotkań i zebrań o charakterze okolicznościowym, towarzyskim
i biznesowym, usługi w zakresie rezerwacji oraz wynajmowania
sal i pomieszczeń na potrzeby konferencji, kongresów, sympozjów,
seminariów, zjazdów, kursów, szkoleń i warsztatów, usługi informacyjne i doradcze (niemające związku z prowadzeniem działalności
gospodarczej) w dziedzinie hotelarstwa i gastronomii, usługi informacyjne i doradcze w odniesieniu do wszystkich wymienionych
wyżej usług.

(111) 321400
(220) 2018 04 11
(151) 2019 05 30
(441) 2018 08 13
(732) MEDASEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) medaSEPT QUALITY TO PROTECT
(540)

(210) 484685

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 rękawice do celów przemysłowych, rękawice robocze,
10 obłożenia chirurgiczne, rękawice chirurgiczne, rękawice do celów
medycznych, rękawice stosowane w diagnostyce, rękawice do użytku stomatologicznego, rękawice do użytku w szpitalach, worki
na odpady medyczne, kaniule, odzież ochronna do celów medycznych, odzież ochronna do celów chirurgicznych, 16 worki na śmieci,
21 rękawice kuchenne, rękawice do mycia samochodów, rękawice
ogrodnicze.
(111) 321401
(220) 2018 08 22
(210) 489653
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 11
(732) FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ, Warszawa, PL.
(540) Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
(510), (511) 35 produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie tekstów
reklamowych, usługi w zakresie promowania projektów naukowych
w kraju i za granicą, wsparcie projektów badawczych, doradztwo
w sprawach finansowych i organizacyjnych, zarządzanie finansami,
41 usługi w zakresie szkoleń i upowszechniania nauki, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, konferencji,
kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów [szkolenie], konkursów [edukacja], publikowanie książek, 42 wspieranie badań z min.
zakresu badań biologicznych chemicznych geologicznych, badań
technicznych, w dziedzinie fizyki, w dziedzinie mechaniki, w zakresie
ochrony środowiska naturalnego i innych badań naukowych.
(111) 321402
(220) 2018 12 04
(151) 2019 06 25
(441) 2019 02 11
(732) Gothals Limited, Nikozja, CY.
(540) OLLIE
(510), (511) 25 obuwie.

(210) 493434
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(111) 321403
(220) 2018 12 04
(151) 2019 06 25
(441) 2019 02 11
(732) Gothals Limited, Nikozja, CY.
(540) RONIN
(510), (511) 25 obuwie.

(210) 493435

(732) KUPIEC DARIUSZ SERVICES, Warszawa, PL.
(540) lante
(540)

(111) 321404
(220) 2018 12 04
(151) 2019 06 24
(441) 2019 02 11
(732) Gothals Limited, Nikozja, CY.
(540) NIGHT ANIMALS
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 493449

Kolor znaku: różowy, szary
(531) 26.03.07, 26.03.23, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 sterowniki elektroniczne, sterowniki programowalne,
elektroniczne sterowniki do lamp i opraw oświetleniowych LED, automatyczne systemy sterowania dostępem, mechanizmy kontroli dostępu, serwery do automatyzacji domu, czujniki, detektory, urządzenia
do monitorowania, elektroniczne urządzenia do lokalizacji obiektów
i przedmiotów, elektroniczne urządzenia nawigacyjne, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, elektroniczne znaczniki, chipy [układy scalone], urządzenia
do przetwarzania danych, urządzenia do zdalnego sterowania, urządzenia do zdalnego sterowania oświetleniem, dostępem, urządzenia
do automatycznej regulacji, aparatura i urządzenia do kontrolowania
elektryczności, przełączniki czasowe automatyczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania, łączniki elektryczne, przetworniki
elektryczne, wtyczki i gniazdka elektryczne, zamki elektryczne i elektroniczne, termostaty, wideofony, alarmy, terminale do wprowadzania
i wyprowadzania danych, terminale komunikacji bezprzewodowej,
terminale multimedialne, interfejsy komunikacyjne, oprogramowanie
komputerowe, programy do przetwarzania danych, oprogramowanie
komputerowe do zdalnego sterowania, oprogramowanie komputerowe przeznaczone do zdalnego monitorowania i analizy, oprogramowanie interfejsów, oprogramowanie komputerowe do użytku jako
interfejs programowania aplikacji (API), oprogramowanie komputerowe do zarządzania bazami danych, oprogramowanie komputerowe do tworzenia baz do wyszukiwania informacji i danych, oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych, oprogramowanie
i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie użytkowe,
aplikacje komputerowe do pobrania, oprogramowanie użytkowe
do usług przetwarzania w chmurze, oprogramowanie komputerowe
do integracji aplikacji i baz danych, aplikacje do użytku z telefonami
komórkowymi, elektroniczne systemy kontrolne, obwody drukowane,
przyrządy pomiarowe, urządzenia zdalnego sterowania do sterowania
produktami elektronicznymi, komputery, części do komputerów, podzespoły jako osprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne, programy
komputerowe, magnetyczne i cyfrowe nośniki danych, urządzenia
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń
uruchamianych monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące, sprzęt
telekomunikacyjny, automatyczne urządzenia kontroli dostępu, urządzenia do automatycznej dystrybucji elektryczności, automatyczne
tablice rozdzielcze, automatyczne przełączniki czasowe, układy scalone, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, mikroprocesory, przekaźniki i przełączniki elektryczne,
urządzenia ostrzegawcze antywłamaniowe, elektroniczne etykietki
towarów, karty magnetyczne do identyfikacji osób umożliwiające
kontrolę dostępu, aparatura do przetwarzania informacji, instalacje
elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami
przemysłowymi, interfejsy, karty magnetyczne kodowane, czytniki kodów kreskowych, klawiatury komputerowe, komputerowe programy
sterujące, komputerowe urządzenia peryferyjne, software, oprogramowanie stałe komputerów, komputery przenośne, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, laptopy, monitory, urządzenia do nawigacji
dla pojazdów, urządzenia do nawigacji satelitarnej pracujące w systemie GPS i nowszym, obwody scalone, notesy elektroniczne, aparaty
telewizyjne, adaptory elektryczne, detektory podczerwieni, elektroniczne etykietki na towarach, elektroniczne systemy kontroli dostępu
do drzwi ryglowanych, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe,
elektryczne ściemniacze światła, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, gniazdka elektryczne,
gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne], inteligentne
bransoletki (przyrządy pomiarowe), inteligentne pierścionki, interaktywne tablice elektroniczne, interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, interfejsy audio, interfejsy komputerowe, karty inteligentne
[karty z układem scalonym], kodowane identyfikacyjne bransoletki
magnetyczne, kodowane karty magnetyczne, kodowane karty-klucze,

(111) 321405
(220) 2018 12 06
(210) 493532
(151) 2019 06 25
(441) 2019 02 11
(732) WILCZYŃSKI TOMASZ, MIĄSKOWSKI DANIEL LIDERWOOD
SPÓŁKA CYWILNA, Gdynia, PL.
(540) ECOTRAVERS
(540)

Kolor znaku: zielony, brązowy, bialy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 podłogi niemetalowe, podłogowe płyty parkietowe,
w tym niemetalowe, parkiety, deski podłogowe, deski podłogowe
drewniane, legary podłogowe niemetalowe, listwy niemetalowe,
niemetalowe klipsy montażowe podłogowe..
(111) 321406
(220) 2018 12 26
(210) 494218
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 11
(732) BUDREWICZ TOMASZ BPLAST, Słupsk, PL.
(540) BOXLIFTER
(510), (511) 7 maszyny w postaci wywrotnic, w szczególności wywrotnic do skrzyniopalet, wózków, pojemników, beczek, dzież, cymbrów, maszyny w postaci wywrotnic dedykowanych dla przemysłu
spożywczego.
(111) 321407
(220) 2019 01 15
(151) 2019 06 26
(441) 2019 03 04
(732) GO4ROBOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) GO4Robot
(540)

(210) 494824

Kolor znaku: szary, pomarańczowy, czarny
(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi edukacyjne
i instruktażowe w zakresie robotyki i programowania, usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie robotyki i programowania skierowane do dzieci, organizowanie imprez w zakresie robotyki i programowania, organizowanie wypoczynku w formie całodziennych zajęć
edukacyjnych bez zakwaterowania (półkolonie), organizowanie wypoczynku w formie całodziennych zajęć edukacyjnych bez zakwaterowania związanych z robotyką i programowaniem (półkolonie).
(111) 321408
(220) 2019 01 16
(210) 494842
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 11
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin, PL.
(540) FERTISTIM
(510), (511) 5 preparaty dla ludzi wspomagające płodność, preparaty stymulujące pracę układu rozrodczego.
(111) 321409
(220) 2019 01 16
(210) 494843
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 11
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin, PL.
(540) DIAROF
(510), (511) 5 preparaty o działaniu przeciwbiegunkowym.
(111) 321410
(151) 2019 06 25

(220) 2019 01 17
(441) 2019 03 11

(210) 494887
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nadajniki sygnałów elektronicznych, okulary inteligentne, urządzenia
do przetwarzania danych, wideofony, wykrywacze dymu, zamki elektryczne, zegarki inteligentne, 42 usługi w zakresie montażu, instalowania, konserwacji i napraw oprogramowania, usługi projektowe, szczególnie w zakresie urządzeń elektronicznych, inteligentnych instalacji,
systemów bezpieczeństwa, systemów dźwięku, usługi inżynierskie,
doradztwo techniczne w zakresie kompletacji, instalowania oraz
wdrażania systemów komputerowych, urządzeń elektronicznych oraz
automatyki budynku, opracowywanie programów komputerowych
i baz danych, prace badawczo-rozwojowe dotyczące systemów elektronicznych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych mikroprocesorowych dla potrzeb
przemysłu oraz elektroniki użytkowej, aktualizacja oprogramowania
komputerowego w systemach elektroniki przemysłowej oraz użytkowej, projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie
komputerów, analizy systemów komputerowych, badania dotyczące
technologii telekomunikacyjnych, chmura obliczeniowa, instalacja
oprogramowania komputerowego, medyczne badania naukowe,
oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma jako usługa [PaaS], programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, testowanie materiałów, tworzenie platform komputerowych, usługi konsultacyjne
w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania danych, wzornictwo
przemysłowe.
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(510), (511) 30 kawa, herbata, wyroby cukiernicze i słodycze, 32 napoje bezalkoholowe, piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne
preparaty do produkcji napojów, napoje energetyzujące, 33 napoje
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje wysokoprocentowe, wino,
wódka, 41 organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi kulturalne,
edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], motele, usługi hotelowe,
usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie
przyjazdami i wyjazdami], usługi rezerwacji pokoi, wynajmowanie
zakwaterowania na pobyt czasowy, usługi restauracyjne, oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach i barach.

(111) 321414
(220) 2019 01 29
(210) 495354
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 11
(732) SALES AND MARKETING MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) petite
(540)

(111) 321411
(220) 2019 01 17
(210) 494893
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 11
(732) BANASIAK MARCIN P.H.U. MARCOMP, Iwiny, PL.
(540) K KRAINA OBRUSÓW
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, granatowy, jasnoniebieski, jasnoszary
(531) 07.03.20, 09.01.11, 09.01.20, 26.02.99, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 24 bielizna stołowa i pościelowa, artykuły tekstylne
do użytku w gospodarstwie domowym, elementy wystroju wnętrz
wykonane z tkanin.
(111) 321412
(220) 2019 01 17
(210) 494903
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 11
(732) BANASIAK MARCIN P.H.U. MARCOMP, Iwiny, PL.
(540) K
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, granatowy
(531) 07.03.20, 09.01.11, 09.01.20, 26.02.99, 29.01.04, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 24 bielizna stołowa i pościelowa, artykuły tekstylne
do użytku w gospodarstwie domowym, elementy wystroju wnętrz
wykonane z tkanin.
(111) 321413
(220) 2019 01 29
(210) 495347
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 11
(732) ALCHEMIA WITYŃSKI, ŻAKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Kraków, PL.
(540) ALCHEMIA
(540)

(531) 26.01.05, 26.01.08, 26.01.10, 26.01.12, 26.03.03, 26.03.04,
26.04.12, 26.07.25, 27.05.01

(531) 05.05.20, 05.05.21, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18,
27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 4 knoty do świec, oświetlenie bożonarodzeniowe [świece], świece, świece zapachowe, 16 masy plastyczne do zabawy, materiały do modelowania, pasta do modelowania, glina do modelowania, gumki, gumki do ścierania, ołówki, markery, pisaki, markery
do skóry, piórniki, przybory szkolne [artykuły piśmienne], pudełka
z farbami [artykuły szkolne], 18 plecaki, plecaki uczniowskie, tornistry szkolne, randsels (japońskie tornistry szkolne), torby szkolne
[z paskiem na ramię], 21 pudełka śniadaniowe, butelki z tworzyw
sztucznych, 28 balony, bańki mydlane [zabawki], bąki [zabawki], butelki do karmienia lalek, ciastolina, czujniki brania [sprzęt wędkarski],
deski do paddleboardingu, deski do pływania, deski surfingowe, deskorolki, dętki do piłek do gry, domki dla lalek, drony (zabawki), dyski
latające, dyski sportowe, figurki do zabawy, gra w kulki, gry planszowe, gry polegające na budowaniu, gry przenośne z wyświetlaczami
ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, gry z obręczami, grzechotki,
kalejdoskopy, klocki do zabawy [konstrukcyjne], koła do ruletki,
kołowrotki wędkarskie, konfetti, konie na biegunach [zabawki], kosmetyki zabawkowe [nie do stosowania], lalki, latawce, marionetki,
maski teatralne, maski zabawkowe, matrioszki [rosyjskie drewniane
lalki umieszczone jedna w drugiej], maty z zabawkami dla niemowląt, misie pluszowe, modele będące zabawkami, modele pojazdów
w zmniejszonej skali, piłki do gier, piłki do gier i zabaw, piniaty,
plansze do gry w warcaby, plastelina do zabawy, pluszowe zabawki
z przymocowanym kocykiem, przenośne gry i zabawki posiadające
funkcje telekomunikacyjne, roboty zabawkowe, rolki do stacjonarnych rowerów treningowych, rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki],
samochody do zabawy, sanki [artykuły sportowe], sterowniki do zabawek, śmieszne gadżety do zabawy, śmieszne gadżety na imprezy,
śnieg sztuczny na choinki, śnieżne kule, tuby strzelające na imprezy,
ubranka dla lalek, układanki [puzzle], urządzenia do gier, urządzenia
do sztuczek magicznych, warcaby, wrotki, zabawki, zabawki wypchane, zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania [zabawki], zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy] .
(111) 321415
(220) 2008 06 16
(151) 2019 05 31
(441) 2008 09 29
(732) ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) Allegro

(210) 342240
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(540)

wanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet, żadne
z w/w usług nie są związane z projektowaniem obwodów drukowanych i projektowaniem wyrobów elektronicznych.

Kolor znaku: pomarańczowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 aukcje publiczne, aukcje internetowe, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,sortowanie danych w bazach komputerowych,
42 administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), aktualizacja oprogramowania komputerowego, analizy systemów
komputerowych, obsługa baz danych dostępnych przez Internet,
projektowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie w imieniu osób trzecich informatycznych systemów marketingowych dostępnych przez Internet, tworzenie i utrzymywanie
systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych w imieniu osób trzecich, żadne
z w/w usług nie są związane z projektowaniem obwodów drukowanych i projektowaniem wyrobów elektronicznych.
(111) 321416
(220) 2014 05 22
(210) 429145
(151) 2019 06 17
(441) 2014 09 01
(732) MAGO SPÓŁKA AKCYJNA, Rusiec, PL.
(540) mago
(510), (511) 6 regały paletowe z metalu, ruchome regały magazynowe z metalu, półki metalowe (konstrukcje), słupy metalowe, słupy
stalowe, maszty (słupy) metalowe, magazyny metalowe, kosze metalowe, kratownice metalowe, metalowe profile, kształtowniki metalowe, rolety metalowe, barierki metalowe, poręcze metalowe, kraty
metalowe, stojaki metalowe, metalowe witryny sklepowe, metalowy
osprzęt do mebli, belki metalowe, konstrukcje metalowe, materiały
konstrukcyjne metalowe, kółka samonastawne do mebli metalowe,
metalowe obudowy schodów, stopnie schodów metalowe, zawleczki
z metalu, 20 regały, regały składane, regały metalowe, regały do przechowywania, półki sklepowe (regały), systemy półkowe (regały), regały magazynowe (meble), regały paletowe (meble), regały stojakowe
(meble), regały z metalu (meble), regały metalowe (systemy półkowe)
jako meble, regały metalowe (stojaki z półkami), regały niemetalowe
[meble] do celów magazynowych, półki metalowe, półki wystawowe,
półki meblowe, meble sklepowe, gondole sklepowe, niemetalowe regały wielostronne, półki magazynowe, kasy (meble sklepowe), meble
do wyposażenia sklepów, regały wystawowe do prezentacji towarów
w celach wystawowych, regały wystawowe do wystawiania towarów
w celach sprzedaży, osprzęt niemetalowy do mebli, meble metalowe,
półki biblioteczne, 37 budowa i naprawa magazynów, budowa stoisk
i sklepów targowych, budowa sklepów, naprawa wyposażenia sklepów, przekształcanie pomieszczeń sklepowych, 42 projektowanie
sklepów, projektowanie wyposażenia sklepów, projektowanie systemów wyposażenia sklepów, projektowanie wystroju wnętrz sklepów,
badanie techniczne, opracowywanie projektów technicznych.
(111) 321417
(220) 2008 06 16
(151) 2019 05 31
(441) 2008 09 29
(732) ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) SKLEPY Allegro S
(540)

Nr 9/2019

(210) 342241

Kolor znaku: szary, pomarańczowy, biały
(531) 10.03.10, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 aukcje publiczne, aukcje internetowe, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach komputerowych,
42 administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), aktualizacja oprogramowania komputerowego, analizy systemów
komputerowych, obsługa baz danych dostępnych przez Internet,
projektowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie, w imieniu osób trzecich informatycznych systemów
marketingowych dostępnych przez Internet, tworzenie i utrzymy-

(111) 321418
(220) 2008 06 16
(151) 2019 05 31
(441) 2008 09 29
(732) ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) PracaAllegro
(540)

(210) 342242

Kolor znaku: pomarańczowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 aukcje publiczne, aukcje internetowe, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach komputerowych,
42 administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), aktualizacja oprogramowania komputerowego, analizy systemów
komputerowych, obsługa baz danych dostępnych przez Internet,
projektowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie, w imieniu osób trzecich informatycznych systemów
marketingowych dostępnych przez Internet, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet, żadne
z w/w usług nie są związane z projektowaniem obwodów drukowanych i projektowaniem wyrobów elektronicznych.
(111) 321419
(220) 2008 06 16
(151) 2019 05 31
(441) 2008 09 29
(732) ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) motoAllegro
(540)

(210) 342243

Kolor znaku: niebieski, pomarańczowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 aukcje publiczne, aukcje internetowe, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach komputerowych,
42 administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), aktualizacja oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, projektowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych w imieniu osób trzecich,
tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych
przez Internet, tworzenie i utrzymywanie, w imieniu osób trzecich,
informatycznych systemów marketingowych dostępnych przez Internet, obsługa baz danych dostępnych przez internet, żadne z ww
usług nie są związane z projektowaniem obwodów drukowanych
i projektowaniem wyrobów elektronicznych.
(111) 321420
(220) 2018 12 11
(210) 493671
(151) 2019 05 21
(441) 2019 02 04
(732) FUNDACJA NATURE TRAVEL FOUNDATION, Łódź, PL.
(540) True Nature
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 3 aromaty [olejki eteryczne], balsamy do celów kosmetycznych, kosmetyki, kremy kosmetyczne, mydła, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, 29 mięso i wędliny, nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie
i produkty z jaj, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, gotowe dania z mięsa,
przetworzone owoce, warzywa i grzyby, soki owocowe do gotowania,
kiszone warzywa, gotowe dania warzywne, konserwowane warzywa,

Nr 9/2019
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32 napoje owocowe i soki owocowe, 35 usługi agencji reklamowej, badania marketingowe, reklama, badanie rynku i opinii publicznej, doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, organizacji i zarządzania, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizacja
targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dystrybucja materiałów reklamowych,
usługi impresariów, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, ekonomiczne prognozy, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom,
kolportaż próbek, komputerowe zarządzanie plikami, koncesjonowanie
towarów i usług dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży i reklamy,
obróbka tekstów, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, poszukiwania w zakresie patronatu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
uaktualnianie materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników do reklamy, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy radiowej, reklamy telewizyjnej,
kreowanie wizerunku firmy, usług i towaru, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.

(111) 321421
(220) 2018 10 25
(210) 492019
(151) 2019 05 14
(441) 2019 01 14
(732) MADEJ WRÓBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, PL.
(540) Parówexy
(510), (511) 29 mięso i jego przetwory, mięso surowe, kiełbasy, wyroby wędliniarskie, w tym bekon i szynka, wędliny surowe, wędzonki, kaszanki, pasztety, ekstrakty mięsne, konserwy mięsne, tłuszcze
zwierzęce, dziczyzna, drób, wyroby garmażeryjne mięsne, 35 usługi
prowadzenia sklepów i hurtowni z wyrobami mięsnymi i wędliniarskimi, 40 ubój zwierząt, przetwórstwo mięsa, porcjowanie i paczkowanie mięsa, wędzenie żywności, przetwórstwo rolno-spożywcze
polegające na uboju żywca, przetwórstwie mięsa i wytwarzaniu wyrobów mięsnych i wędliniarskich.
(111) 321422
(220) 2018 12 11
(210) 493673
(151) 2019 05 21
(441) 2019 02 04
(732) FUNDACJA NATURE TRAVEL FOUNDATION, Łódź, PL.
(540) slow beauty
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 29.01.03, 27.05.01, 05.03.11, 05.03.13, 02.03.16, 02.03.23, 02.03.30
(510), (511) 3 aromaty [olejki eteryczne], balsamy do celów kosmetycznych, kosmetyki, kremy kosmetyczne, mydła, preparaty kosmetyczne do kąpieli, 35 usługi agencji reklamowej, badania marketingowe, reklama, badanie rynku i opinii publicznej, doradztwo i pomoc
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, organizacji i zarządzania, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizacja targów
i wystaw w celach handlowych i reklamowych, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, dystrybucja materiałów reklamowych, usługi impresariów, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, ekonomiczne
prognozy, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom,
kolportaż próbek, komputerowe zarządzanie plikami, koncesjonowanie towarów i usług dla osób trzecich, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży i reklamy, obróbka tekstów, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych,
poszukiwania w zakresie patronatu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, uaktualnianie materiału reklamowego, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników do reklamy, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy radiowej, reklamy telewizyjnej, kreowanie wizerunku firmy, usług i towaru.
(111) 321423
(220) 2018 12 11
(210) 493674
(151) 2019 05 21
(441) 2019 02 04
(732) FUNDACJA NATURE TRAVEL FOUNDATION, Łódź, PL.
(540) PLANET CARE 10% for planting trees
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(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 29.01.03, 27.05.01, 27.07.01, 24.17.05, 26.11.07, 05.01.01,
05.01.15, 05.01.16
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowej, badania marketingowe,
reklama, badanie rynku i opinii publicznej, doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, organizacji i zarządzania, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizacja targów
i wystaw w celach handlowych i reklamowych, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dystrybucja materiałów reklamowych,
usługi impresariów, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, ekonomiczne prognozy, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, kolportaż próbek, komputerowe zarządzanie plikami,
koncesjonowanie towarów i usług dla osób trzecich, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja
sprzedaży i reklamy, obróbka tekstów, rozpowszechnienie ogłoszeń
reklamowych, poszukiwania w zakresie patronatu, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, uaktualnianie materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników do reklamy, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy radiowej, reklamy telewizyjnej, kreowanie wizerunku firmy, usług
i towaru, 41 doradztwo w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi
w zakresie organizacji wypoczynku i rekreacji, usługi w zakresie organizowania rozrywki, organizowaniu zabaw, imprez artystycznych,
okolicznościowych, estradowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, konkursów, spektakli, koncertów, widowisk multimedialnych, festiwali, festynów, turniejów, widowisk typu światło i dźwięk,
imprez plenerowych, wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowania i prowadzenie spotkań kulturalno-oświatowych.
(111) 321424
(220) 2018 12 21
(210) 494201
(151) 2019 06 12
(441) 2019 02 25
(732) POZNAŃSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE HERBAPOL SPÓŁKA
AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) URODIUR
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, leki, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy diety, witaminy, zioła lecznicze, wywary
do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów medycznych, preparaty do pielęgnacji
jamy ustnej do celów leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, płyny do przemywania oczu, sole kąpielowe do celów leczniczych, pomadki do celów leczniczych, preparaty do czyszczenia
soczewek kontaktowych, preparaty do usuwania grzybicy, preparaty
farmaceutyczne przeciw łupieżowi, herbaty lecznicze, preparaty medyczne do odchudzania.
(111) 321425
(220) 2018 01 04
(151) 2019 05 17
(441) 2018 10 15
(732) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Przytkowice, PL.
(540) DRAGON ROLLERCOASTER
(540)

(210) 480827

Kolor znaku: biały, żółty, pomarańczowy, zielony, ciemnozielony,
jasnozielony, niebieski, ciemnoniebieski, jasnoniebieski, czerwony,
jasnoczerwony, ciemnoczerwony, czarny
(531) 04.03.03, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 28 wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek,
karuzele, kolejki, zjeżdżalnie, zjeżdżalnie wodne, kolejki górskie, koła
losujące, zamki do skakania, dmuchane zabawki do skakania, zabawkowe pojazdy do wesołych miasteczek, 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, usługi parków rozrywki, usługi parków
wodnych, centra rozrywki, usługi dyskotek, usługi organizowania
i prowadzenia imprez rozrywkowych i edukacyjnych, usługi organizowania i prowadzenia imprez sportowych, usługi organizowania
i prowadzenia imprez okolicznościowych, usługi organizowania
konkursów w celach rozrywkowych, usługi organizowania i prowadzenia koncertów, usługi produkcji widowisk i przedstawień teatralnych, wynajem wyposażenia placów zabaw i wesołych miasteczek,
karuzeli, kolejek i urządzeń do parków tematycznych i wesołych
miasteczek, 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi
barowe, usługi snack-barów, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi barów kawowych, usługi przygotowywania i serwowania
posiłków i napojów, usługi kawiarni, usługi restauracyjne.

(111) 321426
(220) 2018 10 26
(151) 2019 05 14
(441) 2019 01 14
(732) MULTI FOOD SPÓŁKA AKCYJNA, Radom, PL.
(540) SWOJSCY TRADYCYJNIE
(540)

(210) 492077

Kolor znaku: złoty, biały
(531) 25.01.15, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, wyroby z mięsa, wędliny, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce
oraz warzywa, galaretki, mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze
jadalne, 35 pośrednictwo handlowe, import, eksport oraz usługi
w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej żywności, mięsa, drobiu,
dziczyzny, wyrobów z mięsa, wędlin, ekstraktów mięsnych, konserwowanych, mrożonych, suszonych i gotowanych owoców oraz warzyw, galaretek, mleka i produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, reklama z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych,
audiowizualnych i multimedialnych oraz sieci komputerowych, rozpowszechnianie, dystrybucja, uaktualnianie oraz wynajmowanie
materiałów reklamowych, organizowanie, prowadzenie i obsługa
kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, pokazów towarów, prezentacji, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i/lub
reklamowych, usługi w zakresie doradztwa we wszelkich sprawach
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i zarządzaniem przedsiębiorstwem.
(111) 321427
(220) 2018 11 27
(210) 493179
(151) 2019 05 14
(441) 2019 01 28
(732) KRZYSZTOFORSKI JAN PAWEŁ GIAN PROJECT, Warszawa, PL.
(540) STEAMstrefa
(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i sport, nauczanie i szkolenia,
organizacja aktywności edukacyjnych na obozach letnich, usługi
szkół [edukacja], warsztaty do celów rekreacyjnych, edukacja, edukacja dorosłych, edukacja językowa, edukacja [nauczanie], edukacja
przedszkolna, edukacja w dziedzinie informatyki, edukacja w dziedzinie posługiwania się komputerami, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy językowe, kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe dla
młodych ludzi przygotowujące do kariery zawodowej, kursy szkoleniowe w dziedzinie nauk ścisłych, kursy szkoleniowe w zakresie
inżynierii, kursy szkoleniowe w zakresie oprogramowania komputerowego, nauczanie, mentoring akademicki na rzecz dzieci w wieku
szkolnym, nauczanie języków obcych, nauczanie muzyki, nauczanie przedszkolne, nauczanie w szkołach podstawowych, nauczanie
w szkołach średnich, nauczanie wspomagane komputerowo, nauka
malowania, nauka rysowania, opracowywanie kursów edukacyjnych
i egzaminów, opracowywanie materiałów edukacyjnych, opracowywanie podręczników edukacyjnych, organizacja kursów językowych,
organizacja szkoleń, organizacja zajęć, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], organizowanie gier edukacyjnych, organi-
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zowanie i prowadzenie zajęć, organizowanie imprez edukacyjnych,
organizowanie indywidualnej nauki języków, organizowanie kursów
szkoleniowych, organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych,
organizowanie wykładów, organizowanie wykładów edukacyjnych,
organizowanie zajęć dydaktycznych, organizowanie zjazdów edukacyjnych, pokazy edukacyjne, planowanie wykładów w celach edukacyjnych, prowadzenie kursów edukacyjnych z zakresu nauk ścisłych,
prowadzenie kursów edukacyjnych w zakresie inżynierii, prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, prowadzenie zajęć, przedszkola, przygotowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, świadczenie usług edukacyjnych dotyczących biologii, świadczenie usług
edukacyjnych związanych z ekologią, świadczenie usług w zakresie
szkół i kursów językowych, szkolenia edukacyjne, szkolenia w zakresie edukacji komputerowej, usługi dotyczące edukacji technologicznej, usługi edukacyjne, usługi edukacyjne dla dzieci w postaci grup
zabaw, usługi edukacyjne dotyczące projektowania, usługi edukacyjne dotyczące komputerów, usługi edukacyjne świadczone dla
dzieci, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły średnie wyższego
poziomu, usługi edukacyjne w szkołach średnich, usługi edukacyjne
w zakresie sztuki, usługi edukacyjne w zakresie szkół średnich, usługi
edukacyjne w zakresie języków, usługi edukacyjne związane z modelowaniem, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności
umysłowej dzieci, usługi przedszkoli, usługi przedszkolne [edukacja
lub rozrywka], usługi świadczone przez placówki oświatowe, usługi
szkół, usługi szkoleniowe dotyczące stosowania technologii informatycznej, usługi szkoleniowe w dziedzinie edukacji komputerowej,
warsztaty w celach edukacyjnych, zajęcia zorganizowane, dla dzieci
[rozrywka / edukacja].

(111) 321428
(220) 2018 10 26
(151) 2019 05 14
(441) 2019 01 14
(732) SZELIGA JAKUB, Bielsko-Biała, PL.
(540) Ice Dream
(540)

(210) 492078

Kolor znaku: czerwony, zielony
(531) 08.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, w tym przypadku w przeważającej ilości w lody typu soft.
(111) 321429
(220) 2018 10 31
(151) 2019 05 06
(441) 2019 01 14
(732) WŁODARZ JAKUB, Szczecin, PL.
(540) H HABITECH
(540)

(210) 492231

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 26.11.06, 26.11.07, 26.11.12, 26.04.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 10 artykuły ortopedyczne, obuwie ortotyczne, wkładki na płaskostopie, wkładki z podparciem łuku stopy do obuwia,
35 sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych oraz zaopatrzenia medycznego, 44 porady dla osób niepełnosprawnych, usługi medyczne, wypożyczanie sprzętu medycznego.
(111) 321430
(220) 2018 09 24
(210) 490869
(151) 2019 04 17
(441) 2018 12 10
(732) KRAKOWSKA FALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, PL.
(540) Krakowska Fala
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(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 01.15.24, 24.09.02, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi w zakresie rozrywki, edukacji, sportu i rekreacji,
prowadzenie salonów fitness i siłowni, usługi salonów gier, organizowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, nocnych klubów, kin, kabaretów i dyskotek, kasyn, organizowanie konkursów, gier losowych, loterii, organizowanie wystaw oraz
imprez kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie
szkół, sympozjów, kongresów, konferencji, warsztatów, szkoleń, pokazów mody o charakterze rozrywkowym, organizowanie przyjęć,
zabaw i festynów, koncertów, widowisk, publikacje elektroniczne
on-line, usługi w zakresie prowadzenia sal kinowych, dzierżawa kin,
dzierżawa urządzeń kinematograficznych, produkcja i reprodukcja
filmów i nagrań: video, dźwiękowych oraz ich rozpowszechnianie,
usługi fotograficzne, montaż programów radiowych i telewizyjnych,
wydawanie książek i tekstów innych niż reklamowe, tłumaczenia,
udostępnianie: salonów z automatami do gier, obiektów i sprzętu do kasyn, obszarów rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla
dzieci, obiektów i sprzętu dla studia nagrań, wynajem obiektów
i sprzętu do realizacji programów telewizyjnych, usługi hotelowo-restauracyjne o charakterze rozrywkowym w zakresie podejmowania
gości, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, usługi organizowania zakładów, wystawy roślin,
usługi z zakresu bibliotek online, mianowicie świadczenie usług bibliotek elektronicznych udostępniających gazety, magazyny, zdjęcia
i obrazy za pośrednictwem sieci komputerowej online, szkolenia
personelu w zakresie cateringu, z prezentacji żywności, w zakresie
technik komunikacyjnych, w zakresie reklamy, w zakresie zapewnienia maksymalnej ochrony bezpieczeństwa, w zakresie kosmetyki
i urody, dotyczące sprzątania biur, dotyczące sprzedaży i marketingu w handlu detalicznym, pisanie muzyki, pisanie tekstów piosenek
i scenariuszy, tresura zwierząt, prowadzenie szkół z internatem, usługi impresaryjne, informacje o imprezach rekreacyjnych, sportowych,
edukacji, wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych, wypożyczanie
sprzętu sportowego, służącego do rekreacji, filmów, sprzętu DVD, kamer, sprzętu video, dzieł sztuki, dekoracji teatralnych, wynajmowanie obiektów sportowych, urządzeń do gier, urządzeń kinematograficznych, prowadzenie przedszkoli i oddziałów opieki dziennej nad
dziećmi, usługi w zakresie organizowania obozów wakacyjnych.
(111) 321431
(220) 2013 12 30
(210) 423335
(151) 2017 04 26
(441) 2014 04 14
(732) PROJEKT-WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) labirynt]
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, żółty, niebieski, zielony, fioletowy,
beżowy, biały
(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.05.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, usługi edukacji, usługi informacji o imprezach rozrywkowych,
usługi związane z organizacją imprez karaoke, usługi klubowe jako
rozrywka, usługi kompozycji muzycznych, usługi organizowania
konkursów jako rozrywka, usługi nocnych klubów, usługi organizowania balów, usługi organizowania i prowadzenia koncertów, usługi
organizowania przyjęć jako rozrywka, usługi organizacji pokazów
mody w celach rozrywkowych, usługi rozrywki, usługi wynajmo-
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wania sal klubowych, usługi prezenterów muzyki, 43 usługi obsługi
gastronomicznej w własnym zapleczem, produktami i transportem,
usługi restauracji, wypożyczanie urządzeń oświetleniowych innych
niż do dekoracji teatralnych lub studiów kinowych, usługi barowe,
usługi gastronomiczne, usługi pubów.

(111) 321432
(220) 2018 09 06
(151) 2019 06 26
(441) 2019 03 04
(732) RETAIL CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) karuzela
(540)

(210) 490230

Kolor znaku: zielony, pomarańczowy, niebieski, szary,
jasnobrązowy
(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 katalogi, prospekty, gazetki reklamowe, drukowane
materiały informacyjne, publikacje, broszury, mapy, zaproszenia,
drukowane materiały firmowe, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, organizacja i zarządzanie działalnością gospodarczą
w zakresie przedsięwzięć budowlanych polegających na budowie
i przygotowaniu kompleksów handlowych, obiektów niemieszkalnych i mieszkalnych do wynajmowania, użyczania, sprzedaży, targi,
wystawy handlowe i reklamowe w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury, obsługa marketingowa i promocja obrotu nieruchomościami, przetargi na rynku obrotu nieruchomościami, w tym
gruntami, kompleksami handlowymi, powierzchniami użytkowymi
i lokalami mieszkalnymi, zarządzanie i administrowanie centrum
handlowo-usługowo-rozrywkowym, rozpowszechnianie informacji
handlowych, promocja sprzedaży, dekoracja wystaw sklepowych,
usługi w zakresie gromadzenia towarów-produkty spożywcze, napoje i alkohole, odzież, artykuły tekstylne, wyroby futrzarskie, okrycia głowy, obuwie, torby, walizy, wyroby skórzane, sprzęt elektryczny i elektroniczny, RTV, AGD, oświetlenie, farmaceutyki, kosmetyki,
środki czystości, gry i zabawki, książki, art. papierowe, rośliny i kwiaty, zwierzęta, artykuły i karma dla zwierząt, sprzęt komputerowy, nośniki danych, pojazdy, akcesoria samochodowe, wyroby jubilerskie,
wyroby zegarmistrzowskie, wyroby gospodarstwa domowego, chemikalia, narzędzia, wyroby budowlane, meble, szkło, art. sportowe,
książki, publikacje drukowane w celu ich sprzedaży i swobodnego
wyboru w centrum handlowym, sklepie wielobranżowym, supermarkecie, hurtowni, punkcie detalicznym, salonie, poprzez zamówienia korespondencyjne, za pośrednictwem usługi elektronicznej,
w systemie telezakupów, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
informacja o ww. usługach, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe,
usługi monetarne, usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi związane z finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i przygotowaniu kompleksów handlowych,
obiektów niemieszkalnych i mieszkalnych do wynajmowania, użyczania, sprzedaży, zarządzanie obrotem nieruchomościami, usługi
finansowe w zakresie wynajmu majątku nieruchomego, doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami, usługi pośrednictwa
w sprawach kupna i sprzedaży nieruchomości, najmu budynków,
lokali i powierzchni handlowych i użytkowych, zbieranie czynszu,
wycena nieruchomości, wynajmowanie powierzchni handlowych,
biurowych, użytkowych oraz pomieszczeń mieszkalnych, wynajem
powierzchni nieruchomości, wynajem powierzchni w centrum handlowo-rozrywkowo-usługowym, pośrednictwo w sprawach kupna,
sprzedaży, najmu budynków, lokali, powierzchni handlowych i użytkowych, rozliczanie transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości,
administrowanie nieruchomościami, w tym kompleksami handlowymi, lokalami, powierzchniami użytkowymi, doradztwo dot. ww.
usług, informacja o ww. usługach, 37 usługi budowlane, naprawy,
a mianowicie naprawy budynków, wind, instalacji i systemów elektrycznych, wodnych, gazowych, kanalizacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych, urządzeń telekomunikacyjnych, komputerów, usługi
instalacyjne w zakresie infrastruktury budynków, wind, systemów
elektrycznych, wodnych, gazowych, kanalizacyjnych, grzewczych,
klimatyzacyjnych, infrastruktury telekomunikacyjnej, komputerów,
usługi developerskie w zakresie wznoszenia nowych obiektów bu-
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dowlanych, usługi budowlane, budowanie kompleksów handlowych, lokali niemieszkalnych i mieszkalnych oraz osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, usługi w zakresie realizacji i nadzoru
nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie
i przygotowaniu kompleksów handlowych, obiektów niemieszkalnych i mieszkalnych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, usługi
remontowe, naprawy obiektów budowlano-mieszkaniowych, usługi
i roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne i montażowe, usługi generalnego wykonawcy i inwestora robót budowlanych, doradztwo
dot. ww. usług, informacja o ww. usługach, 39 transport, pakowanie
i składowanie towarów, organizowanie podróży, wynajem miejsc
parkingowych, garaży, powierzchni i obiektów magazynowych, wynajmowanie powierzchni na salony samochodowe, administrowanie
miejscami parkingowymi, wynajmowanie powierzchni magazynowej i urządzeń chłodniczych do przechowywania żywności, usługi
agencji turystycznych, informacja o ww. usługach, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, usługi w zakresie sportu i kultury, organizowanie i obsługa konkursów i loterii, obsługa sal kinowych i salonów gier,
parki rozrywki, kręgielnie, salony fitness, organizowanie imprez sportowych, wynajmowanie powierzchni w celu organizowania imprez
kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych przez osoby trzecie, informacja o imprezach, spektaklach i wystawach, informacja o ww. usługach, 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi
badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania
komputerowego, usługi projektowe w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury, projektowanie konstrukcji, budynków, wykonywanie badań, ekspertyz i analiz technicznych i ekonomicznych
w dziedzinie usług developerskich, usługi w zakresie architektury,
planowania urbanistycznego, ekspertyzy inżynieryjne i badania
techniczne związane z pracami budowlanymi, planowanie urbanistyczne kompleksów handlowych i osiedli mieszkaniowych wraz
z infrastrukturą, informacja o ww. usługach, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, usługi w zakresie
prowadzenia punktów gastronomicznych, restauracji, kawiarni, barów, snack-barów, dostarczanie potraw i napojów, informacja o ww.
usługach, 44 usługi w zakresie prowadzenia salonów fryzjerskich,
salonów piękności, gabinetów odnowy biologicznej, gabinetów fizjoterapeutycznych, punktów usług optycznych, informacja o ww.
usługach.

(111) 321433
(220) 2018 11 13
(210) 492591
(151) 2019 06 27
(441) 2019 03 11
(732) POLSKIE KOLEJE LINOWE SPÓŁKA AKCYJNA, Zakopane, PL.
(540) PKL BIKE PARKS
(540)
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(540) pavelord
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 18.01.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 przystawki do wózków inwalidzkich, wózki inwalidzie aktywne, wózki inwalidzkie napędzane elektrycznie, wózki inwalidzkie napędzane ręcznie, podkładki do wózków inwalidzkich,
podłokietniki do wózków inwalidzkich, poduszki siedzisk do wózków inwalidzkich, podnóżki do wózków inwalidzkich, bagażniki
do wózków inwalidzkich, platformy do wózków inwalidzkich, części
do wózków inwalidzkich: napędy do wózków inwalidzkich, klocki
hamulcowe, opony, panele ochronne na szprychy kół, sakwy przystosowane do wózków inwalidzkich, chorągiewki ostrzegawcze,
adaptery mocowane na ramę wózka służące dopasowaniu uchwytów montażowych, wyczynowe rowery trójkołowe z napędem elektrycznym, wyczynowe rowery trójkołowe z napędem hybrydowym
(mechaniczno-elektrycznym), rowery sportowe, części do rowerów
mianowicie: napędy rowerowe, pasy napędowe, ramy rowerowe,
widelce rowerowe, korby rowerowe, łożyska sterowe, hamulce rowerowe, sztyce, piasty, szprychy, przekładnie rowerowe, obręcze, koła
łańcuchowe, koła zębate, siodła, kierownice rowerowe, uchwyty rowerowe, opony rowerowe, pedały do rowerów, bagażniki rowerowe,
uchwyty na bidony, błotniki, chlapacze.
(111) 321435
(220) 2018 12 16
(210) 493927
(151) 2019 06 27
(441) 2019 03 11
(732) PIĄTA PORA ROKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Płoty, PL.
(540) norweska dolina<br />
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 18.01.05, 25.05.06,
25.05.99, 06.01.02, 26.02.16, 26.02.19
(510), (511) 41 informacje o edukacji, imprezach rozrywkowych,
usługi instruktorów sportowych i gimnastycznych, organizowanie
i obsługa imprez rozrywkowych, organizowanie i obsługa imprez
sportowych, organizowanie i obsługa obozów sportowych, obsługa
urządzeń sportowych, organizowanie i obsługa zawodów sportowych, organizacja tras rowerowych downhillowych, organizowanie
i obsługa konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, wypożyczanie sprzętu sportowego (z wyjątkiem pojazdów), organizacja wystaw
związanych z kulturą i edukacją.

(531) 18.03.03, 27.05.01
(510), (511) 39 zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne
z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, usługi doradztwa
turystycznego i informacji turystycznej, 41 organizowanie uroczystości, organizowanie szkoleń, organizowanie imprez artystycznych,
organizowanie imprez okolicznościowych, organizowanie imprez
kulturalnych, organizowanie imprez muzycznych, organizowanie
imprez tanecznych, organizowanie imprez rozrywkowych, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie przyjęć towarzyskich,
organizowanie przyjęć weselnych, usługi w zakresie organizowania:
obozów sportowych i wakacyjnych, zawodów sportowych, didżeje
na przyjęcia i imprezy specjalne, usługi prowadzących uroczystości
w zakresie przyjęć i imprez specjalnych, 43 obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), usługi
gastronomiczne, udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rozrywkowych, udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie, udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje,
wystawy i spotkania, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne, usługi rezerwacji pokojów, usługi rezerwacji
hoteli, usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje, wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], usługi w zakresie obozów turystycznych [zakwaterowanie],
usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], usługi
restauracyjne świadczone przez hotele, usługi restauracyjne.

(111) 321434
(220) 2018 12 14
(151) 2019 06 26
(441) 2019 02 25
(732) PROTOCUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, PL.

(111) 321436
(220) 2018 12 21
(210) 494199
(151) 2019 06 26
(441) 2019 02 25
(732) TECHJET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, PL.

(210) 493901
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(540) ZDROWUS
(510), (511) 5 probiotyki (suplementy), suplementy diety, suplementy żywnościowe, suplementy ziołowe, suplementy prebiotyczne,
przeciwutleniające suplementy diety, białkowe suplementy diety,
mineralne suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy
witaminowe dla zwierząt, suplementy diety do celów weterynaryjnych, suplementy diety składające się z witamin, ziołowe suplementy
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, żelki witaminowe, witaminy i preparaty witaminowe, dodatki witaminowe,
preparaty witaminowe, napoje witaminizowane, witaminy dla zwierząt, mieszane preparaty witaminowe, preparaty witaminowe i mineralne, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, artykuły spożywcze
dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], mineralne preparaty
spożywcze do celów medycznych, 29 oleje jadalne, przetworzone
owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), 30 słodycze, ciastka, cukierki, batony i guma do żucia, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, żelki, esencje spożywcze [inne niż
olejki eteryczne], batoniki energetyczne na bazie zbóż, batoniki.
(111) 321437
(220) 2019 01 14
(210) 494779
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) CAN AGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Małopole, PL.
(540) CanAgri Wyhoduj większy zysk
(540)

Kolor znaku: zielony, żółty
(531) 01.07.06, 01.07.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa maszyn rolniczych,
urządzeń rolniczych, urządzeń do odchowu trzody chlewnej, narzędzi rolniczych, wyposażenia farmy, drobnego sprzętu gospodarczego, urządzeń i akcesoriów do hodowli zwierząt, sprzętu rolniczego,
przyrządów do strzyżenia zwierząt, ogrodzeń elektrycznych, elektryzatorów, baterii do elektryzatorów, palików, taśm, linek, drutów, izolatorów, akcesoriów do ogrodzeń elektrycznych, siatek elektrycznych,
artykułów do przetwórstwa mleka, napromienników, sprzętu i artykułów do sprzątania i czyszczenia, urządzeń i akcesoriów do identyfikacji zwierząt, sprzętu do higieny urządzeń rolniczych, boksów dla
zwierząt, odzieży ochronnej, kamer do ciągników rolniczych, urządzeń
i środków owadobójczych, urządzeń i środków odstraszających owady, urządzeń i środków do zwalczania szkodników i gryzoni, akcesoriów weterynaryjnych, suplementów mineralnych i witaminowych dla
zwierząt, suplementów leczniczych dla zwierząt, pojemników do karmienia i pojenia zwierząt, derek dla zwierząt, przyborów higienicznych
dla zwierząt, preparatów do pielęgnacji zwierząt.
(111) 321438
(220) 2019 01 15
(210) 494820
(151) 2019 06 26
(441) 2019 03 04
(732) E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra, PL.
(540) Jumping Fruits
(540)

Kolor znaku: żółty, czerwony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie do gier kasynowych i hazardowych,
interaktywnych gier on-line oraz gier komputerowych, gry wideo
w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach
danych, w tym gry hazardowe, gry komputerowe w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, w tym gry
hazardowe, terminale do zakładów, 28 gry i zabawki, w tym automaty do gier hazardowych, automaty do gier wideo, gry elektroniczne,
gry automatyczne lub na żetony, przenośne [podręczne] gry wideo
i przenośne podręczne elektroniczne gry wideo, w tym gry hazardowe, przenośne [podręczne] gry komputerowe, w tym gry hazardowe,
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41 usługi w zakresie gier on-line i aplikacji on-line związanych z grami, gier internetowych nie do pobrania i instalacji na komputerze,
hazardowych gier on-line, gier komputerowych dostępnych on-line,
w tym gier hazardowych.

(111) 321439
(220) 2019 01 15
(210) 494822
(151) 2019 06 26
(441) 2019 03 04
(732) E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra, PL.
(540) HUSARIA
(540)

Kolor znaku: złoty, czerwony, brązowy, czarny, biały
(531) 03.07.17, 24.01.05, 24.01.13, 24.01.15, 24.01.17, 24.01.25,
09.01.10, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 oprogramowanie do gier kasynowych i hazardowych,
interaktywnych gier on-line oraz gier komputerowych, gry wideo w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych,
w tym gry hazardowe, gry komputerowe w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, w tym gry hazardowe,
terminale do zakładów, 28 gry i zabawki, w tym automaty do gier hazardowych, automaty do gier wideo, gry elektroniczne, gry automatyczne
lub na żetony, przenośne [podręczne] gry wideo i przenośne podręczne
elektroniczne gry wideo, w tym gry hazardowe, przenośne [podręczne]
gry komputerowe, w tym gry hazardowe, 41 usługi w zakresie gier on-line i aplikacji on-line związanych z grami, gier internetowych nie do pobrania i instalacji na komputerze, hazardowych gier on-line, gier komputerowych dostępnych on-line, w tym gier hazardowych.
(111) 321440
(220) 2019 01 22
(210) 495086
(151) 2019 06 25
(441) 2019 02 25
(732) PIKAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rajec Poduchowny, PL.
(540) NOWY MŁYN
(510), (511) 29 suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, oleje i tłuszcze jadalne, 30 herbata, mąka i produkty
zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa
(syropy), drożdże, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy,
31 ziarna i produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte
w innych klasach, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód, 32 piwo, wody mineralne
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki
owocowe, syropy, 33 napoje alkoholowe, 35 reklama, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.
(111) 321441
(220) 2018 03 14 K
(210) 489124
(151) 2019 06 18
(441) 2019 03 04
(732) Kerzner International Limited, Nassau, BS.
(540) ATLANTIS
(510), (511) 35 promowanie usług hotelowych za pośrednictwem
programów motywacyjnych z nagrodami, programy motywacyjne
zapewniające usługi dla gości specjalnych, udogodnienia i nagrody
dla częstych gości hotelowych, programy z nagrodami w celu wspierania lojalności klientów, które udostępniają zachęty dla częstych gości
hotelowych i gości zakwaterowanych, agencji podróży, agencji rezerwacyjnych i planistów spotkań, usługi marketingowe w zakresie nieruchomości, 36 usługi związane z majątkiem nieruchomym, agencje
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach
majątku nieruchomego, wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, administrowanie domami czynszowymi, wynajem mieszkań, wynajem zakwaterowania [mieszkania], usługi związane z nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości w zakresie kompleksów
zawierających centra handlowe, bary, kluby nocne, kasyna, restauracje,
teatry i sklepy detaliczne, usługi zarządzania majątkiem, usługi w zakresie nieruchomości, mianowicie spisy, leasing, pośrednictwo, usługi
zarządzania i administrowania w zakresie mieszkań własnościowych
i willi, usługi w zakresie nieruchomości, mianowicie leasing, wynajem
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i zarządzanie domkami wakacyjnymi, kondominiami i willami oraz zarządzanie nieruchomościami z apartamentowcami, usługi w zakresie
wspólnot mieszkaniowych, mianowicie zarządzanie w zakresie zgodności działania wspólnoty z obowiązującymi przepisami w formie zarządzania wspólnymi gruntami oraz infrastrukturą, usługi w zakresie
zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, mianowicie zarządzanie w zakresie zgodności działania wspólnoty z obowiązującymi przepisami w formie zarządzania wspólnymi gruntami oraz
infrastrukturą, 37 usługi deweloperskie jako budownictwo, usługi budowlane, naprawa budynków, instalacja osprzętu i akcesoriów w budynkach, nadzór budowlany, budownictwo, konsultacje budowlane,
informacja budowlana, 39 transport i przewóz pasażerów, transport
bagaży pasażerów, usługi biur podróży, mianowicie rezerwacja i zamawianie transportu pasażerów i ich bagażu, organizowanie podróży,
organizowanie wycieczek dla turystów w zakresie nurkowania i nurkowania z rurką, rejsów łodzią i czarterowania łodzi, rezerwacja podróży,
organizowanie transportu dla podróżnych, organizowanie podróży
do i z hotelu, rezerwacja i organizowanie wycieczek i rejsów, koordynowanie planów podróży dla osób prywatnych i grup, obsługa podróży, mianowicie organizowanie i prowadzenie wycieczek objazdowych
oraz informacja na ten temat, transport lotniczy, transport morski, rejsy statkami i usługi czarterowania statków, wycieczki ze zwiedzaniem,
usługi przystani jachtowych, w tym wynajmowanie miejsc do cumowania, przechowywanie łodzi, usługi wynajmowania przystani, organizowanie wycieczek i rejsów, czarterowanie floty morskiej, informacja
dotycząca przystani, pomoc przy cumowaniu, pomoc w dokach w zakresie przenoszenia bagażu i zaopatrzenia, transportu pomiędzy przystanią a kurortem, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe i kulturalne, rozrywka w postaci klubów nocnych, udostępnianie
obiektów i sprzętu kasyn, usługi obozów dla dzieci, usługi w zakresie
rozrywki w postaci ekspozycji akwarystycznych, związanych ze środowiskiem morskim i pokrewnymi tematami, usługi w zakresie rozrywki
w postaci specjalistycznych parków rozrywki obejmujące sporty wodne, przejażdżki łodzią motorową i widowiska, atrakcje parku rozrywki
i przejażdżki, dostarczanie usług kasynowych i obiektów kasynowych,
usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, organizowanie wystaw
w akwariach, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie obiektów
i sprzętu do gry w golfa, organizowanie zawodów sportowych (w tym
turniejów golfowych i tenisowych), obsługa pól golfowych (w tym
usługi klubów golfowych), obozy wakacyjne jako rozrywka, świadczenie usług osób noszących graczom kije golfowe, szkolenia, organizowanie konkursów jako edukacja lub rozrywka, usługi biblioteczne,
publikowanie książek, publikowanie taśm wideo, produkcja widowisk,
wypożyczanie zabawek, wynajmowanie obiektów do zabawy, usługi
ogrodów zoologicznych, pozowanie dla artystów, organizowanie loterii, kluby zdrowia, zapewnianie instruktażu i sprzętu w dziedzinie
ćwiczeń fizycznych, udostępnianie obiektów sportowych i kortów
tenisowych, rozrywka w postaci turniejów golfowych i tenisowych,
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, świadczenie usług w zakresie pobytu w miejscowościach
wypoczynkowych oraz zakwaterowania, zapewnianie zakwaterowania w hotelach, usługi hotelowe, rezerwacja hotelowa na rzecz osób
trzecich, usługi biur podróży, a mianowicie dokonywanie rezerwacji
zakwaterowania tymczasowego oraz w zakresie rezerwacji restauracji
i posiłków, wyspecjalizowane usługi hotelowe, świadczone jako część
programu dla częstych gości hotelowych, ośrodki wypoczynkowe,
organizowanie zakwaterowania w miejscowościach wypoczynkowych, udostępnianie obiektów i sprzętu na zjazdy, usługi cateringowe
świadczone na zjazdach, usługi biur podróży (w zakresie rezerwacji
hotelowych), rezerwacja zakwaterowania i dokonywanie rezerwacji
i zamówień w zakresie posiłków, świadczenie usług przez restauracje
i bary, usługi w zakresie wyżywienia gości w herbaciarniach, domy turystyczne, domy opieki dla osób w podeszłym wieku, żłobki dla dzieci
[pilnowanie dzieci], hotele dla zwierząt, wypożyczanie krzeseł, stołów,
bielizny stołowej i szklanych naczyń, kawiarnie, usługi koktajlbarów,
wypożyczanie sprzętu do gotowania, wypożyczanie wodotrysków,
wypożyczanie sprzętu oświetleniowego (nie dla teatrów, studiów telewizyjnych), usługi domów wczasowych, udostępnianie obiektów
(zakwaterowania) na przyjęcia i spotkania, usługi biur podróży, mianowicie rezerwacja i zamawianie zakwaterowania tymczasowego oraz
rezerwacja i zamawianie wyżywienia, świadczenie usług w zakresie
rezerwacji zakwaterowania w hotelach, rezerwacja zakwaterowania
[własność wakacyjna], 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi w zakresie spa i salonów piękności, usługi kurortów
spa, mianowicie usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, salony piękno-
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ści, dokonywanie rezerwacji i przedsprzedaży na rzecz osób trzecich
na zabiegi w uzdrowiskach i salonach piękności.

(111) 321442
(220) 2016 12 30
(210) 465818
(151) 2017 07 07
(441) 2017 03 20
(732) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) LOTOS Geonafta
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 01.15.15, 05.05.18, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 smary, oleje przemysłowe i tłuszcze, gazy techniczne,
propan, butan, gaz płynny propan-butan, paliwa, benzyny silnikowe,
wyroby pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, 37 usługi w zakresie wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego, usługi w zakresie
wynajmowania narzędzi, maszyn, urządzeń lub materiałów, usługi
w zakresie naprawy i konserwacji: sprzętu elektrycznego, wyrobów
metalowych, maszyn i urządzeń oraz pojazdów silnikowych, obsługi i naprawy pojazdów oraz samochodów, smarowania pojazdów,
regeneracji silników zużytych lub częściowo zniszczonych, roboty wydobywcze w górnictwie, usługi w zakresie robót związanych
z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 42 usługi w zakresie wiercenia i poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego, usługi
w zakresie inżynierii oraz związanego z nią doradztwa technicznego,
usługi w zakresie doradztwa technicznego w zakresie eksploatacji
złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz usługi wspomagające pozostałe górnictwo i wydobywanie, usługi w zakresie analiz, ekspertyz,
pomiarów dla eksploatacji pokładów roponośnych, usługi w zakresie
ekspertyz, pomiarów i eksploatacji pól naftowych.
(111) 321443
(220) 2018 04 09
(210) 484583
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 11
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE EURO-TRANS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) EURO-TRANS
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.05, 29.01.11
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z komponentami do produkcji mieszanki betonowej, usługi handlu detalicznego
i hurtowego w związku z akcesoriami samochodowymi, usługi handlu detalicznego i hurtowego w związku z maszynami budowlanymi,
usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie ciągników siodłowych, usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie samochodów osobowych, usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie
samochodów specjalnych, usługi handlu detalicznego i hurtowego
w zakresie samochodów ciężarowych, 37 usługi budowlane, naprawy dotyczące budynków, instalacja, naprawa i konserwacja maszyn,
konserwacja i naprawa pojazdów silnikowych, wynajem sprzętu
budowlanego, wynajem ładowarek, instalacja części zamiennych
do pojazdów, 39 usługi transportowe w przewozie towarów samochodami ciężarowymi i ciągnikami siodłowymi, przewożenie ładunków, usługi doradcze i informacyjne w zakresie transportu, składowanie towarów, magazynowanie towarów, wynajem pojazdów
z kierowcą, wypożyczanie środków transportu.
(111) 321444
(220) 2010 10 01
(210) 376005
(151) 2019 06 03
(441) 2011 01 03
(732) ORANGE BRAND SERVICES LIMITED, BRISTOL, GB.
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 26.04.01, 29.01.01
(510), (511) 38 usługi telefonii komórkowe.
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(111) 321445
(220) 2018 09 25
(210) 490913
(151) 2019 06 07
(441) 2018 12 17
(732) PROPCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) PROPCO
(510), (511) 36 usługi developerskie: w szczególności tworzenie,
pozyskiwanie kapitałów, pośredniczenie w pozyskiwaniu nieruchomości pod inwestycje budowlane, usługi agencji nieruchomości,
usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomości, usługi zarządzania
i administrowania budynkami mieszkalnymi i biurowymi, doradztwo w sprawach nieruchomości, usługi agentów zajmujących się
zarządzaniem nieruchomościami i wynajmowaniem nieruchomości,
usługi wyceny nieruchomości, obiektów przemysłowych, budowli,
usługi dzierżawy majątku nieruchomego, usługi wynajmu oraz leasingu nieruchomości, powierzchni usługowych, magazynowych
i biurowych, obsługa budynków mieszkalnych i biurowych, usługi
organizowania finansowania zakupu nieruchomości, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie nieruchomości, usługi
inwestora zastępczego, usługi kompanii holdingowej: zarządzanie
przedsiębiorstwami, zarządzanie majątkiem, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie finansami, tworzenie kapitału wspólnego,
rozliczenia finansowe transakcji, udzielanie gwarancji finansowych,
skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie nieruchomości,
usługi finansowania nieruchomości, usługi wyszukiwania nieruchomości na zlecenie osób trzecich, usługi nabywania nieruchomości
na rzecz osób trzecich, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości
i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, timesharing
nieruchomości, nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich,
organizowanie wynajmu nieruchomości, organizowanie współwłasności nieruchomości, usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie
nieruchomości, usługi udzielania informacji o powyższych usługach,
37 konserwacja nieruchomości, budowa nieruchomości, sprzątanie nieruchomości, wznoszenie budynków i nieruchomości, usługi
w zakresie budowy i konserwacji, instalowanie oprzewodowania
lub okablowania, wyposażenie nieruchomości komercyjnych, usługi w zakresie nadzoru budowlanego, usługi budowlane: budowa
nowych obiektów, wyposażanie w instalacje budowlane, przebudowy, remonty, naprawy, czyszczenie i odnawianie wnętrz, usługi
budowlano-remontowe w zakresie budynków, montaż rusztowań,
izolowanie budynków, usługi murarskie, wykonywanie instalacji
elektrycznych w budynkach, wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych, instalowanie, naprawy i konserwacja
dźwigów osobowych i towarowych, wind oraz ruchomych schodów,
zakładanie stolarki budowlanej, tynkowanie, sztukatorstwo, posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian, malowanie, rozbiórka
budynków, budownictwo przemysłowe, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn i pojazdów związanych z budownictwem, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, montaż i naprawy instalacji
ogrzewania, zabezpieczanie przed korozją, wynajem maszyn budowlanych i sprzętu budowlanego, w tym wynajem buldożerów, żurawi, koparek, 42 usługi w zakresie dekoracji i projektowania wnętrz
mieszkalnych, biur i pomieszczeń handlowych, usługi projektowania
architektonicznego i budowlanego, nadzór wykonawczy (nadzór
techniczny), usługi projektowania budynków, konstrukcji budowlanych, usługi projektowania konstrukcji metalowych, doradztwo budowlane i w zakresie realizacji konstrukcji budowlanych.
(111) 321446
(220) 2018 09 25
(210) 490916
(151) 2019 06 07
(441) 2018 12 17
(732) PROPCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) PROPCO THE PROPERTY COMPANY
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi developerskie: w szczególności tworzenie,
pozyskiwanie kapitałów, pośredniczenie w pozyskiwaniu nieruchomości pod inwestycje budowlane, usługi agencji nieruchomości,
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usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomości, usługi zarządzania
I administrowania budynkami mieszkalnymi i biurowymi, doradztwo w sprawach nieruchomości, usługi agentów zajmujących się
zarządzaniem nieruchomościami i wynajmowaniem nieruchomości,
usługi wyceny nieruchomości, obiektów przemysłowych, budowli,
usługi dzierżawy majątku nieruchomego, usługi wynajmu oraz leasingu nieruchomości, powierzchni usługowych, magazynowych
i biurowych, obsługa budynków mieszkalnych i biurowych, usługi
organizowania finansowania zakupu nieruchomości, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie nieruchomości, usługi
inwestora zastępczego, usługi kompanii holdingowej: zarządzanie
przedsiębiorstwami, zarządzanie majątkiem, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie finansami, tworzenie kapitału wspólnego,
rozliczenia finansowe transakcji, udzielanie gwarancji finansowych,
skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie nieruchomości,
usługi finansowania nieruchomości, usługi wyszukiwania nieruchomości na zlecenie osób trzecich, usługi nabywania nieruchomości
na rzecz osób trzecich, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości
i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, timesharing
nieruchomości, nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich,
organizowanie wynajmu nieruchomości, organizowanie współwłasności nieruchomości, usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie
nieruchomości, usługi udzielania Informacji o powyższych usługach,
37 konserwacja nieruchomości, budowa nieruchomości, sprzątanie nieruchomości, wznoszenie budynków i nieruchomości, usługi
w zakresie budowy i konserwacji, instalowanie oprzewodowania
lub okablowania, wyposażenie nieruchomości komercyjnych, usługi w zakresie nadzoru budowlanego, usługi budowlane: budowa
nowych obiektów, wyposażanie w instalacje budowlane, przebudowy, remonty, naprawy, czyszczenie i odnawianie wnętrz, usługi
budowlano-remontowe w zakresie budynków, montaż rusztowań,
izolowanie budynków, usługi murarskie, wykonywanie instalacji
elektrycznych w budynkach, wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych, instalowanie, naprawy i konserwacja
dźwigów osobowych i towarowych, wind oraz ruchomych schodów,
zakładanie stolarki budowlanej, tynkowanie, sztukatorstwo, posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian, malowanie, rozbiórka
budynków, budownictwo przemysłowe, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn i pojazdów związanych z budownictwem, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, montaż i naprawy instalacji
ogrzewania, zabezpieczanie przed korozją, wynajem maszyn budowlanych i sprzętu budowlanego, w tym wynajem buldożerów, żurawi, koparek, 42 usługi w zakresie dekoracji i projektowania wnętrz
mieszkalnych, biur i pomieszczeń handlowych, usługi projektowania
architektonicznego i budowlanego, nadzór wykonawczy (nadzór
techniczny), usługi projektowania budynków, konstrukcji budowlanych, usługi projektowania konstrukcji metalowych, doradztwo budowlane i w zakresie realizacji konstrukcji budowlanych.

(111) 321447
(220) 2018 09 25
(210) 490919
(151) 2019 06 07
(441) 2018 12 17
(732) PROPCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) PROPCO THE PROPERTY COMPANY
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi developerskie: w szczególności tworzenie,
pozyskiwanie kapitałów, pośredniczenie w pozyskiwaniu nieruchomości pod inwestycje budowlane, usługi agencji nieruchomości,
usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomości, usługi zarządzania
i administrowania budynkami mieszkalnymi i biurowymi, doradztwo w sprawach nieruchomości, usługi agentów zajmujących się
zarządzaniem nieruchomościami i wynajmowaniem nieruchomości,
usługi wyceny nieruchomości, obiektów przemysłowych, budowli,
usługi dzierżawy majątku nieruchomego, usługi wynajmu oraz leasingu nieruchomości, powierzchni usługowych, magazynowych
i biurowych, obsługa budynków mieszkalnych i biurowych, usługi
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organizowania finansowania zakupu nieruchomości, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie nieruchomości, usługi
inwestora zastępczego, usługi kompanii holdingowej: zarządzanie
przedsiębiorstwami, zarządzanie majątkiem, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie finansami, tworzenie kapitału wspólnego,
rozliczenia finansowe transakcji, udzielanie gwarancji finansowych,
skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie nieruchomości,
usługi finansowania nieruchomości, usługi wyszukiwania nieruchomości na zlecenie osób trzecich, usługi nabywania nieruchomości
na rzecz osób trzecich, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości
i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, timesharing
nieruchomości, nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich,
organizowanie wynajmu nieruchomości, organizowanie współwłasności nieruchomości, usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie
nieruchomości, usługi udzielania informacji o powyższych usługach,
37 konserwacja nieruchomości, budowa nieruchomości, sprzątanie nieruchomości, wznoszenie budynków i nieruchomości, usługi
w zakresie budowy i konserwacji, instalowanie oprzewodowania
lub okablowania, wyposażenie nieruchomości komercyjnych, usługi w zakresie nadzoru budowlanego, usługi budowlane: budowa
nowych obiektów, wyposażanie w instalacje budowlane, przebudowy, remonty, naprawy, czyszczenie i odnawianie wnętrz, usługi
budowlano-remontowe w zakresie budynków, montaż rusztowań,
izolowanie budynków, usługi murarskie, wykonywanie instalacji
elektrycznych w budynkach, wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych, instalowanie, naprawy i konserwacja
dźwigów osobowych i towarowych, wind oraz ruchomych schodów,
zakładanie stolarki budowlanej, tynkowanie, sztukatorstwo, posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian, malowanie, rozbiórka
budynków, budownictwo przemysłowe, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn i pojazdów związanych z budownictwem, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, montaż i naprawy instalacji
ogrzewania, zabezpieczanie przed korozją, wynajem maszyn budowlanych i sprzętu budowlanego, w tym wynajem buldożerów, żurawi, koparek, 42 usługi w zakresie dekoracji i projektowania wnętrz
mieszkalnych, biur i pomieszczeń handlowych, usługi projektowania
architektonicznego i budowlanego, nadzór wykonawczy (nadzór
techniczny), usługi projektowania budynków, konstrukcji budowlanych, usługi projektowania konstrukcji metalowych, doradztwo budowlane i w zakresie realizacji konstrukcji budowlanych.

(111) 321448
(220) 2018 09 03
(151) 2019 06 05
(441) 2019 02 18
(732) SHAKE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrzce, PL.
(540) SHAKER
(540)
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sprzedaży, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi modelingu do celów promocji sprzedaży
i reklamy, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, doradztwo
dotyczące organizowania działalności gospodarczej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, reklama, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, 41 instruktaże, usługi trenerskie, organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów, seminariów, zjazdów, warsztatów, 42 projektowanie budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, doradztwo
architektoniczne, kontrola jakości towarów sprzedawanych przez
podmioty należące do sieci, wzornictwo przemysłowe w zakresie
opakowań, 45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej, usługi
prawne licencjonowania programów komputerowych, licencjonowanie własności intelektualnej, usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi.

(111) 321449
(220) 2013 11 14
(210) 421490
(151) 2019 05 20
(441) 2014 03 03
(732) AITEKA-ODUS LAURA SEPTYK, Łódź, PL.
(540) OCZAR ŻEL PRZECIWTRĄDZIKOWY Hamamelis virginiana L.
SATYSFAKCJA GWARANTOWANA
(540)

(210) 490046

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.10, 26.11.12
(510), (511) 35 badania marketingowe, badania rynku, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą,
dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów,
broszur], komputerowe zarządzanie bazami danych, pozyskiwanie
i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, marketing, usługi wynajmu materiałów reklamowych, agencje reklamowe,
bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych w reklamie, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama zewnętrzna, reklamy telewizyjne, reklamy
radiowe, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama
zewnętrzna, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajem bilbordów
[tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych
lub reklamowych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji

Kolor znaku: niebieski, ciemnoniebieski, brązowy, szary, zielony,
biały, żółty
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.05.19, 05.05.20, 25.01.01, 26.04.01,
26.04.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki.
(111) 321450
(220) 2014 02 27
(210) 425368
(151) 2019 04 17
(441) 2014 06 09
(732) KOWALCZYK TOMASZ FORMYCA SPÓŁKA JAWNA, Toruń, PL.
(540) FORMYCA
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 19 wyroby kamieniarskie, takie jak: parapety, posadzki,
obudowy kominków, 20 blaty kuchenne wykonane ze stali, granitu,
marmuru, kwarcu, konglomeratu, szkła, drewna, 37 usługi w zakresie
kamieniarstwa.
(111) 321451
(151) 2017 02 28

(220) 2016 09 13
(441) 2016 11 07

(210) 461386
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(732) BYCZEK KRZYSZTOF LACO-DENT, Zgorzelec, PL.
(540) Laco-dent
(510), (511) 5 aldehyd mrówkowy do celów farmaceutycznych, aldehydy do celów farmaceutycznych, alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych, alkaloidy do celów medycznych, alkohol do celów farmaceutycznych, aminokwasy do celów medycznych, anestetyki jako
środki znieczulające, antybiotyki, wata antyseptyczna, balsamiczne
(aromatyczne) preparaty do celów leczniczych, balsamy do celów
leczniczych, bandaże opatrunkowe, preparaty białkowe do celów
medycznych, preparaty biologiczne do celów medycznych, azotan,
bizmut do celów farmaceutycznych, preparaty bizmutu do celów
farmaceutycznych, borowina lecznicza, brom do celów farmaceutycznych, estry celulozy do celów farmaceutycznych, etery celulozowe do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów
farmaceutycznych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, cukier
do celów medycznych, amalgamaty dentystyczne, cementy dentystyczne, materiały dentystyczne do odcisków, detergenty do celów
medycznych, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, eliksiry jako preparaty
farmaceutyczne, preparaty enzymatyczne do celów medycznych,
enzymy do celów farmaceutycznych, enzymy do celów medycznych,
estry do celów farmaceutycznych, etery do celów farmaceutycznych,
eukaliptol do celów farmaceutycznych, eukaliptus do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, fenol do celów farmaceutycznych, fosforany do celów farmaceutycznych, kwas galusowy
do celów farmaceutycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów
medycznych, glukoza do celów medycznych, guma do celów medycznych, guma do żucia do celów leczniczych, do celów leczniczych, balsam gurjunowy do celów medycznych, herbata lecznicza,
bandaże higieniczne, wata higroskopijna, hydrastyna, hydrastynina,
implanty chirurgiczne [żywe tkanki], jod do celów farmaceutycznych, jodki do celów farmaceutycznych, jodoform, jodyna, kauczuk
do celów dentystycznych, kleje do protez dentystycznych, cement
kostny do celów chirurgicznych i ortopedycznych, środki tamujące
krwawienia, kwasja (gorzknia) do celów medycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, lakiery dentystyczne, lecytyna do celów
medycznych, leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki
pomocnicze [wspierające], lotony do celów farmaceutycznych, magnezja do celów farmaceutycznych, mastyksy dentystyczne, maści
do celów farmaceutycznych, mazidła, woda melisowa do celów farmaceutycznych, mentol, mięta do celów farmaceutycznych, nalewki
do celów leczniczych, napary [nalewki] do celów leczniczych, napoje
lecznicze, octany do celów farmaceutycznych, środki oczyszczające, odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty do odymiania do celów medycznych, okłady, oleje
lecznicze, olejek terpentynowy do celów farmaceutycznych, opaski
higieniczne, materiały opatrunkowe, materiały opatrunkowe chirurgiczne, peptony do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych, plastry do celów medycznych, płyny do płukania ust
do celów leczniczych, chusteczki nasączane płyny farmaceutyczne,
pomady do celów medycznych, porcelana na protezy dentystyczne,
sole potasowe do celów medycznych, środki do oczyszczania powietrza, środki do odświeżania powietrza, przeciwbólowe środki, plastry
samoprzylepne, laseczki siarkowe do dezynfekcji, słód do celów farmaceutycznych, sole sodowe do celów leczniczych, sole do celów
medycznych, sole wód mineralnych, sporysz do celów farmaceutycznych, preparaty do sterylizacji, stopy metali szlachetnych do celów
dentystycznych, materiały ścierne do celów dentystycznych, tabletki
do celów farmaceutycznych, taśmy samoprzylepne do celów medycznych, woda termalna, terpentyna do celów farmaceutycznych,
tkaniny chirurgiczne, tlen do celów leczniczych, tłuszcze do celów
medycznych, sole trzeźwiące, uśmierzające środki, produkty na bazie
wapna do celów farmaceutycznych, wata do celów leczniczych, wata
do celów medycznych, węgiel drzewny do celów farmaceutycznych,
winian potasu do celów farmaceutycznych, preparaty witaminowe,
woda utleniona do celów medycznych, wodorowęglan sodowy
do celów farmaceutycznych, wody mineralne do celów leczniczych,
wodzian chloral u do celów farmaceutycznych, wosk do modelowania do celów stomatologicznych, wywary do celów farmaceutycznych, preparaty ułatwiające ząbkowanie, materiały do plombowania
zębów, zioła lecznicze, stopy dentystyczne ze złota, żelatyna do celów medycznych, substancje żrące do celów farmaceutycznych,
10 urządzenia rozpylające aerozole do celów medycznych, aparatura do analizy do celów medycznych, aparatura anestezjologiczna, aplikatory pigułek, bandaże elastyczne, aparatura i instrumenty
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chirurgiczne, przyborniki na instrumenty chirurgiczne, aparatura
dentystyczna elektryczna, aparatura i instrumenty dentystyczne, fotele dentystyczne, aparatura diagnostyczna do celów medycznych,
fotele lekarskie i dentystyczne, gąbki chirurgiczne, igły do celów medycznych, implanty z materiałów syntetycznych, irygatory do celów
medycznych, klamry chirurgiczne, kompresory [chirurgia], kroplomierze do celów leczniczych, kroplomierze do celów medycznych,
lampy dla celów leczniczych, lampy kwarcowe do celów leczniczych,
lasery do celów medycznych, lusterka dentystyczne, lusterka stosowane w chirurgii, maski anestezjologiczne, maski stosowane przez
personel medyczny, meble specjalne do celów medycznych, aparaty
i instrumenty medyczne, nici chirurgiczne, odzież specjalna używana w salach operacyjnych, aparaty ortodoncyjne, piły do celów chirurgicznych, pompy do celów medycznych, protezy, prześcieradła
sterylne chirurgiczne, przyborniki dla chirurgów lub lekarzy innych
specjalności, przyrządy do wdmuchiwania proszków lub gazów (np.
do dróg oddechowych), aparaty radiologiczne do celów medycznych, ekrany radiologiczne do celów medycznych, aparaty rentgenowskie do celów medycznych, rękawice do celów medycznych, rozpylacze do celów leczniczych, rurki drenujące do celów medycznych,
skalpele, sondy do celów medycznych, sondy [chirurgia], spluwaczki
do celów leczniczych, strzykawki do celów medycznych, strzykawki
do użytku medycznego, sztuczne szczęki, szczoteczki do czyszczenia języka, sztuczne szczęki, sztyfty dentystyczne, temblaki [opaski
podtrzymujące], lampy ultrafioletowe do celów leczniczych, wiertła
dentystyczne, irygatory do wstrzykiwanie, gryzaki do złagodzenia
lub ułatwienia ząbkowania, zęby sztuczne, igły do zszywanie, materiały do zszywania, 44 dentystyka [stomatologia], kliniki medyczne, opieka pielęgniarska, medyczna, opieka zdrowotna, ortodoncja,
placówki opieki medycznej, niehospitalizacyjne, pomoc medyczna,
porady w zakresie farmakologii, szpitale, usługi farmaceutyczne
w zakresie leków recepturowych [leki niegotowe], wszczepianie implantów.

(111) 321452
(220) 2018 10 05
(210) 491314
(151) 2019 05 14
(441) 2019 01 28
(732) KLUB PIŁKI RĘCZNEJ RUCH CHORZÓW, Chorzów, PL.
(540) R CHORZÓW K P R RUCH
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.03.02, 26.03.06, 26.03.18, 27.05.01, 29.01.12, 24.01.05
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież sportowa,
obuwie sportowe, komplety sportowe, stroje sportowe, stroje kąpielowe, stroje pływackie, czapki, szaliki, bielizna, 28 artykuły i sprzęt
sportowy, akcesoria sportowe, artykuły sportowe i gimnastyczne,
wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, 41 edukacja, rozrywka i sport, nauczanie i szkolenia, działalność sportowa
i kulturalna, kluby sportowe, usługi w zakresie organizacji imprez
sportowych, rekreacyjnych, zawodów, pokazów, prowadzenie treningów, zajęcia sportowe, szkolenia sportowe, szkolenie sportowe,
obozy sportowe, sport i fitness, edukacja sportowa, organizowanie
zawodów sportowych i imprez sportowych, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajem sprzętu sportowego, przygotowywanie
imprez sportowych, organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, organizowanie imprez sportowych, przeprowadzanie imprez sportowych, organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, szkolenia zawodników sportowych, szkolenia nauczycieli
sportowych, organizowanie obozów sportowych, organizacja turniejów sportowych, przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizowanie szkoleń sportowych, usługi klubów sportowych, szkolenia
sędziów sportowych, udostępnianie sprzętu sportowego, dostarczanie sprzętu sportowego, zajęcia sportowe i rekreacyjne, obsługa
obiektów sportowych, informacje dotyczące edukacji sportowej,
sędziowanie na imprezach sportowych, nauczanie, trening i instruk-
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taż sportowy, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi
doradcze w zakresie organizowania imprez sportowych, udostępnianie wydarzeń sportowych za pomocą strony internetowej, rozrywka
podczas przerw w trakcie imprez sportowych, udostępnianie biuletynów online w dziedzinie rozrywki sportowej, rezerwowanie miejsc
na pokazy i imprezy sportowe, świadczenie usług sprzedaży biletów
z odbiorem u sprzedawcy na wydarzenia rozrywkowe, sportowe
i kulturalne, usługi informacyjne w zakresie biletów na wydarzenia
sportowe, usługi wydawnicze i reporterskie, produkcja nagrań audio
i video oraz usługi fotograficzne, organizowanie konkursów, organizowanie uroczystości, publikowanie tekstów, książek, periodyków,
czasopism, gazet, artykułów, wydawanie nagrań dźwiękowych, wizualnych, wydawanie nagrań wizualno-dźwiękowych, prezentacji
multimedialnych, produkcja i wydawanie filmów, nagrań audio i/lub
video oraz programów radiowych i telewizyjnych, działalność wydawnicza w formie elektronicznej przez sieć Internetu i na elektronicznych nośnikach informacji oraz w formie papierowej, organizacja
i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, warsztatów, konkursów, organizowanie plebiscytów,
przyznawanie nagród, udostępnianie komputerowych, elektronicznych i on-line baz danych do użytku w zakresie edukacji, kształcenia
i rozrywki, gry on-line, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, produkcja nagrań
audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne,
informacja o ww. usługach.

(111) 321453
(220) 2018 10 08
(210) 491395
(151) 2019 05 14
(441) 2019 01 28
(732) QDIQO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zielona Góra, PL.
(540) ADVOIDER
(540)

Kolor znaku: niebieski, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.03.07, 26.03.12, 26.02.07
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne,
multimedialne i fotograficzne.
(111) 321454
(220) 2018 10 26
(210) 492098
(151) 2019 05 27
(441) 2019 01 14
(732) GIWOJNO TOMASZ THOMAS, Warszawa, PL.
(540) ROSENTHAI
(510), (511) 18 aktówki, torebki, portfele na karty wizytowe, portfele
na karty płatnicze, kuferki, portmonetki, komplety podróżne ze skóry, kuferki na kosmetyki, skórzane etui na klucze, plecaki, torby na zakupy, walizki, paski skórzane.
(111) 321455
(220) 2018 11 27
(210) 493185
(151) 2019 05 22
(441) 2019 02 04
(732) TOMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, PL.
(540) TOMI
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary, biały
(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.13
(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane, beton, cement,
wyroby z betonu i cementu, żwir, 37 usługi ogólnobudowlane, wynajem sprzętu budowlanego, usługi wykonywania prefabrykatów,
nadzór budowlany, nadzór techniczny, pomoc w przypadku awarii
pojazdów, naprawa, blacharstwo, eksploatacja kopalni odkrywkowej, czyszczenie pojazdów, czyszczenie samochodów, eksploatacja
kamieniołomów, hydraulika, informacja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, mycie pojazdów, mycie samochodów,
oczyszczanie dróg, wulkanizacja i naprawy opon, obsługa pojazdów, polerowanie pojazdów, smarowanie pojazdów, zabezpieczanie
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przed korozją pojazdów, pomoc drogowa, posypywanie piaskiem,
regeneracja maszyn zużytych lub częściowo uszkodzonych, regeneracja silników zużytych lub częściowo uszkodzonych, rozbiórka
budynków, mycie samochodów, obsługa i naprawy samochodów,
szlifowanie piaskiem, naprawy tapicerka, wulkanizacja opon, zabezpieczanie przed korozją, 39 usługi transportowe, przewóz towarów,
pośrednictwo frachtowe, usługi kierowcy, transport kolejowy, wypożyczanie magazynów, wynajmowanie miejsc na parkingi, pakowanie
produktów, pakowanie towarów, usługi związane z parkowaniem
samochodów, pilotaż, holowanie pojazdu w przypadku awarii, wypożyczanie pojazdów, pośrednictwo transportowe, przewożenie
ładunków, przewóz ciężarówkami, przewóz ruchomości, transport
rzeczny, transport samochodowy, wynajem samochodów, wypożyczanie samochodów, składowanie, składowanie towarów, rezerwacja transportu, transport barkami, transport i składowanie odpadów,
transport łodziami i statkami, wynajmowanie pojazdów, wypożyczanie samochodów ciężarowych.

(111) 321456
(220) 2018 12 07
(210) 493572
(151) 2019 05 21
(441) 2019 02 04
(732) BERNDSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) LEARN DIFFERENT WORK SMART LIVE BETTER
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania
działalnością gospodarczą, doradztwo w sprawach zarządzania
personelem, rekrutacja personelu, public relations, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pomoc w zakresie zarządzania,
pośrednictwo pracy, reklama, promocja sprzedaży, usługi dotyczące
rekrutacji kadry pracowniczej, 41 szkolenia biznesowe, organizacja
szkoleń, kursy szkoleniowe, usługi szkolenia personelu, nauczanie
i szkolenia, doradztwo zawodowe, edukacja, informacja o edukacji,
kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie seminariów,
produkcja filmów, publikacja elektroniczna on-line, publikowanie
książek, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie konkursów (edukacyjnych lub rozrywkowych), usługi mikro-wydawnictw, nauczanie, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, sprawdziany pedagogiczne, usługi tłumaczenia, usługi związane z organizacją wypoczynku, poradnictwo zawodowe (porady w zakresie edukacji lub
kształcenia).
(111) 321457
(220) 2018 07 27
(210) 488704
(151) 2019 04 16
(441) 2018 11 13
(732) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń, PL.
(540) SMOKUŚ GRZANIEC BEZALKOHOLOWY
(510), (511) 32 piwo bezalkoholowe, wody mineralne, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe.
(111) 321458
(220) 2016 12 15
(210) 467204
(151) 2019 05 31
(441) 2017 08 21
(732) VICTOR HUGO ARTEFATOS DE COURO LTDA., Rio de Janeiro, BR.
(540) VICTOR HUGO
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 skóra i wyroby ze skóry, częściowo ze skóry, materiały skóropodobne, torby, walizki, portfele, portmonetki, 25 ubrania
i części ubrań wykonane ze skóry i częściowo ze skóry.
(111) 321459
(220) 2018 08 30
(210) 489956
(151) 2019 06 05
(441) 2018 11 19
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA BOTANICALS NAIL BAR
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, maski kosmetyczne, serum
do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olejki eteryczne
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do pielęgnacji skóry dłoni, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do pielęgnacji dłoni, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, kosmetyki
do celów medycznych, lecznicze preparaty do paznokci, lecznicze
preparaty do dłoni.

(111) 321460
(220) 2018 09 06
(210) 490232
(151) 2019 05 28
(441) 2018 12 10
(732) PHU BESKID PLUS SPÓŁKA JAWNA R. TYRNA, J. CYBUCH, B.
TYRNA, Cieszyn, PL.
(540) Siena
(540)

Kolor znaku: jasnobrązowy
(531) 23.01.01, 24.01.13, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 16 opakowania archiwizacyjne, opakowania archiwizacyjne o indywidualnych rozmiarach, druki, koperty, materiały introligatorskie, materiały piśmienne, materiały drukowane, materiały
reklamowe drukowane, publikacje, materiały biurowe, materiały
do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych, materiały filtracyjne z papieru, papier i karton, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych,
artykuły biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, opakowania kartonowe, opakowania książek, karton opakowaniowy, pudła
opakowaniowe [kartonowe], opakowania z tworzyw sztucznych,
szczelne opakowania z tektury, nieprzepuszczające powietrza opakowania z papieru, materiały opakowaniowe wykonane z kartonu,
materiały opakowaniowe wykonane z tektury, drukowane materiały
opakowaniowe z papieru, przemysłowe pojemniki opakowaniowe
z papieru, materiały introligatorskie do książek i dokumentów, broszury, koszulki do przechowywania zbiorów, przemysłowy papier
i karton, papier falisty, papier do celów przemysłowych, tektura falista, warstwa płaska tektury falistej, papier zabezpieczony, papier
o strukturze plastra miodu, brystol, arkusze papieru zadrukowane
jednostronnie, folia, karton, kolorowy karton, papier, tektura, tuby
z tektury, wkład papierowy, torby papierowe do pakowania, arkusze
do pakowania z papieru, arkusze do pakowania z tworzyw sztucznych, biały karton, blistry, blistry do pakowania, folia wodoodporna
z tworzyw sztucznych do pakowania, folia z tworzyw sztucznych
do pakowania, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, folie
polietylenowe do zawijania lub pakowania, formatki do bilonu, kartonowe pudełka do pakowania, kartonowe pudełka do pakowania,
w formie gotowej, kartonowe pudełka [do pakowania przemysłowego], kartonowe pudełka do pakowania, w formie składanej, kartony
do dostarczania towarów, karty z tworzyw sztucznych z kieszeniami do przechowywania kart do kolekcjonowania, karty z tworzyw
sztucznych z kieszeniami do przechowywania pokwitowań, kartony
na prezenty, kartonowe pudełka na prezenty, karty z tworzyw sztucznych z kieszeniami do przechowywania zdjęć, koperty papierowe
do pakowania, materiały do opakowywania, materiały do pakowania
z papieru, materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania]
z papieru lub kartonu, materiały opakowaniowe wykonane z opartych na minerałach substytutach papieru, materiały opakowaniowe
wykonane z papieru z recyklingu, materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], opakowania
na prezenty, opakowania na prezenty z tworzyw sztucznych, opakowanie na prezenty, papierowe pojemniki do przechowywania,
papierowe torebki do pakowania, pojemniki do archiwizacji dokumentów [segregatory], pojemniki kartonowe, pojemniki kartonowe
do pakowania, pojemniki opakowaniowe z regenerowanej celulozy,
pojemniki papierowe do pakowania, pojemniki wykonane z papieru,
pojemniki wysyłkowe z tektury, pojemniki z tektury falistej, pudełka
do przechowywania fotografii, pudełka kartonowe do użytku domowego, pudełka kartotekowe do przechowywania czasopism, pudełka kartotekowe do przechowywania dokumentów biznesowych
i osobistych, pudełka na prezenty z papieru, pudełka papierowe
do przechowywania kartek z życzeniami, pudełka tekturowe wykonane z tektury falistej, pudełka wykonane z płyty pilśniowej, pudełka
wykonane z tektury falistej, pudełka z papieru, pudełka z papieru lub
kartonu, pudełka z tektury falistej do przechowywania dokumentów,
pudła kartonowe, składane pudełka kartonowe, składane pudełka
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z papieru, torby papierowe, torby z tworzyw sztucznych do pakowania, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw
sztucznych, worki i torby papierowe, worki papierowe, wypełnienie z papieru lub kartonu, wystawowe kartonowe pudełka, albumy
na fotografie, obwoluty, okładki na akta, obwoluty na dokumenty,
obwoluty hybrydowe, materiały do przechowywania zbiorów dla
archiwów, bibliotek i muzeów, obwoluty na fotografie.

(111) 321461
(220) 2018 12 31
(210) 494340
(151) 2019 06 12
(441) 2019 02 25
(732) IMEX INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) W KUCHNI
(540)

Kolor znaku: brązowy, beżowy, różowy, zielony, biały, czarny,
żółty, czerwony
(531) 02.03.01, 26.01.02, 26.01.04, 26.01.14, 26.01.18, 25.01.05,
25.01.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 dania gotowe do szybkiego spożycia, w tym na bazie:
mięs, podrobów, ryb, nabiału, warzyw, jarzyn i owoców, filety rybne,
flaki, galaretki, krokiety, kiełbasy, mięsa, pasty rybne do kanapek, pasty rybne, pasztety, placki ziemniaczane, rosoły, sałatki: warzywne,
jarzynowe, owocowe i rybne, sery, wyroby wędliniarskie, zupy, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, koktajle mleczne, konserwy mięsne i rybne, sok pomidorowy do celów kulinarnych, warzywa i jarzyny: gotowane, konserwowane, suszone i w puszkach, 30 pieczywo,
ciasta i wyroby cukiernicze, pierogi, chipsy zbożowe, chipsy kukurydziane, pasty czekoladowe do kanapek, 43 usługi gastronomiczne,
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, prowadzenie: restauracji,
kawiarni, herbaciarni, kafeterii, barów szybkiej obsługi, bufetów, pubów, stołówek, klubów, catering.
(111) 321462
(220) 2016 06 01
(210) 457224
(151) 2019 05 16
(441) 2016 09 12
(732) HELIŃSKI JAN HELIŃSKI JAKUB KAŹMIERSKI KACPER
KAŹMIERSKI KRZYSZTOF CHEMAR SPÓŁKA CYWILNA,
Brużyczka Mała, PL.
(540) CHEMAR
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, czarny
(531) 27.05.17, 27.05.01, 26.05.01, 26.05.18, 29.01.13
(510), (511) 1 preparaty chemiczne do analiz laboratoryjnych inne
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty biologiczne inne niż do celów medycznych, środki chemiczne dla przemysłu,
preparaty do klejenia i gruntowania, preparaty ognioodporne, produkty przeciwwilgociowe, sole do celów przemysłowych, substancje
żrące do celów przemysłowych, dodatki i środki grzybobójcze, dodatki chemiczne do środków owadobójczych, 2 środki antykorozyjne, farby bakteriobójcze i grzybobójcze, barwniki i bejce, preparaty
do konserwacji drewna, podkłady do malowania drewna, lakiery, oleje do konserwacji drewna, sykatywy jako środki wysuszające do farb,
emalie jako lakiery, terpentyna-benzyna lakiernicza do użytku jako
rozcieńczalnik farb, 3 środki odtłuszczające, preparaty do czyszczenia stosowane w budownictwie, preparaty ścierne.
(111) 321463
(151) 2019 05 20

(220) 2016 11 22
(441) 2017 02 20

(210) 464478
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(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) POLSKI OGRÓD Smaki, które dobrze pamiętasz...
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane
oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje niegazowane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów,
soki, napoje, owocowe nektary, bezalkoholowe.
(111) 321464
(220) 2018 12 11
(210) 493675
(151) 2019 05 21
(441) 2019 02 04
(732) FUNDACJA NATURE TRAVEL FOUNDATION, Łódź, PL.
(540) M Holistic THERAPY
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 29.01.03, 27.05.01, 26.13.01
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowej, badania marketingowe,
reklama, badanie rynku i opinii publicznej, doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, organizacji i zarządzania, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizacja targów
i wystaw w celach handlowych i reklamowych, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dystrybucja materiałów reklamowych,
usługi impresariów, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, ekonomiczne prognozy, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, kolportaż próbek, komputerowe zarządzanie plikami,
koncesjonowanie towarów i usług dla osób trzecich, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja
sprzedaży i reklamy, obróbka tekstów, rozpowszechnienie ogłoszeń
reklamowych, poszukiwania w zakresie patronatu, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, uaktualnianie materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników do reklamy, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy radiowej, reklamy telewizyjnej, kreowanie wizerunku firmy, usług
i towaru.
(111) 321465
(220) 2018 12 11
(151) 2019 05 23
(441) 2019 02 04
(732) WESOŁOWSKI MACIEJ, Kraków, PL.
(540) MÉTRIE DÉCO
(540)

(210) 493758

Kolor znaku: złoty
(531) 05.03.07, 05.03.13, 26.03.04, 26.02.15, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 20 meble, meble wykonane ze stali, meble domowe wykonane z drewna, meble wykonane z substytutów drewna, meble
skórzane, meble metalowe, meble drewniane, meble tapicerowane,
meble antyczne, meble ze szkła, meble w stylu antycznym, meble
na miarę (do zabudowy), meble wykonane ze stalowych rurek, meble domowe, biurowe i ogrodowe, regały z metalu [meble], półki
z metalu [meble], ścianki działowe z metalu [meble], miniaturowe
meble wykonane z drewna, 35 usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie
sprzedaży, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, reklama, reklama i usługi reklamowe, usługi
reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet,
reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 37 renowacja mebli, naprawa i renowacja mebli, stolarstwo meblowe [naprawa], 42 projektowanie mebli, projektowanie wnętrz komercyjnych, projektowanie
wnętrz budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie
wystroju wnętrz sklepów, planowanie przestrzenne [projektowanie]
wnętrz, projektowanie dekoracji wnętrz dla sklepów, doradztwo
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związane z wyborem tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz],
doradztwo w zakresie doboru pokrowców na meble [projektowanie
wnętrz], usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych, usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz domowych,
usługi projektowania wnętrz budynków, profesjonalne doradztwo
dotyczące projektowania wnętrz, usługi w zakresie projektowania
wnętrz butików, usługi doradcze w zakresie projektowania wnętrz,
usługi konsultacyjne w zakresie projektowania wnętrz, usługi w zakresie projektowania wnętrz sklepów, świadczenie usług w zakresie
projektowania wnętrz budynków, usługi w zakresie projektowania
dotyczące wnętrz sklepów, usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz, usługi w zakresie projektowania wnętrz dla branży
detalicznej, usługi w zakresie projektowania wnętrz oraz usługi informacyjne i doradcze w tym zakresie.

(111) 321466
(220) 2015 05 12
(151) 2019 04 24
(441) 2015 08 31
(732) WŁODARSKI BARTOSZ, Kraków, PL.
(540) C.K. DEZERTER
(540)

(210) 442398

(531) 02.01.18, 27.05.01
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby nie ujęte w innych klasach,
35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 321467
(220) 2018 09 03
(210) 490012
(151) 2019 06 05
(441) 2018 11 19
(732) JARZĘBOWSKA IWONA STUDIO Q SUNFLOWER, Toruń, PL.
(540) STUDIO SUNFLOWER
(510), (511) 35 pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, usługi świadczone przez franczyzodawcę,
mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych
lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o franczyzę,
41 nauka fryzjerstwa, seminaria edukacyjne w zakresie technik fryzjerskich, szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, instruktaż w zakresie pielęgnacji ciała, 44 salony fryzjerskie, usługi fryzjerskie, wypożyczanie maszyn i urządzeń
do użytku w salonach piękności lub męskich zakładach fryzjerskich,
doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, usługi pielęgnacji urody, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, udzielanie
informacji w dziedzinie stylizacji włosów, dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie], zabiegi kosmetyczne dla włosów, stylizacja,
układanie włosów.
(111) 321468
(220) 2018 09 04
(210) 490101
(151) 2019 06 14
(441) 2018 12 27
(732) RYBCZYŃSKI PIOTR, CZYŻ ADNRZEJ P.P.H.U. A.P. TRADE
SPÓŁKA CYWILNA, Radoszewice, PL.
(540) NADWARCIAŃSKIE SPECJAŁY
(540)

(531) 26.01.01, 27.05.01, 26.13.25, 05.09.06, 05.09.21, 05.11.05
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(510), (511) 29 owoce i warzywa: blanszowane, gotowane, konserwowane, kwaszone, marynowane, suszone i tarte, owoce i warzywa
mrożone, owoce i warzywa w puszkach, grzyby: gotowane, mrożone,
suszone, konserwowane i marynowane, koncentraty owoców i warzyw, koncentrat pomidorowy, koncentrat buraczany, koncentraty
przecierów owocowych i warzywnych, przetwory z owoców i warzyw,
dżemy, konfitury, marmolady, musy owocowe i warzywne, owoce i warzywa w syropie, przeciery owocowe i warzywne, przetwory z chrzanu, chrzan tarty, chrzan tarty na kwasku cytrynowym, sałatki owocowe
i warzywne, gotowe dania i potrawy na bazie mięsa, owoców i warzyw,
mięso, mięso świeże i mrożone, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, owoców i warzyw, wyroby wędliniarskie, konserwy mięsne, gotowe dania i potrawy na bazie mięsa, mleko i produkty mleczne, masło,
margaryna, śmietana jako produkt mleczarski, sery żółte, serki kremowe, serki homogenizowane, serki topione, twarogi, napoje mleczne:
jogurty, kefir, maślanka, jaja spożywcze, zupy, składniki do sporządzania zup, 30 ketchup, majonez, musztarda, sosy warzywne i owocowe,
sosy czosnkowe, sosy chrzanowe, sosy musztardowo-chrzanowe, sosy
majonezowe, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sosy do makaronów,
sosy jako przyprawy, dressingi, dipy, sosy i marynaty jako przyprawy
smakowe, sosy do polewania deserów, przyprawy, przyprawy suszone, zioła do celów spożywczych, zioła konserwowane jako przyprawy,
mąka spożywcza, wyroby na bazie mąki i przetworów zbożowych,
pieczywo, płatki zbożowe, płatki kukurydziane, płatki owsiane, wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada, lody spożywcze, kawa, herbata,
kakao, cukier, miód, 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe i warzywne, zagęszczone soki owocowe i warzywne, napoje owocowe
i warzywne, nektary owocowe i warzywne, bezalkoholowe wyciągi
z owoców i warzyw, syropy do napojów, bezalkoholowe ekstrakty
owocowe do napojów, esencje do produkcji napojów, 35 usługi importowo-eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm
krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży w sklepach
i/lub hurtowniach poprzez agentów oraz za pośrednictwem strony
internetowej towarów takich jak: produkty rolne, ogrodnicze, leśne,
owoce i warzywa, przetwory z owoców i warzyw, sałatki owocowe
i warzywne, gotowe dania i potrawy na bazie mięsa, owoców i warzyw,
grzyby, ketchup, majonez, musztarda, sosy warzywne i owocowe,
przyprawy, napoje, soki nektary owocowe i warzywne, napoje alkoholowe, wyroby na bazie mąki i przetworów zbożowych, pieczywo, wyroby cukiernicze i słodycze, lody spożywcze, mięso i wyroby z mięsa,
wyroby wędliniarskie, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, owoców
i warzyw, mleko i produkty mleczne, napoje mleczne, jaja spożywcze,
usługi w zakresie marketingu i prezentacji, usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja pokazów, targów i wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

(111) 321469
(220) 2018 09 05
(210) 490144
(151) 2019 06 05
(441) 2019 01 28
(732) BOND STREET COSMETICS LIMITED, Londyn, GB.
(540) B Bond Street
(540)

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, dezodoranty i antyperspiranty osobiste, olejki eteryczne, kosmetyki, produkty toaletowe,
płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów.
(111) 321470
(220) 2018 09 05
(151) 2019 06 13
(441) 2018 10 22
(732) KRUPIŃSKI PATRYK, Hamburg, DE.
(540) EXPASSET
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny, biały
(531) 24.15.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13

(210) 490149
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(510), (511) 35 marketing, marketing internetowy, dostarczanie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem
internetu, usługi pośrednictwa nawiązywania kontaktów między
przedsiębiorstwami dla organizowania sieci, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem biznesowym, zarządzanie
ryzykiem biznesowym, usługi ekspertów w zakresie efektywności
biznesowej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne związane z zarządzaniem w działalności gospodarczej i administrowaniem
działalności gospodarczej świadczone online lub za pośrednictwem
Internetu, usługi konsultacji biznesowych dotyczące rynków walutowych, walut wirtualnych, walut cyfrowych, i kryptowalut, udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie walut wirtualnych, walut
cyfrowych, kryptowalut, 36 usługi finansowe, usługi walutowe, usługi w zakresie elektronicznego obrotu finansowego kryptowalutami,
internetowy obrót instrumentami finansowymi i innymi instrumentami pochodnymi, usługi doradcze dotyczące zarządzania ryzykiem
finansowym, usługi oceny ryzyka finansowego i inwestycyjnego, zarządzanie finansowe kapitałem podwyższonego ryzyka, zarządzanie
funduszami dla klientów prywatnych, usługi doradztwa w zakresie
kapitału podwyższonego ryzyka, zarządzanie funduszami kapitału
podwyższonego ryzyka, usługi inwestycyjne funduszy typu private
equity, doradztwo w zakresie inwestycji private equity, usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz firm powstających
i rozwijających się, zarządzanie finansowe w zakresie kapitału podwyższonego ryzyka, kapitału inwestycyjnego i kapitału rozwojowego, zarządzanie funduszami dla klientów prywatnych, elektroniczny
transfer waluty wirtualnej, transakcje i operacje w walucie wirtualnej,
walucie cyfrowej i kryptowalucie, usługi informacji finansowej dotyczące walut i kryptowalut, usługi finansowe związane z walutami
wirtualnymi, walutami cyfrowymi i kryptowalutami, pozyskiwanie
funduszy dla rozwoju nowych technologii, inwestycje na rynku walut
wirtualnych walut cyfrowych i kryptowalut, obrót handlowy walut
on-line w czasie rzeczywistym, usługi w zakresie transakcji wymiany
waluty wirtualnej oraz kryptowaluty w odniesieniu do transferowalnych elektronicznych jednostek gotówki o określonej wartości w gotówce, elektroniczny transfer wirtualnej waluty oraz kryptowaluty
do użytku członków społeczności on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, świadczenie usług pozyskiwania funduszy
dla osób trzecich za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
analiza, wycena i projekcja ryzyka rynku finansowego i inwestycyjnego,, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów i warsztatów szkoleniowych, organizowanie, aranżowanie
i prowadzenie seminariów dotyczących inwestycji kapitałowych,
kapitału podwyższonego ryzyka i zarządzania kapitałem podwyższonego ryzyka, zapewnianie seminariów szkoleniowych online, zapewnienie szkoleń za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
kursy edukacyjne w zakresie inwestycji kapitałowych, organizowanie aranżowanie i prowadzenie seminariów dotyczących inwestycji kapitałowych na rynku walut wirtualnych i kryptowalut, usługi
edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem działalnością
gospodarczą, publikacje elektroniczne, publikowanie materiałów
edukacyjnych, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż
reklamowe, w Internecie, zapewnienie czasowego korzystanie z materiałów edukacyjnych online nie do pobrania, produkcja materiałów
kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych seminariach, udostępnianie publikacji elektronicznych za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej-nie do pobrania.

(111) 321471
(220) 2018 09 07
(210) 490265
(151) 2019 06 07
(441) 2018 12 17
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Tu i teraz-widzę, słucham, pytam
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe 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
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multi-
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medialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych,
konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne,
suszarki do klisz, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub
obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne,
w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku,
obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, 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, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line
interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych
i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych
niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki
i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów,
organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym,
usługi w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, usługi
wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli.

(111) 321472
(220) 2018 09 11
(151) 2019 06 14
(441) 2019 02 04
(732) YILDIRIM ÖZKAN GRACIAS, Warszawa, PL.
(540) Belge Kids Club 12
(540)
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krętki metalowe, nity metalowe, podkładki metalowe, przenośne
konstrukcje metalowe, śruby metalowe, śruby rzymskie metalowe,
wiązadła metalowe, wkręty metalowe, wsporniki metalowe, nakrętki
śrub z metalu, nakrętki, sworznie i zamknięcia, z metalu, nasadki jako
drobnica metalowa, narożniki metalowe, tuleje metalowe, groty metalowe, podstawy do słupów metalowe, kotwy metalowe, wieszaki
metalowe, płytki perforowane, bloczki metalowe, kotwy metalowe, okucia metalowe, metalowe klucze uniwersalne do ślusarstwa,
liny metalowe i akcesoria do nich, liny metalowe, łańcuchy z metalu
oraz ich akcesoria, w tym ogniwa, spinacze i szekle, kausze do lin,
karabińczyki metalowe, naciągi pasów, metalowe, korpusy śrub
metalowych, metalowe naciągi lin do łodzi, metalowe opaski zaciskowe do kabli, opaski zaciskowe metalowe do łączenia rur, obejmy
do zamocowania rur metalowe, obejmy do przenoszenia ładunków,
metalowe, ucha metalowe, uchwyty kablowe z gwoździem, uchwyty metalowe, metalowe uchwyty pierścieniowe, uchwyty kotwowe
(mocujące) z metalu, uchwyty, haki ścienne do mocowania rur metalowe, łączniki do rur [metal], łączniki metalowe budowlane, metalowe łączniki gwintowane i dokowe, metalowe łączniki do ogrodzeń,
metalowe łączniki do prętów, płytki kolcowe, zaciski linowe metalowe, zaciski metalowe, zasuwki metalowe, zasuwy metalowe do drzwi
i bram, zamki metalowe, taśmy z metalu, krętliki metalowe.

(111) 321474
(220) 2018 09 17
(210) 490600
(151) 2019 06 05
(441) 2019 02 04
(732) Guangdong Weiye Aluminium Factory Group Co., Ltd.,
Foshan City, CN.
(540) WEIYE
(540)

(210) 490388

Kolor znaku: szary, ciemnoniebieski, czerwony
(531) 26.01.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, odzież dziecięca, odzież niemowlęca, obuwie,
nakrycia głowy, kamizelki, bielizna osobista, bielizna nocna, odzież
sportowa, dresy, buty sportowe, buty wizytowe, chusty, chustki,
czapki, ubrania dżersejowe, trykotaże, garnitury, kapelusze, stroje
kąpielowe, kąpielówki, kombinezony, koszule, kurtki, leginsy, marynarki, stroje do maskarady, kapcie, odzież ze skóry, odzież z imitacji
skóry, okrycia wierzchnie, pantofle domowe, peleryny, piżamy, stroje
plażowe, podkoszulki, pończochy, prochowce, pulowery, rajstopy,
rajtuzy, rękawiczki, skarpetki, spodnie, spódnice, sukienki, swetry,
szaliki, szale, szelki do spodni, szlafroki, t-shirty, żakiety.
(111) 321473
(220) 2018 09 12
(210) 490431
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 04
(732) MARCOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRODUCENT ŚRUB, Chwaszczyno, PL.
(540) PRAKTIK
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 14.07.06, 26.02.19, 14.03.03
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, drobne wyroby żelazne i metalowe, kliny metalowe, klamry metalowe, kątowniki metalowe, gwoździe, haki metalowe, kołki do ścian, metalowe, kołki
metalowe, korki metalowe, metalowe podkładki do śrub, zakrętki
metalowe, zawiasy metalowe, metale nieszlachetne i ich stopy, na-

(531) 01.05.06, 27.05.01
(510), (511) 20 meble, meble metalowe, stojaki, półki (meble), siedzenia metalowe, stoły metalowe, meble biurowe, półki biblioteczne, szafy na dokumenty, meble szkolne, rolety wewnętrzne okienne
(meble), żaluzje wewnętrzne okienne (meble).
(111) 321475
(220) 2018 09 17
(210) 490670
(151) 2019 06 12
(441) 2019 02 25
(732) WYDAWNICTWO WĘDKARSKI ŚWIAT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Angling World Angler Welt Wędkarski ŚWIAT
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary, biały, zielony
(531) 29.01.14, 27.05.01, 01.05.02, 03.09.01, 03.09.10, 26.04.02, 26.04.06
(510), (511) 9 e-booki, elektroniczne nośniki informacji, 16 książki,
wydawnictwa prasowe, czasopisma, gazety, magazyny, periodyki,
25 odzież, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, sprzęt wędkarski,
35 sprzedaż stacjonarna i przez Internet książek, wydawnictw prasowych, czasopism, gazet, magazynów, periodyków, w tym w postaci
elektronicznych nośników informacji, sprzedaż stacjonarna i przez
Internet materiałów multimedialnych, audio i wideo, w tym w postaci elektronicznych nośników informacji, sprzedaż stacjonarna i przez
Internet odzieży, gier, zabawek i akcesoriów do zabawy, sprzedaż stacjonarna i przez Internet łodzi, silników do łodzi, sprzętu wędkarskiego, reklama, promocja i marketing, 38 transmisja danych, dźwięku
i obrazu za pośrednictwem Internetu i środków elektronicznych, telewizja internetowa, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, 39 wypożyczanie łodzi i silników do łodzi, usługi biura podróży związane z turystyką wędkarską, 41 publikowanie, w tym on-line,
usługi wydawania książek, czasopism, periodyków i innych publikacji, elektroniczna publikacja tekstów w Internecie, usługi w zakresie
publikowania cyfrowych materiałów multimedialnych, audio i wideo, prowadzenie serwisu internetowego, dostarczanie newsletterów, organizowanie i prowadzenie konferencji, warsztatów, szkoleń,
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webinariów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych.

(111) 321476
(220) 2018 09 18
(210) 490690
(151) 2019 06 21
(441) 2019 02 11
(732) Unum Group (a Delaware Corporation), Chattanooga, US.
(540) Life Protection Advisor
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe i reasekuracyjne, zawieranie
umów ubezpieczenia i reasekuracji, usługi gwarantowania ubezpieczeń i reasekuracji, ubezpieczeniowe usługi brokerskie, pośrednictwo ubezpieczeniowe, w tym usługi agentów oraz brokerów, usługi
doradcze, konsultingowe, informacyjne i administracyjne w zakresie
finansów, ubezpieczeń, reasekuracji, rent i emerytur, w tym świadczone za pośrednictwem Internetu, analizy finansowe, usługi finansowe świadczone przez firmy ubezpieczeniowe, wyceny finansowe
dla celów ubezpieczenia, usługi inwestycyjne w tym dotyczące inwestycji finansowych i kapitałowych, finansowanie pożyczek, pożyczki
ratalne, usługi gwarancyjne i poręczeń, usługi w zakresie świadczeń
emerytalnych, usługi aktuariusza ubezpieczeniowego, regulowanie
roszczeń ubezpieczeniowych.
(111) 321477
(220) 2018 09 18
(210) 490697
(151) 2019 06 05
(441) 2019 01 28
(732) SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel, PL.
(540) LORDIO
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, materiały brukarskie i ich elementy wykonane z betonu, budowlane (konstrukcje) niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa,
niemetalowe materiały kompozytowe do brukowania nawierzchni,
niemetalowe elementy budowlane i konstrukcyjne, prefabrykowane
materiały budowlane betonowe, betonowa kostka brukowa, kostka
brukowa, płyty podłogowe niemetalowe, płyty betonowe, drogowe
materiały budowlane niemetalowe, obrzeża i krawężniki niemetalowe, cokoły niemetalowe, kostka brukowa z fazą, schody niemetalowe, stopnie schodowe niemetalowe, elementy konstrukcyjne schodów (niemetalowe), kamienie dekoracyjne i płyty do brukowania,
sztuczny kamień, ogrodzenia niemetalowe, ogrodzenia betonowe,
systemy ogrodzeniowe niemetalowe, systemy ogrodzeniowe z użyciem betonu.
(111) 321478
(220) 2018 09 20
(210) 490787
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 11
(732) ANDŻELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Andżela
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria sztuczna, biżuteria i wyroby jubilerskie,
biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych bądź metali nieszlachetnych, biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych
bądź kamieni nieszlachetnych, bransolety, breloczki, broszki (jubilerskie), łańcuszki, kolczyki, naszyjniki, pierścionki, akcesoria do biżuterii, akcesoria do wyrobu biżuterii, 18 torebki skórzane, torebki
z materiałów skóropodobnych, sznury skórzane, portmonetki i portfele, portfele skórzane, kopertówki (małe torebki), kosmetyczki,
kuferki na kosmetyki sprzedawane bez wyposażenia, walizy, torby
podróżne, kufry bagażowe, małe walizki, aktówki na dokumenty,
inne artykuły służące do przenoszenia, 25 nakrycia głowy, wyroby
kapelusznicze, obuwie, odzież, galanteria odzieżowa, pończochy,
rajstopy, skarpetki, bielizna osobista, gorsety, krawaty, szelki, rękawiczki, paski [odzież], paski tekstylne, paski skórzane [odzież], paski wykonane z imitacji skóry, ubiory plażowe, kostiumy, płaszcze
kąpielowe, suknie, spódnice, marynarki, spodnie, koszule, koszulki,
swetry, pulowery, okrycia wierzchnie, płaszcze, peleryny, szlafroki,
piżamy, trykoty, obuwie damskie, obuwie męskie, buty, pantofle,
kalosze, obuwie plażowe, sportowe, espadryle, półbuty, sandały,
26 dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, dekoracyjne akcesoria, do włosów, cekiny do ubrań, elastyczne
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opaski do włosów, falbany do odzieży, frotki do włosów, pasmanteria, guziki, haftki, wstążki, zamki błyskawiczne, kokardy do włosów,
kokardy do odzieży, koronki haftowane, koronki żakardowe, kosmyki włosów, ozdoby do kapeluszy, ozdoby do ubrań, peruki, spinki
do włosów, włosy sztuczne, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz
pośrednictwo handlowe w sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym
za pomocą środków komunikacji elektronicznej i innych środków
komunikacji w zakresie towarów: biżuteria sztuczna, biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych
bądź metali nieszlachetnych, biżuteria będąca wyrobami z kamieni
szlachetnych bądź kamieni nieszlachetnych, bransolety, breloczki,
broszki (jubilerskie), łańcuszki, kolczyki, naszyjniki, pierścionki, akcesoria do biżuterii, akcesoria do wyrobu biżuterii, nakrycia głowy,
wyroby kapelusznicze, obuwie, odzież, galanteria odzieżowa, pończochy, rajstopy, skarpetki, bielizna osobista, gorsety, krawaty, szelki,
rękawiczki, paski [odzież], paski tekstylne, paski skórzane [odzież],
paski wykonane z imitacji skóry, ubiory plażowe, kostiumy, płaszcze
kąpielowe, suknie, spódnice, marynarki, spodnie, koszule, koszulki,
swetry, pulowery, okrycia wierzchnie, płaszcze, peleryny, szlafroki,
piżamy, trykoty, obuwie damskie, obuwie męskie, buty, pantofle, kalosze, obuwie plażowe, sportowe, espadryle, półbuty, sandały, torebki skórzane, torebki z materiałów skóropodobnych, sznury skórzane,
portmonetki i portfele, portfele skórzane, kopertówki (małe torebki),
kosmetyczki, kuferki na kosmetyki sprzedawane bez wyposażenia,
walizy, torby podróżne, kufry bagażowe, małe walizki, aktówki na dokumenty, inne artykuły służące do przenoszenia, dodatki do odzieży,
artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, dekoracyjne akcesoria, do włosów, cekiny do ubrań, elastyczne opaski do włosów, falbany do odzieży, frotki do włosów, pasmanteria, guziki, haftki, wstążki,
zamki błyskawiczne, kokardy do włosów, kokardy do odzieży, koronki haftowane, koronki żakardowe, kosmyki włosów, ozdoby do kapeluszy, ozdoby do ubrań, peruki, spinki do włosów, włosy sztuczne.

(111) 321479
(220) 2018 09 21
(210) 490819
(151) 2019 06 04
(441) 2019 02 18
(732) SPINEK BEATA MONIKA BRANDCLINIC, Komorów, PL.
(540) MOJE
(510), (511) 3 kosmetyki, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, olejki eteryczne, ekstrakty kwiatowe, perfumy, maski kosmetyczne, mydła, odżywki do włosów, płyny do włosów, pomadki
do ust, preparaty do depilacji, preparaty kosmetyczne, pudry, cienie,
wody kwiatowe, tusze do rzęs, zestawy kosmetyków.
(111) 321480
(220) 2018 09 25
(210) 490929
(151) 2019 05 16
(441) 2018 11 05
(732) Noris Pharma AG, Zurych, CH.
(540) MAGPRIM
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze,
suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych,
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe,
witaminy i preparaty witaminowe.
(111) 321481
(220) 2018 09 26
(210) 490990
(151) 2019 06 13
(441) 2019 02 04
(732) FINISHPARKIET FABRYKA PARKIETU SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Nowe Miasto Lubawskie, PL.
(540) FINISHDESKA XXL
(540)

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 19 podłogi drewniane, deski podłogowe, podłogowe
płyty parkietowe, drewniane płytki podłogowe, podłogowe płytki
niemetalowe, niemetalowe panele podłogowe, niemetalowe płyty
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podłogowe, podłogi z drewna, drewniane podłogi parkietowe, deski
podłogowe [drewniane], listwy podłogowe, niemetalowe, tkaniny
na warstwy izolujące pod podłogi, parkiety, parkiety i płyty parkietowe, podłogi parkietowe, parkiety wykonane z drewna, deski, deski
drewniane, drewniane deski sufitowe, drewniane deski tarasowe,
niemetalowe deski poszycia ściany, okładziny drewniane, panele
drewniane, płytki drewniane, płyty z drewna, boazerie z drewna,
drewniane pokrycia podłogowe, drewniane listwy profilowe, listwy
przypodłogowe niemetalowe, niemetalowe listwy boazeryjne, listwy do lamperii.

(111) 321482
(220) 2018 09 26
(210) 490991
(151) 2019 06 13
(441) 2019 02 04
(732) FINISHPARKIET FABRYKA PARKIETU SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Nowe Miasto Lubawskie, PL.
(540) FINISHJODŁA francuska
(540)

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 19 podłogi drewniane, deski podłogowe, podłogowe
płyty parkietowe, drewniane płytki podłogowe, podłogowe płytki
niemetalowe, niemetalowe panele podłogowe, niemetalowe płyty
podłogowe, podłogi z drewna, drewniane podłogi parkietowe, deski
podłogowe [drewniane], listwy podłogowe, niemetalowe, tkaniny
na warstwy izolujące pod podłogi, parkiety, parkiety i płyty parkietowe, podłogi parkietowe, parkiety wykonane z drewna, deski, deski
drewniane, drewniane deski sufitowe, drewniane deski tarasowe,
niemetalowe deski poszycia ściany, okładziny drewniane, panele
drewniane, płytki drewniane, płyty z drewna, boazerie z drewna,
drewniane pokrycia podłogowe, drewniane listwy profilowe, listwy
przypodłogowe niemetalowe, niemetalowe listwy boazeryjne, listwy do lamperii.
(111) 321483
(220) 2018 09 26
(210) 490992
(151) 2019 06 13
(441) 2019 02 04
(732) FINISHPARKIET FABRYKA PARKIETU SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Nowe Miasto Lubawskie, PL.
(540) FINISHJODŁA angielska
(540)

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 19 podłogi drewniane, deski podłogowe, podłogowe
płyty parkietowe, drewniane płytki podłogowe, podłogowe płytki
niemetalowe, niemetalowe panele podłogowe, niemetalowe płyty
podłogowe, podłogi z drewna, drewniane podłogi parkietowe, deski
podłogowe [drewniane], listwy podłogowe, niemetalowe, tkaniny
na warstwy izolujące pod podłogi, parkiety, parkiety i płyty parkietowe, podłogi parkietowe, parkiety wykonane z drewna, deski, deski
drewniane, drewniane deski sufitowe, drewniane deski tarasowe,
niemetalowe deski poszycia ściany, okładziny drewniane, panele
drewniane, płytki drewniane, płyty z drewna, boazerie z drewna,
drewniane pokrycia podłogowe, drewniane listwy profilowe, listwy
przypodłogowe niemetalowe, niemetalowe listwy boazeryjne, listwy do lamperii.
(111) 321484
(220) 2018 09 26
(210) 491025
(151) 2019 06 07
(441) 2018 12 17
(732) WROŃSKI PRZEMYSŁAW, WROŃSKI JAKUB PPHU
KOTŁOSPAW SPÓŁKA CYWILNA, Pleszew, PL.
(540) SMART 5
(510), (511) 11 kotły na paliwa stałe, kocioł pelletowy, kompaktowy
kocioł pelletowy, kocioł pelletowy oparty na wymienniku rurowym,
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kotły na paliwa gazowe i płynne, kotły do ogrzewania powietrzem,
ekologiczne kotły grzewcze wykorzystujące proces zgazowania odpadów drewna, kotły grzewcze na paliwa stałe zintegrowane z systemami podawania i dozowania paliwa, kotły zasypowe ze sterowaniem,
bez sterowania, kotły z wentylatorem i sterownikiem, korpusy kotłów,
ruszty do palenisk kotłów, urządzenia do zasilania kotłów, zasobniki
paliw stałych, układy dozowania i podawania paliw stałych do kotłów,
dmuchawy do kotłów, wentylatory, pompy ciepła, podajniki, ślimak
do podajnika, podajniki, zestawy podajnikowe, deflektor do kotła, elementy grzejne, wężownice jako części do instalacji grzewczych, wyciągi, instalacje grzewcze, instalacje wyciągu spalin, systemy kominowe,
zbiorniki zasypowe, armatura do kotłów grzewczych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do kotłów, sterowniki do kotłów.

(111) 321485
(220) 2018 09 26
(210) 491026
(151) 2019 06 07
(441) 2018 12 17
(732) WROŃSKI PRZEMYSŁAW, WROŃSKI JAKUB PPHU
KOTŁOSPAW SPÓŁKA CYWILNA, Pleszew, PL.
(540) PELLAR
(510), (511) 11 kotły na paliwa stałe, kocioł pelletowy, kompaktowy
kocioł pelletowy, kocioł pelletowy oparty na wymienniku rurowym,
kotły na paliwa gazowe i płynne, kotły do ogrzewania powietrzem,
ekologiczne kotły grzewcze wykorzystujące proces zgazowania odpadów drewna, kotły grzewcze na paliwa stałe zintegrowane z systemami podawania i dozowania paliwa, kotły zasypowe ze sterowaniem,
bez sterowania, kotły z wentylatorem i sterownikiem, korpusy kotłów,
ruszty do palenisk kotłów, urządzenia do zasilania kotłów, zasobniki
paliw stałych, układy dozowania i podawania paliw stałych do kotłów,
dmuchawy do kotłów, wentylatory, pompy ciepła, podajniki, ślimak
do podajnika, podajniki, zestawy podajnikowe, deflektor do kotła, elementy grzejne, wężownice jako części do instalacji grzewczych, wyciągi, instalacje grzewcze, instalacje wyciągu spalin, systemy kominowe,
zbiorniki zasypowe, armatura do kotłów grzewczych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do kotłów, sterowniki do kotłów.
(111) 321486
(220) 2018 09 27
(210) 491041
(151) 2019 05 30
(441) 2019 01 28
(732) STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH, Warszawa, PL.
(540) SEP 100-lecie 1919-2019
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, czerwony
(531) 29.01.13, 27.07.01, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.16,
26.01.17, 26.01.18
(510), (511) 16 czasopisma, kalendarze, katalogi, książki, materiały
drukowane, notatniki, notesy podręczne, przyrządy do pisania, pióra
wieczne, długopisy, podręczniki, śpiewniki.
(111) 321487
(220) 2018 09 28
(151) 2019 05 28
(441) 2019 01 14
(732) SALES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Sales +
(540)

(210) 491083

Kolor znaku: pomarańczowy, szary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.13.01, 26.01.01, 26.01.16
(510), (511) 35 organizacja programu lojalnościowego dla partnerów biznesowych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów i partnerów biznesowych.
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(111) 321488
(220) 2018 10 01
(151) 2019 05 30
(441) 2019 01 28
(732) SKRZYPEK DARIUSZ, Nowe Kramsko, PL.
(540) DARK WHEELS
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 491144

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 12 koła samochodowe.
(111) 321489
(220) 2018 10 01
(210) 491150
(151) 2019 06 06
(441) 2019 02 18
(732) RUGAŁA JANUSZ ARCOTECH, Opole, PL.
(540) Transa Electronics
(510), (511) 7 krajalnice elektryczne, maszynki do mielenia mięsa elektryczne, miksery elektryczne, młynki domowe elektryczne,
noże elektryczne, wyciskacze do owoców (elektryczne), sokowirówki elektryczne, roboty kuchenne elektryczne, blendery elektryczne,
kuchenne urządzenia elektryczne, ubijaczki elektryczne do użytku
domowego, szatkownice do warzyw elektryczne, odkurzacze, pralki,
pralko-suszarki, suszarki, wirówki, zmywarki do naczyń, spieniacze
do mleka elektryczne, 11 czajniki elektryczne, czajniki elektryczne
bezprzewodowe, opiekacze stykowe i bezstykowe, ekspresy do kawy
elektryczne, automaty do kawy elektryczne, frytkownice elektryczne, gofrownice elektryczne, tostery, rożna, grille elektryczne, formy
do wypiekania ciasta elektryczne, formy do wypiekania wafli elektryczne, urządzenia do gotowania elektryczne, kuchenki mikrofalowe, kuchenny sprzęt elektryczny, piece kuchenne elektryczne, elektryczne płyty grzejne, suszarki do włosów, loko suszarki do włosów,
grzejniki elektryczne, termowentylatory, wentylatory elektryczne
do użytku osobistego, urządzenia do klimatyzacji do użytku domowego, nawilżacze, aparaty do jonizacji powietrza, żarniki do ogrzewania elektryczne, grzejniki radiacyjne, konwekcyjne do użytku domowego, wymienniki ciepła, aparatura i urządzenia do oczyszczania
powietrza, elektryczne suszarki do grzybów, owoców, warzyw, ziół,
wyciągi wentylacyjne, lodówki, zamrażarki, dzbanki filtrujące wodę,
35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej przez Internet, katalogowej i wysyłkowej krajalnic elektrycznych, maszynek do mielenia
mięsa, mikserów elektrycznych, młynków domowych elektrycznych,
noży elektrycznych, wyciskaczy do owoców (elektryczne), sokowirówek elektrycznych, robotów kuchennych elektrycznych, blenderów
elektrycznych, kuchennych urządzeń elektrycznych, ubijaczek elektrycznych do użytku domowego, szatkownic do warzyw, odkurzaczy,
pralek, pralko-suszarek, suszarek, wirówek, zmywarek do naczyń,
spieniaczy do mleka elektrycznych, czajników elektrycznych, czajników elektrycznych bezprzewodowych, opiekaczy stykowych i bezstykowych, ekspresów do kawy elektrycznych, automatów do kawy
elektrycznych, frytkownic elektrycznych, gofrownic elektrycznych,
tosterów, rożen, grilli elektrycznych, formy do wypiekania ciasta
elektrycznych, formy do wypiekania wafli elektrycznych, urządzeń
do gotowania elektrycznych, kuchenek mikrofalowych, kuchennego
sprzętu elektrycznego, pieców kuchennych elektrycznych, elektrycznych płyt grzejnych, suszarek do włosów, loko suszarek do włosów,
grzejników elektrycznych, termowentylatorów, wentylatorów elektrycznych do użytku osobistego, urządzeń do klimatyzacji do użytku
domowego, nawilżaczy, aparatów do jonizacji powietrza, żarników
do ogrzewania elektrycznych, grzejników radiacyjnych, wymienników ciepła, aparatury i urządzeń do oczyszczania powietrza, elektrycznych suszarek do grzybów, owoców, warzyw, ziół, wyciągów
wentylacyjnych, lodówek, zamrażarek, dzbanków filtrujących wodę,
doradztwo handlowe, usługi marketingowe, usługi reklamowe.
(111) 321490
(220) 2018 10 01
(210) 491157
(151) 2019 05 30
(441) 2019 01 28
(732) SmartPatient GmbH, Monachium, DE.
(540) MyTherapy
(510), (511) 9 oprogramowanie, aplikacje do pobrania, aplikacje
do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, aplikacje mobilne
do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia
na sobie, interaktywne oprogramowanie komputerowe, komputerowe oprogramowanie użytkowe, mobilne aplikacje, oprogramowanie
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do pobrania, oprogramowanie do synchronizacji baz danych, oprogramowanie do synchronizacji plików, oprogramowanie do tworzenia aplikacji, komputerowe bazy danych, 35 analizy i badania
dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie
działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania opinii publicznej, skomputeryzowane usługi w zakresie badań rynkowych, raporty
z analiz rynkowych, przeprowadzanie badań rynkowych za pomocą komputerowej bazy danych, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, udostępnianie powierzchni reklamowej,
czasu reklamowego i mediów, usługi public relations, elektroniczne
przetwarzanie danych, gromadzenie i systematyzowanie informacji
w komputerowych bazach danych, kompilacja i systematyzacja danych na potrzeby komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą w dziedzinie technologii informacyjnej, reklama, agencje reklamowe, usługi agencji informacyjnej w zakresie działalności
gospodarczej, zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, gromadzenie informacji dla firm, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 42 projektowanie
i opracowywanie nowych technologii na rzecz osób trzecich, rozwój,
programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego,
aktualizacja i konserwacja oprogramowania i programów komputerowych, aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania do smartfonów, doradztwo
w zakresie komputerowych programów baz danych, doradztwo
w zakresie testowania systemów aplikacyjnych, instalacja, konfigurowanie i utrzymanie oprogramowania komputerowego, inżynieria
oprogramowania, opracowywanie oprogramowania rzeczywistości
wirtualnej, opracowywanie produktów, projektowanie i opracowywanie baz danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do zarządzania bazami danych, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania komputerowego do sterowania
procesami, projektowanie oprogramowania do smartfonów, usługi
doradcze w zakresie interfejsów człowiek-maszyna do oprogramowania komputerowego, utrzymywanie baz danych, zapewnianie
obsługi technicznej on-line dla użytkowników programów komputerowych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego,
usługi w zakresie aktualizacji baz danych oprogramowań .

(111) 321491
(220) 2018 10 02
(151) 2019 06 07
(441) 2019 02 18
(732) GRUBA ROBERT, Reda, PL.
(540) Reda
(540)

(210) 491207

Kolor znaku: zielony, czarny, szary, czerwony, niebieski
(531) 24.17.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 11 wyposażenie sanitarne jako wyposażenie łazienek
takich jak łazienki w prywatnych domach, obiektach użyteczności
publicznej, instalacje cieplne, wodne, wentylacyjne i gazowe, 37 budownictwo ogólne i inżynieria lądowa, wykonawstwo zmechanizowanych robót ziemnych i makroniwelacja, roboty odwodnieniowe,
rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne, usługi
instalacyjne zewnętrznych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych,
deszczowych, gazowych i centralnego ogrzewania, kompleksowe
wykonawstwo obiektów inżynierii sanitarnej, usługi przepompowywania ścieków, usługi oczyszczalni ścieków, usługi inżynierii wodno-lądowej, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych,
sprzątanie plaż i terenów miejskich, wynajem sprzętu budowlanego
i burzącego z obsługą operatorską, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych, pomoc drogowa.
(111) 321492
(220) 2018 10 03
(210) 491242
(151) 2019 05 27
(441) 2018 11 19
(732) PEGZA SŁAWOMIR BMS GROUP, Wieruszów, PL.
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(540) FTM Fabryka Twoich Materacy
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, niebieski, czarny
(531) 02.03.17, 26.04.09, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 20 wyroby stolarstwa meblowego, zestawy meblowe,
meble biurowe, szkolne i kuchenne, fotele, kanapy, komody, kontuary, kredensy, krzesła, ławy, lustra, łóżka, materace do łóżek, poduszki, półki, pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, sekretery,
skrzynie, kufry, sofy, stojaki, szafy, szafki, szkatułki, szuflady, taborety, toaletki, wałki, wieszaki, wózki meblowe, zagłówki, szuflady,
24 kocyki i koce dla dzieci, pledy dla dzieci, prześcieradła pościelowe, prześcieradła dla dzieci, ręczniki dla niemowląt i dzieci, poduszki
dla dzieci, okładziny do mebli z surowców włókienniczych, okładziny
do mebli z tworzyw sztucznych, pokrowce ochronne na meble, pokrowce na materace, narzuty na łóżka, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w sklepach i salonach, za pośrednictwem Internetu
w zakresie wyrobów stolarstwa meblowego, zestawów meblowych,
mebli dziecięcych, foteli, gablot, etażerek prostych i narożnikowych,
kanap, kredensów, krzeseł, kojców dla dzieci, kolebek, kołysek, ław,
łóżek, łóżeczek dla dzieci, materacy do łóżek, półek, regałów, skrzyni, kufrów, sof, stołów, stolików, szaf, szafek, taboretów, toaletek,
zagłówków, szuflad, okładzin do mebli z surowców włókienniczych,
okładzin do mebli z tworzyw sztucznych, pokrowców ochronnych
na meble, pokrowce na materace, narzuty na łóżka.
(111) 321493
(220) 2018 10 04
(210) 491250
(151) 2019 06 05
(441) 2018 11 19
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) Finsla
(510), (511) 5 leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, suplementy
diety, dietetyczne środki spożywcze przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, odżywki do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, dodatki witaminowe i mineralne, musujące tabletki witaminowe,
napoje witaminizowane, preparaty multiwitaminowe, preparaty
przeciwwirusowe, preparaty witaminowe w postaci suplementów
diety, witaminy i preparaty witaminowe, zioła lecznicze, drażetki [lekarstwa], guma do żucia do celów medycznych, żelki witaminowe.
(111) 321494
(220) 2018 10 04
(210) 491251
(151) 2019 06 05
(441) 2018 11 19
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) 1936 TYMBARK
(540)

Kolor znaku: zielony, ciemnozielony, jasnozielony, biały, czerwony,
ciemnoczerwony, pomarańczowy, jasnopomarańczowy, żółty,
szary
(531) 05.03.11, 05.07.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 31 świeże owoce i warzywa, schładzane owoce i warzywa, nieprzetworzone warzywa, nieprzetworzone owoce, produkty
rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, nasiona, rośliny, kwiaty naturalne, ziarno zbóż, otręby zbożowe, runo leśne
świeże i schładzane, w tym grzyby, wytłoki z owoców, wysłodziny,
sadzonki, krzewy.
(111) 321495
(220) 2018 10 04
(210) 491252
(151) 2019 06 05
(441) 2018 11 19
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
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(540) TYMBARK
(510), (511) 31 świeże owoce i warzywa, schładzane owoce i warzywa, nieprzetworzone warzywa, nieprzetworzone owoce, produkty
rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, nasiona, rośliny, kwiaty naturalne, ziarno zbóż, otręby zbożowe, runo leśne
świeże i schładzane, w tym grzyby, wytłoki z owoców, wysłodziny,
sadzonki, krzewy.
(111) 321496
(220) 2018 10 05
(210) 491299
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 11
(732) GÓRNICKI KRZYSZTOF ECO PLANETA, Lublin, PL.
(540) KOZIOŁEK LUBELSKI
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.17, 25.01.18
(510), (511) 30 słodkie bułki, bułki nadziewane, ciasta [słodkie lub
słone], herbatniki, pierniki, placki, przekąski składające się głównie
z wyrobów cukierniczych, wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze,
ciasta, tarty i ciasteczka.
(111) 321497
(220) 2018 10 05
(210) 491302
(151) 2019 05 17
(441) 2018 12 27
(732) PRESIDENT ELECTRONICS POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, PL.
(540) VIRGINIA
(510), (511) 9 radiokomunikacja (aparatura) przenośna, radia dwukierunkowe, włączając radia CB, radia o krótkim zasięgu z tunerem AM/
FM oraz opcją informującą o pogodzie oraz o sytuacji na drogach,
radia GMRS o większym zasięgu, radia dla statków, odbiorniki i akcesoria GPS, modemy, pagery, osprzęt do urządzeń telekomunikacyjnych, anteny: anteny radiowe, anteny samochodowe, anteny CB,
anteny telekomunikacyjne, 35 eksponowanie towarów pozwalające
nabywcy je oglądać i kupować w sklepie internetowym z artykułami,
urządzeniami i przyrządami elektrycznymi, elektronicznymi, fotograficznymi, żeglarskimi, pomiarowymi, sygnalizacyjnymi, kontrolnymi,
urządzeniami do nagrywania, transmisji i reprodukcji dźwięku i obrazu, nawigacją satelitarną, urządzeniami radiowo-telewizyjnymi oraz
osprzętem do nich, urządzeniami podłączanymi do komputera, sprzętem komputerowym oraz osprzętem komputerowym, antenami CB,
radioodbiornikami CB i osprzętem do nich, usługi reklamy, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej,
usługi agencji reklamowej, profesjonalne, sporządzanie statystyk, także on-line, sondaże, badania opinii publicznej, doradztwo i sporządzanie opinii handlowych, informacja handlowa, dostarczanie informacji
przez sieci telekomunikacyjne i Internet w celach reklamowych i handlowych, dystrybucja towarów w celach reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele
reklamowe oraz ogłoszenia handlowe i reklamowe, wypożyczanie
materiału reklamowego, pośrednictwo w umowach kupna i sprzedaży towarów, także odpłatne wykonywanie usług przyjmujących
postać danych, tekstu, obrazu i/lub dźwięku, przy zastosowaniu sieci
komputerowych lub telekomunikacyjnych, marketing bezpośredni,
marketing, doradztwo w zakresie zbytu i zakupu, powyższe usługi
również dostarczane on-line z elektronicznych lub komputerowych
baz danych lub Internetu, materiały reklamowe, publikowanie tekstów
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, bezpośrednia
reklama on-line w sieci komputerowej i telekomunikacyjnej, oferowanie usług aukcyjnych w formie promocji, opracowywanie interaktywnego panelu informacyjnego do dystrybucji, promocji, sprzedaży,
bezpośrednia usługa zamawiania towarów i usług za pośrednictwem
komputera, telefonu, radioodbiorników CB, 38 usługi telekomunikacyjne: komunikacja wykorzystująca terminale komputera, przekazywanie danych, tekstu, dźwięku i obrazu, przekazywanie wiadomości
i obrazów przy pomocy komputera, usługi radiowe w zakresie przekazywanie wiadomości, zbieranie, zestawianie, udostępnianie, przesyłanie i dostarczanie wiadomości i informacji, w szczególności do baz
danych dostępnych publicznie, do sieci przesyłu danych, takich jak
Internet lub na zapotrzebowanie per faxpolling, przesyłanie telekopii,
przesyłanie danych on-line, transmisja satelitarna dźwięku i obrazu,
usługi agencji prasowej i domu mediowego, obsługa telekonferencji,
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poczta elektroniczna, ogłoszenia elektroniczne, dostarczanie dostępu
do elektronicznych tablic ogłoszeń on-line, przesyłanie, dystrybucja
i transmisja sygnałów telewizyjnych, radiowych, telekomunikacyjnych
przez bezprzewodową i/lub kablową sieć cyfrową i analogową, włącznie z operacjami on-line i off-line, także przez komputer, transmisja
danych drogą satelitarną on-line przez globalną sieć komputerową,
przesyłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej
przez komputery, łączność poprzez terminale komputerowe, łączność
radiowa, łączność telefoniczna, łączność poprzez sieć światłowodów,
poczta elektroniczna, przekaz satelitarny, telefonia komórkowa, wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, zlecenia przywoławcze poprzez radio, telefon lub inne
środki łączności elektronicznej.

(111) 321498
(220) 2018 09 25
(210) 490969
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 11
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) I e.pl
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, zielony
(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.01, 29.01.03, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 321499
(220) 2018 09 25
(210) 490981
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 11
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) eurocash.pl WIEM WIĘCEJ
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, pomarańczowy, zielony
(531) 29.01.01, 29.01.03, 29.01.06, 27.05.09, 27.05.17, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje .
(111) 321500
(220) 2018 09 25
(210) 490982
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 11
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) eurocash.pl TWOJE NOWE MOŻLIWOŚCI
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, zielony
(531) 29.01.01, 29.01.03, 29.01.06, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18,
27.05.01, 27.05.09, 27.05.17
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
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PRZEDŁUŻENIA PRAW OCHRONNYCH NA ZNAKI TOWAROWE
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znak towarowy i datę, do której przedłużono Prawo ochronne.
W przypadku przedłużenia prawa ochronnego tylko dla części towarów (usług) wymienia się te towary (usługi) ze wskazaniem numeru
klasy towarowej (usługowej).
139754 2029 05 06 Prawo przedłużono w całości.
148971 2029 12 30 Prawo przedłużono w całości.
041458 2029 06 04 Prawo przedłużono w całości.

143062
142925
138349
233003
064984
041667
126653
228820
140866
147072
139694
138987
229480
233406
233396
230999
234360
229515
142860
142858
138307
226015
233831
233285
232544
232543
232255
231892
230544
231891
149653
148073
146587
146050
141746
141202
141040
139211
065697
065601
048704
250248
048430
230574
285692
285691
137799
230662
230957
230661
139303
235246
232279
231542
264841
250765
243727
236949
234997
234886
048750
168921
234532
234531
141509
234227
232916

2029 08 04
2029 08 04
2029 04 19
2029 07 20
2029 04 06
2029 10 05
2029 04 21
2029 05 13
2029 04 07
2029 06 07
2029 04 23
2029 03 23
2029 07 02
2029 06 23
2029 06 23
2029 07 13
2029 09 29
2029 03 20
2029 08 30
2029 08 30
2029 03 29
2029 02 13
2029 11 13
2029 07 24
2029 07 02
2029 07 02
2029 08 31
2029 07 27
2029 05 25
2029 07 27
2029 10 29
2029 06 09
2029 10 29
2029 06 29
2029 06 29
2029 06 29
2029 05 04
2029 04 07
2029 07 06
2029 05 17
2029 06 13
2029 04 17
2029 05 07
2029 04 02
2029 04 16
2029 04 16
2029 02 03
2029 06 08
2029 08 05
2029 06 08
2029 04 28
2029 12 29
2029 07 14
2029 06 15
2029 10 30
2029 11 23
2029 11 19
2029 12 16
2029 10 26
2029 10 20
2029 08 30
2029 06 11
2029 11 12
2029 11 12
2029 06 30
2029 11 09
2029 07 13

2915
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.

2916
232012
141395
141100
139801
139302
139306
139305
139307
230985
140956
230832
237118
235125
229899
234970
230343
229250
227763
231073
147258
160421
142583
141217
235599
239156
066151
230546
139774
139775
178401
178402
230706
232458
228658
228660
228656
236913
140442
228657
230245
229171
234109
231540
228280
228279
255039
256033
255040
227953
255045
230156
230154
255038
139440
239006
139034
136767
230155
256034
255037
256032
225001
228036
230240
228655
235234
228654

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2029 07 13
2029 06 07
2029 06 02
2029 05 17
2029 04 28
2029 04 28
2029 04 28
2029 04 28
2029 06 01
2029 07 05
2029 05 12
2029 08 04
2029 10 19
2029 04 16
2029 06 15
2029 07 06
2029 06 18
2029 03 11
2029 07 21
2029 11 26
2029 05 25
2029 09 17
2029 07 05
2029 07 14
2030 02 05
2029 07 11
2029 05 28
2029 05 11
2029 05 11
2029 05 11
2029 05 11
2029 05 04
2029 04 28
2029 04 27
2029 04 27
2029 04 27
2029 05 05
2029 04 27
2029 04 27
2029 05 26
2029 05 04
2029 05 05
2029 06 10
2029 04 27
2029 04 27
2029 04 30
2029 04 29
2029 04 30
2029 04 27
2029 04 30
2029 04 29
2029 04 29
2029 04 30
2029 05 13
2029 04 27
2029 05 11
2029 02 18
2029 04 29
2029 04 29
2029 04 30
2029 04 29
2028 11 27
2028 10 24
2029 04 30
2029 04 24
2029 09 07
2029 04 24

Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.

142686
228485
232251
228484
230238
231115
231114
231113
231991
234468
146946
164421
143691
142648
141606
142031
141948
146947
142691
231209
231208
231561
146945
139628
246679
240065
232487
236176
234236
148337
143692
144543
242142
142635
232466
230536
065851
065849
065707
065630
234758
057443
000322
232241
232240
235609
235608
057704
263544
143146
235510
152801
143147
123000
150640
233144
141352
141572
142049
142050
142612
233717
230167
230669
234157
145380
145459

2029 07 02
2029 04 24
2029 08 31
2029 04 24
2029 04 24
2029 04 23
2029 04 23
2029 04 23
2029 05 11
2029 05 08
2029 11 24
2030 01 24
2029 08 13
2029 06 29
2029 07 06
2029 06 22
2029 06 24
2029 11 24
2029 07 27
2029 06 22
2029 06 22
2029 07 13
2029 11 24
2029 02 15
2029 06 09
2029 06 09
2029 07 30
2029 07 24
2029 12 23
2029 09 01
2029 08 13
2029 11 17
2030 04 01
2029 09 27
2029 06 02
2029 04 02
2029 06 13
2029 06 13
2029 07 26
2029 07 13
2019 06 09
2029 07 12
2029 01 27
2029 08 17
2029 08 17
2029 10 16
2029 10 16
2029 08 25
2029 11 17
2029 08 10
2029 11 09
2029 09 22
2029 08 10
2029 04 29
2030 05 11
2029 11 05
2029 07 02
2029 07 16
2029 08 20
2029 08 20
2029 06 17
2029 09 24
2029 04 07
2029 06 22
2029 12 08
2029 10 15
2029 10 26

Nr 9/2019
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.

Nr 9/2019
151298
143469
066658
144550
231982
142655
235858
143292
125542
237167
057952
238832
142657
146065
141300
232903
274649
141299
241230
223546
231781
152738
233336
144315
143438
140285
135197
135196
049010
048794
057891
057716
057591
143513
236171
240140
144857
230932
234596
230933
234639
240993
235506
142420
238837
234904
234235
065741
066393
244451
234013
066257
234014
149174
245575
234384
139400
127396
235429
238459
144396
231915
233862
127395
237799
143804
145913

2029 09 08
2029 09 08
2029 11 30
2029 11 23
2029 07 22
2029 07 23
2029 12 14
2029 09 23
2029 09 22
2029 08 28
2030 04 02
2029 11 18
2029 07 23
2029 08 25
2029 08 09
2029 11 05
2029 11 05
2029 08 04
2029 08 04
2029 07 27
2029 06 08
2029 10 21
2029 09 24
2029 08 11
2029 07 09
2029 06 08
2028 11 30
2028 11 30
2029 07 05
2029 07 30
2029 09 05
2029 09 15
2029 07 04
2029 08 18
2029 06 26
2029 08 14
2029 09 24
2029 07 06
2029 09 18
2029 07 06
2029 08 26
2030 06 21
2029 10 30
2029 08 16
2029 07 28
2029 11 26
2029 12 23
2029 08 18
2029 09 22
2029 10 06
2029 11 30
2029 12 04
2029 11 30
2030 03 13
2029 08 14
2029 11 28
2029 05 13
2029 07 19
2029 09 16
2029 11 27
2029 11 23
2029 12 07
2029 11 12
2029 07 19
2029 12 02
2029 10 12
2029 12 21

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.

164286
143803
234402
234401
233976
136870
231925
230859
228996
228995
236259
147779
149661
147780
236053
234511
234510
234509
231679
146593
232265
231720
242620
178281
143801
234012
145952
139689
143708
234594
143862
234595
142524
246290
246289
231285
231559
147259
229337
229336
066335
066175
240481
236431
141297
146372
230902
223575
233823
235143
233748
143244
066575
066355
236128
257481
238274
237129
229339
229338
232483
232482
235772
234044
240874
233551
048451

2029 09 07
2029 10 12
2029 08 26
2029 08 26
2029 07 15
2028 12 17
2029 06 18
2029 06 08
2028 12 03
2028 12 03
2029 06 26
2029 12 23
2029 12 23
2029 12 23
2029 07 21
2029 08 12
2029 08 12
2029 08 12
2029 08 31
2029 11 08
2029 09 24
2029 07 31
2029 11 04
2029 04 30
2029 10 07
2029 11 26
2030 01 26
2029 04 21
2029 08 19
2029 09 15
2029 11 04
2029 09 15
2029 08 26
2029 07 17
2029 07 17
2029 07 06
2029 07 10
2029 11 26
2029 07 07
2029 07 07
2029 08 25
2029 08 04
2029 12 02
2029 11 03
2029 07 28
2029 12 21
2029 03 24
2029 07 24
2029 11 12
2029 10 26
2029 10 12
2029 10 19
2029 10 17
2029 09 12
2029 09 16
2030 03 17
2029 11 25
2030 01 12
2029 07 07
2029 07 07
2029 07 03
2029 07 03
2029 07 13
2029 10 30
2029 06 29
2029 07 01
2029 07 09

2917
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.

2918
229830
234614
229101
065800
065798
228277
143343
018629
289942
143703
065799
065446
238691
232581
233137
236091
144030
233732
142805
234881
232228
142852
241919
142282
142808
143236
231574
233151
144616
143201
143936
142283
143935
231253
143003
233136
233792
142806
142448
232229
173417
235203
142367
141839
141833
145304
145305
256302
227685
141390
242799
144102
141835
141831
229653
232535
141553
229655
232491
232488
232489
152577
232233
229654
237323
237324
142304

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2029 05 27
2029 11 20
2029 07 28
2029 07 20
2029 07 20
2029 04 23
2029 08 04
2029 08 08
2029 10 23
2029 08 17
2029 07 20
2029 07 20
2029 07 23
2029 08 05
2029 12 09
2029 11 06
2029 11 29
2029 09 30
2029 10 04
2029 09 24
2029 09 18
2029 10 14
2029 08 03
2029 09 13
2029 10 04
2029 09 27
2029 10 01
2029 08 04
2029 12 13
2029 10 14
2029 11 23
2029 09 13
2029 11 23
2029 12 15
2029 09 20
2029 11 09
2029 10 30
2029 10 04
2029 09 20
2029 08 03
2029 08 30
2029 12 02
2029 09 13
2029 05 26
2029 05 26
2029 06 09
2029 06 09
2029 06 08
2029 01 30
2029 05 26
2030 02 22
2029 09 07
2029 05 26
2029 05 26
2029 02 17
2029 06 15
2029 07 06
2029 02 17
2029 07 31
2029 07 31
2029 07 31
2029 09 07
2029 08 06
2029 02 17
2029 06 01
2029 06 01
2029 07 08

Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.

138636
142305
144789
142301
142303
240131
269384
235086
240132
142302
142411
142412
231203
139939
139940
232065
235511
232297
169894
244821
048514
144248
235415
235030
237225
144300
142241
144303
144302
238344
145352
142574
229404
231485
229403
252705
232409
145752
236087
236088
236089
231484
235946
232302
235547
146055
144106
231804
231388
234981
233163
141702
231748
066173
243171
243815
066329
142272
142250
066328
153320
235732
233328
141780
233330
234680
233334

2029 03 30
2029 07 08
2029 07 06
2029 07 08
2029 07 08
2029 07 10
2029 07 16
2029 07 16
2029 07 10
2029 07 08
2029 07 13
2029 07 13
2029 06 05
2029 06 07
2029 06 07
2029 06 09
2029 11 18
2029 07 30
2029 08 10
2029 08 10
2029 06 13
2029 06 29
2030 03 03
2030 01 11
2029 07 28
2029 07 30
2029 07 30
2029 07 30
2029 07 30
2030 02 09
2029 09 22
2029 09 15
2029 04 30
2029 04 29
2029 04 30
2029 07 23
2029 07 24
2029 10 21
2029 10 20
2029 10 20
2029 10 20
2029 04 29
2029 09 07
2029 08 03
2030 01 11
2029 08 02
2029 09 08
2029 07 31
2029 08 03
2029 08 13
2029 09 11
2029 06 01
2029 06 08
2029 08 04
2029 11 13
2029 12 18
2029 08 24
2029 09 10
2029 08 18
2029 08 24
2030 05 24
2029 10 16
2029 09 21
2029 08 27
2029 09 21
2029 09 21
2029 09 21

Nr 9/2019
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.

Nr 9/2019
143355
234681
239516
233329
265962
234731
231812
234679
152578
065938
235733
233821
240319
239589
066383
231046
236586
234599
298281
235637
231039
231038
231047
142816
145936
237788
236502
234390
145101
239587
239493
239588
142108
152970
239749
235619
239192
234980
144980
231874
144422
245247
234391
241350
243586
232539
239913
234576
137195
249936
249374
229989
232783
134861
226649
143277
139057
238012
238011
144371
144370
139163
140017
233403
227897
141480
143417

2029 08 11
2029 09 21
2029 08 27
2029 09 21
2029 11 26
2029 12 21
2029 09 09
2029 09 21
2029 10 29
2029 08 25
2029 10 16
2029 11 12
2030 05 14
2030 03 30
2029 09 15
2029 05 26
2029 12 01
2029 10 15
2029 05 06
2029 12 30
2029 05 12
2029 05 12
2029 05 26
2029 10 14
2029 12 27
2029 10 06
2029 12 01
2029 12 14
2029 12 06
2030 03 30
2030 04 24
2030 03 30
2029 09 02
2029 07 26
2029 08 12
2029 11 16
2029 11 16
2029 08 12
2029 10 28
2029 06 15
2029 12 16
2029 05 05
2029 12 14
2029 06 15
2030 02 05
2029 06 25
2029 07 14
2029 07 14
2029 03 04
2029 07 21
2029 07 06
2029 07 10
2029 07 10
2029 02 04
2029 01 28
2029 06 08
2029 03 02
2029 11 19
2029 11 19
2029 11 04
2029 11 04
2029 03 02
2029 03 02
2029 07 21
2029 03 20
2029 07 26
2029 07 26

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.

141477
143517
253404
142820
145519
231390
144484
142973
232294
229929
233983
230052
229700
231708
229701
229931
231707
229930
141713
143259
231562
232117
234840
232628
141951
144806
232481
231558
141945
145646
234837
232125
143258
150762
235249
231310
235248
241930
156576
224857
263105
232118
141817
232119
065423
150081
139969
233187
143971
238013
232641
144893
139786
144062
232247
143038
232243
232254
136149
120384
232020
136150
232253
236847
236721
142280
142279

2029 07 26
2029 11 16
2029 08 06
2029 10 14
2029 11 24
2029 07 31
2029 10 07
2029 09 06
2029 07 27
2029 06 01
2029 09 17
2029 06 04
2029 06 01
2029 07 30
2029 06 01
2029 06 01
2029 07 30
2029 06 01
2029 06 16
2029 11 05
2029 07 13
2029 07 13
2029 07 13
2029 07 10
2029 06 25
2029 06 22
2029 07 03
2029 07 08
2029 06 23
2029 06 22
2029 06 18
2029 06 19
2029 11 05
2029 06 25
2029 12 31
2029 06 15
2029 12 31
2030 02 18
2029 06 12
2029 06 16
2029 07 06
2029 06 16
2029 06 17
2029 06 16
2029 06 05
2029 11 16
2029 06 16
2029 05 11
2029 06 08
2029 11 26
2029 08 17
2029 08 20
2029 05 14
2029 08 16
2029 08 27
2029 09 27
2029 08 20
2029 08 31
2029 07 27
2029 08 06
2029 08 31
2029 07 27
2029 08 31
2029 08 14
2029 09 11
2029 09 13
2029 09 13

2919
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.

2920
236722
230470
239606
236304
231896
236302
236666
231481
233758
231416
244416
233244
236503
243912
057515
143157
142968
144817
065815
260164
231687
141280
229940
231887
237636
239340
239341
231468
237012
239338
231470
231471
048974
231469
231718
231678
226623
232411
231000
239339
237011
237013
244611
226529
233299
232882
232883
235958
235959
297461
233190
233191
139452
232797
230058
167204
231464
231460
231465
151261
231463
231502
232234
229102
230512
231466
146978

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2029 09 11
2029 09 21
2029 08 12
2029 12 01
2029 08 04
2029 12 01
2029 12 17
2029 06 25
2029 10 15
2029 05 04
2029 08 05
2029 08 05
2029 11 30
2029 09 17
2029 08 10
2029 08 26
2029 08 26
2029 08 10
2029 08 11
2029 11 16
2029 07 21
2029 07 19
2029 07 16
2029 07 21
2029 09 16
2029 08 31
2029 08 31
2029 08 31
2029 08 31
2029 08 31
2029 08 31
2029 08 31
2029 09 29
2029 08 31
2029 07 30
2029 08 31
2029 07 27
2029 07 24
2029 07 29
2029 08 31
2029 08 31
2029 08 31
2029 08 21
2029 02 13
2029 08 18
2029 07 17
2029 07 17
2029 11 17
2029 11 17
2029 07 17
2029 05 19
2029 05 19
2029 05 19
2029 07 14
2029 07 13
2029 06 28
2029 07 31
2029 07 31
2029 07 31
2029 05 26
2029 07 31
2029 08 07
2029 08 07
2029 08 10
2029 08 10
2029 08 10
2029 10 27

Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.

150183
150184
142381
233383
231949
149386
142061
160141
235882
231704
233723
150038
233374
250249
235525
235526
142351
243432
235523
235524
157641
145391
048829
153292
145350
235679
243510
235362
232304
250539
239367
233641
144291
234196
144921
144922
233195
233269
230054
141071
232007
232008
145847
146267
232908
232909
236436
237555
234910
144505
232813
237064
237063
145195
142127
142130
231850
125562
142267
236940
236765
236451
241946
144481
146592
142129
232503

2029 12 30
2029 12 30
2029 09 16
2029 08 11
2029 06 08
2029 08 27
2029 10 08
2029 08 02
2029 07 28
2029 07 28
2029 09 28
2029 08 03
2029 08 03
2029 08 21
2029 11 30
2029 11 30
2029 08 31
2029 08 14
2029 11 30
2029 11 30
2029 12 31
2030 01 21
2029 09 24
2029 09 22
2029 09 16
2029 11 26
2030 01 05
2030 01 05
2029 06 15
2030 01 08
2030 01 08
2029 08 07
2029 07 26
2029 08 07
2029 09 30
2029 09 30
2029 06 03
2029 05 26
2029 06 30
2029 05 26
2029 06 18
2029 06 18
2029 07 05
2029 12 09
2029 11 12
2029 11 12
2029 11 27
2029 08 14
2029 12 08
2029 10 20
2029 08 07
2029 09 21
2029 09 21
2029 12 22
2029 08 05
2029 08 05
2029 08 17
2029 12 06
2029 08 31
2029 11 23
2030 01 07
2029 12 22
2029 11 23
2029 10 06
2029 11 09
2029 08 05
2029 07 08

Nr 9/2019
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.

Nr 9/2019
236270
141711
122234
231458
233852
057444
233853
057442
231373
057510
065976
230930
229309
224816
224815
230817
141234
140375
120458
120459
120457
120390
292311
120461
142714
120456
227298
140554
231417
272892
143539
153212
142391
153211
230017
229990
232164
150154
149437
142659
143058
146373
244676
249379
237646
145351
231657
231656
240732
167597
140856
232500
231139
244221
226668
230586
144245
142323
141277
141278
141276
141607
141972
141731
231510
142517
244885

2029 06 15
2029 06 16
2029 06 16
2029 07 21
2029 07 15
2029 07 12
2029 07 15
2029 07 12
2029 06 17
2029 07 16
2029 06 16
2029 07 03
2028 12 29
2028 12 29
2028 12 29
2028 12 29
2029 07 08
2029 06 14
2029 07 12
2029 07 12
2029 07 12
2029 07 12
2029 06 15
2029 07 12
2029 07 13
2029 07 12
2029 01 19
2029 03 01
2029 05 07
2029 05 07
2029 07 20
2029 07 13
2029 07 13
2029 07 13
2029 01 14
2029 07 30
2029 07 23
2029 06 17
2029 12 30
2029 07 23
2029 07 29
2029 12 22
2029 08 24
2029 12 16
2029 11 09
2029 09 17
2029 08 11
2029 08 11
2030 05 24
2029 09 27
2029 12 02
2029 07 06
2029 06 25
2029 07 28
2029 07 01
2029 06 17
2029 06 18
2029 07 16
2029 07 16
2029 07 16
2029 07 16
2029 07 06
2029 07 12
2029 06 18
2029 08 27
2029 09 04
2029 08 14

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.

146394
146409
231329
236452
236449
236450
231508
232685
233965
232689
231513
231512
232688
232684
231511
231506
142576
057991
057747
253047
048929
066333
234606
246205
246244
057889
230201
231315
140948
231551
139761
142416
066159
233635
141353
237117
237116
142322
142037
142414
141354
140542
231810
153685
232346
065632
141997
140949
141975
233946
231246
125546
041486
230862
248875
066445
270116
270115
252901
234799
234798
233654
230279
139336
122991
230552
144608

2030 01 04
2030 01 07
2029 08 03
2029 12 22
2029 12 22
2029 12 22
2029 08 27
2029 08 24
2029 08 24
2029 08 24
2029 08 27
2029 08 27
2029 08 24
2029 08 24
2029 08 27
2029 08 11
2029 09 15
2029 10 16
2029 10 16
2029 10 14
2029 08 15
2029 08 25
2029 10 19
2029 11 04
2029 11 04
2029 08 17
2029 04 22
2029 06 30
2029 07 02
2029 06 30
2029 05 07
2029 07 23
2029 08 03
2029 07 24
2029 07 01
2029 07 20
2029 07 20
2029 07 12
2029 07 24
2029 07 23
2029 07 01
2029 07 01
2029 07 10
2029 07 14
2029 07 10
2029 07 25
2029 07 13
2029 07 02
2029 07 13
2029 06 24
2029 06 19
2029 06 21
2029 06 22
2029 06 22
2029 06 22
2029 12 07
2029 11 26
2029 11 26
2029 11 30
2029 11 05
2029 11 05
2029 08 14
2029 04 23
2029 04 12
2029 10 05
2029 06 18
2029 12 10

2921
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.

2922
144610
144607
236135
139755
142059
229112
238712
248325
248324
238711
238798
143113
229788
134761
141866
142884
257839
231989
231259
140952
140951
236918
140388
230678
229475
229559
229558
143970
234958
233384
236851
233950
234354
239103
231685
234353
142045
143707
142337
235099
233013
239522
233011
231968
241269
236720
231525
237882
136151
238173
227490
227478
233188
231503
235426
236260
230990
230880
173701
143642
231780
065711
145650
244287
227729
138150
224580

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2029 12 10
2029 12 10
2029 12 02
2029 05 05
2029 08 17
2029 05 20
2030 04 23
2030 04 23
2030 04 23
2030 04 23
2030 04 23
2029 09 17
2029 04 14
2028 11 24
2029 07 25
2029 07 20
2029 07 06
2029 07 23
2029 07 08
2029 07 06
2029 07 06
2029 07 09
2029 07 01
2029 07 01
2029 06 09
2028 12 24
2028 12 24
2029 06 08
2029 12 08
2029 08 11
2029 10 27
2029 09 07
2029 09 07
2029 09 07
2029 11 09
2029 09 07
2029 08 06
2029 08 19
2029 08 17
2029 08 12
2029 08 17
2029 10 02
2029 08 17
2029 06 05
2029 09 30
2029 08 26
2029 11 09
2029 10 01
2029 12 15
2029 08 27
2029 06 09
2029 03 23
2029 05 11
2029 08 07
2029 07 07
2029 07 20
2029 07 07
2029 07 13
2029 07 13
2029 07 13
2029 07 07
2029 07 28
2029 07 27
2029 06 30
2029 02 23
2029 06 29
2028 11 14

Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.

232396
232395
227066
230551
137922
226969
241042
232394
232397
232398
230440
240608
139814
229120
140292
141942
240106
142463
235093
057554
142288
144886
233951
234760
231326
147686
229119
229115
229118
229117
229121
229116
141077
229721
230335
229142
229011
229727
229729
229726
230333
227732
230334
229143
230332
229411
208161
139546
247303
153288
144913
153289
143755
144905
143738
143459
150166
150165
240246
240245
048914
143187
231875
132186

2029 06 22
2029 06 22
2029 07 01
2029 06 18
2029 03 04
2029 01 06
2029 06 30
2029 06 22
2029 06 22
2029 06 22
2029 06 01
2029 04 14
2029 05 20
2029 05 21
2029 06 15
2029 06 15
2029 03 16
2029 09 24
2029 08 04
2029 09 12
2029 09 13
2029 08 03
2029 09 10
2029 08 04
2029 07 30
2029 08 11
2029 05 21
2029 05 21
2029 05 21
2029 05 21
2029 05 21
2029 05 21
2029 05 26
2029 06 08
2029 06 02
2029 06 09
2029 06 02
2029 06 08
2029 06 29
2029 06 08
2029 06 02
2029 06 08
2029 06 02
2029 06 09
2029 06 02
2029 05 25
2029 06 07
2029 05 25
2029 05 18
2029 08 31
2029 09 17
2029 08 31
2029 09 07
2029 09 07
2029 09 01
2029 08 25
2029 09 20
2029 09 18
2029 08 31
2029 08 31
2029 09 24
2029 09 24
2029 06 16
2028 07 23

Nr 9/2019
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości..

Nr 9/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
310

DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA
PRAWA OCHRONNEGO
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu lub ujawnieniu
zgłoszenia na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
366747
387498
393695
395610
396445
399062
402825
402826
412099
421503
424207
424675
428091
430800
431515
432314
432609
434298
436608
437015
437343
437849
437958
437968
439180
440642
440916
441992
442664
443021
443487
443515
443521
444565
444566
444689
446542
446826
447524
448285
448804
449085
449276
449978
449982
450004
450922
451413
451810
452330
453090
453409
453616
454180
454812
454814

12/2010
21/2011
06/2012
10/2012
11/2012
15/2012
22/2012
22/2012
14/2013
05/2014
10/2014
14/2014
17/2014
22/2014
23/2014
24/2014
25/2014
02/2015
07/2015
07/2015
08/2015
10/2015
10/2015
10/2015
12/2015
14/2015
15/2015
17/2015
18/2015
19/2015
20/2015
20/2015
20/2015
22/2015
22/2015
22/2015
25/2015
26/2015
6/2016
2/2016
3/2016
4/2016
4/2016
6/2016
6/2016
6/2016
8/2016
9/2016
10/2016
11/2016
12/2016
13/2016
13/2016
14/2016
21/2016
21/2016

455308
458627
459803
460047
461970
462818
465370
465452
467481
467708
468163
468450
468552
469804
470368
470694
470820
470908
472168
472905
473245
474324
474485
474663
475025
475179
476420
477984
478889
479059
480439
481616
482093
484408
485138
485250
485260
487175
487415
487416
487418
487419
487420
487442
487443
487855
487969
488082
488083
488093
488201
488204
488205
488206
489438
489496

U
U
20/2016
U
U
ZT25/2017
ZT10/2017
U
ZT16/2017
U
U
ZT24/2017
ZT30/2017
U
ZT26/2017
U
U
ZT23/2017
U
ZT30/2017
U
ZT39/2017
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

489722
490072
490441
490613
490681
490968
491059
491818
492119
492170
492173

2923
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

492779
492973
494468
494992
495078
495099
495549
495682
495782
496042

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
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DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu lub ujawnieniu
zgłoszenia na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
387769
417730
423687
434285
434815
436159
439914
440551
440643
442490
454693
480117
480913
481829
485999
486088
488560
488590
488591
490454
491929
492677
492866
492875
492926
493284
493359
493547
493956
494006
494051
494158
494159
494354
494414
494417
494421
494422
494467
494512
494552
494825
494897
494899
494931

22/2011
24/2013
09/2014
02/2015
03/2015
06/2015
13/2015
14/2015
10/2015
18/2015
21/2016
ZT06/2018
ZT08/2018
ZT11/2018
ZT26/2018
ZT30/2018
ZT18/2019
ZT44/2018
ZT44/2018
U
U
U
U
ZT08/2019
U
U
ZT04/2019
U
ZT11/2019
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

495012
495087
495147
495148
495213
495356
495567
495692
495694
495697
495699
495855
495856
495893
495973
496005
496071
496080
496082
496083
496094
496097
496102
496159
496160
496169
496180
496181
496207
496214
496250
496289
496336
496378
496400
496527
496548
496604
496670
496732
496762
496768
496806
496807
496808

U
U
U
U
ZT14/2019
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
ZT19/2019
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
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496809
496811
496812
496814
496815
496837
496840
496849
496880
496889
496897
497103
497140

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

497244
497455
497544
497585
497629
497914
497917
497939
498049
498611
498720
498931
498932

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
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DECYZJE STWIERDZAJĄCE WYGAŚNIĘCIE
DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone.
308474
363009
363012
365164
372342
373082
373436
376369
384578
384583
394306
394374
394387
396729
396913
399782
401162
402194
402196
403492
405221
406727
408973
409545
409794
411434
411435
412609
413890
415125
415127
418005
418007
420390
420889
420891
421016
421017
422748
422760
423349
425833
425958

14/2006
05/2010
05/2010
09/2010
21/2010
22/2010
23/2010
02/2011
16/2011
16/2011
07/2012
07/2012
07/2012
11/2012
11/2012
16/2012
19/2012
21/2012
21/2012
23/2012
01/2013
04/2013
09/2013
10/2013
10/2013
13/2013
13/2013
15/2013
17/2013
19/2013
19/2013
25/2013
25/2013
03/2014
04/2014
04/2014
04/2014
04/2014
07/2014
07/2014
08/2014
13/2014
13/2014

425965
426755
427069
427803
429043
429056
429423
429426
432552
434022
434023
436319
437768
437910
439007
439182
439341
439442
439444
439928
440018
442155
443187
444280
444715
446572
447971
449434
449616
450136
450139
450141
450320
450323
451073
451633
451758
451897
453062
453303
453305
453333
453376

13/2014
14/2014
15/2014
16/2014
18/2014
18/2014
19/2014
19/2014
25/2014
02/2015
02/2015
06/2015
10/2015
10/2015
12/2015
12/2015
12/2015
12/2015
12/2015
13/2015
13/2015
17/2015
19/2015
21/2015
22/2015
25/2015
02/2016
05/2016
05/2016
06/2016
06/2016
06/2016
06/2016
06/2016
08/2016
09/2016
10/2016
10/2016
12/2016
12/2016
12/2016
13/2016
13/2016

453598
453832
453841
454404
454636
455580
456527
457461
458940
460995
462654
464314
464584
464625
465660
466335
468136
468901
469158
469160
469164
469625
469738
470005
470072
470267
470477
470719
471167
471424
471449
472829
473059
473060
473199
473201
473256
473257
473268
473385
473452
473696
474300
474310
474800
474816
475027
475253
475311
475470
475884
476151
476228
476411
476416
476497
476564
476588
476595
476722
476723
476756
476760
476777
476779
476786
476832

13/2016
13/2016
13/2016
14/2016
15/2016
49/2017
22/2017
49/2017
50/2017
22/2016
47/2017
46/2017
50/2017
50/2017
47/2017
50/2017
50/2017
07/2018
07/2018
07/2018
07/2018
19/2017
52/2017
11/2018
49/2017
36/2017
08/2018
07/2018
01/2018
40/2017
50/2017
47/2017
41/2017
41/2017
35/2017
35/2017
34/2017
34/2017
35/2017
48/2017
13/2018
11/2018
01/2018
06/2018
08/2018
08/2018
47/2017
47/2017
06/2018
44/2017
51/2017
14/2018
10/2018
47/2017
50/2017
48/2017
52/2017
47/2017
47/2017
52/2017
52/2017
48/2017
48/2017
47/2017
43/2017
44/2017
47/2017

Nr 9/2019
476847
476848
477035
477122
477133
477136
477139
477143
477209
477313
477320
477353
477402
477432
477456
477463
477571
477617
477649
477724
477742
477776
477800
477877
477881
477901
477903
477907
477914
477922
477925
477929
477979
477980
477981
478054
478070
478074
478100
478108
478117
478140
478141
478142
478149
478162
478214
478242
478243
478246
478248
478249
478252
478253
478254
478257
478259
478262
478303
478304
478370
478381
478392
478409
478471
478493
478545

48/2017
47/2017
46/2017
45/2017
12/2018
07/2018
50/2017
50/2017
52/2017
46/2017
47/2017
46/2017
51/2017
46/2017
46/2017
46/2017
50/2017
48/2017
48/2017
47/2017
47/2017
11/2018
48/2017
52/2017
52/2017
13/2018
48/2017
48/2017
48/2017
49/2017
47/2017
51/2017
10/2018
10/2018
10/2018
07/2018
48/2017
48/2017
52/2017
48/2017
50/2017
14/2018
14/2018
08/2018
12/2018
49/2017
49/2017
09/2018
52/2017
09/2018
09/2018
09/2018
09/2018
09/2018
09/2018
09/2018
09/2018
09/2018
14/2018
08/2018
49/2017
50/2017
49/2017
49/2017
11/2018
52/2017
51/2017

Nr 9/2019
478547
478553
478705
478922
478934
479255
479305
479391
479647
479868
479993
480001
480147
480162
480168
480456
480611
480635
480645
480738
480804
480805
480814
480830
480832
480834
480838
480922
480956
481010
481060
481100
481143
481154
481212
481296
481298
481304
481326
481380
481384
481442
481475
481476
481539
481543
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51/2017
51/2017
10/2018
04/2018
11/2018
05/2018
06/2018
04/2018
13/2018
13/2018
05/2018
05/2018
11/2018
11/2018
09/2018
13/2018
11/2018
12/2018
10/2018
10/2018
10/2018
07/2018
12/2018
08/2018
09/2018
12/2018
10/2018
13/2018
07/2018
10/2018
13/2018
07/2018
10/2018
08/2018
07/2018
11/2018
11/2018
12/2018
13/2018
13/2018
09/2018
10/2018
14/2018
14/2018
13/2018
11/2018

481550
481554
481590
481633
481634
481635
481636
481692
481786
481827
481828
481951
481952
481955
481971
481980
482018
482020
482038
482062
482063
482143
482164
482168
482175
482314
482365
482374
482448
482531
482533
482534
482535
482536
482538
482539
482541
482544
482546
482547
482577
482622
482639
482833
482855

11/2018
12/2018
12/2018
13/2018
13/2018
13/2018
10/2018
10/2018
12/2018
11/2018
11/2018
13/2018
13/2018
11/2018
12/2018
13/2018
14/2018
12/2018
12/2018
12/2018
12/2018
12/2018
11/2018
11/2018
12/2018
14/2018
14/2018
13/2018
12/2018
13/2018
13/2018
13/2018
13/2018
13/2018
13/2018
13/2018
13/2018
13/2018
13/2018
13/2018
13/2018
14/2018
13/2018
14/2018
15/2018
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE
ZNAKÓW TOWAROWYCH
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestru znaków
towarowych, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano wpisu
lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru znaków
towarowych zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię lub nazwę oraz adres uprawnionego z podaniem nazwy kraju,
rubryka B - znak towarowy (wpisany znak towarowy lub jego odbitkę i klasy elementów graficznych - jeżeli znak je zawiera
- oraz, jeżeli jest to niezbędne dla identyfikacji znaku, jego
rodzaj np. znak przestrzenny, dźwiękowy, a także w przypadku znaków barwnych określenie kolorów),
rubryka C - wykaz towarów przyporządkowanych do odpowiednich
klas towarowych,
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rubryka D - prawa ograniczające prawo ochronne,
rubryka E - kategorię znaku lub prawa ochronnego (wspólny znak towarowy, wspólny znak towarowy gwarancyjny, wspólne
prawo ochronne) oraz regulamin znaku,
rubryka F - wnioski i sprzeciwy oraz decyzje wydane w wyniku ich rozpoznania,
rubryka G - rejestracja międzynarodowa (adnotacja o rejestracji międzynarodowej na podstawie zgłoszenia lub rejestracji krajowej),
rubryka H - datę unieważnienia lub datę i przyczynę wygaśnięcia prawa ochronnego, zastąpienie rejestracji krajowej rejestracją międzynarodową.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, zmiana nazwy
uprawnionego, prawa ograniczające prawo ochronne,
zmiana regulaminu znaku wspólnego, sprostowania
istotnych pomyłek.
046704 2019 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DELPHI INTERNATIONAL OPERATIONS
LUXEMBOURG S.A.R.L., BASCHARAGE, Luksemburg i dokonanie
wpisu: Delphi Technologies IP Limited, St. Michael, Barbados
047153 2019 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LANXESS ELASTOMERS B.V., GELEEN,
Holandia i dokonanie wpisu: ARLANXEO Netherlands B.V., Geleen,
Holandia
048705 2019 07 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION, Tokio, Japonia i dokonanie wpisu: Sumitomo Heavy Industries, Ltd., Tokyo, Japonia
048880 2019 07 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE DIAL CORPORATION, SCOTTSDALE,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Henkel Consumer
Goods Inc., Scottsdale, Stany Zjednoczone Ameryki
048880 2019 07 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Henkel Consumer Goods Inc., Scottsdale,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Henkel Corporation, Rocky Hill, Stany Zjednoczone Ameryki
051963 2019 07 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Alps Electric Co., Ltd., Tokio,
Japonia i dokonanie wpisu: ALPS ALPINE CO., LTD., Tokyo, Japonia
057007 2019 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zakłady Artykułów Technicznych
„Artech”, Łódź, Polska i dokonanie wpisu: ZAKŁADY ARTYKUŁÓW
TECHNICZNYCH „ARTECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 000049443
058614 2019 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GROTRIAN, HELFFERICH, SCHULZ,
TH.STEINWEG NACHF., GMBH & CO., Braunschweig, Niemcy i dokonanie wpisu: GROTRIAN, HELFFERICH, SCHULZ, TH.STEINWEG
NACHF., GMBH, Braunschweig, Niemcy
063083 2019 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: F.HOFFMANN-LA ROCHE AG, BAZYLEA,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Cheplapharm Arzneimittel GmbH,
Greifswald, Niemcy
066686 2019 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHINA TUHSU YUNNAN TEA IMPORT &
EXPORT CORPORATION, Kunming, Chiny i dokonanie wpisu: CHINA
TEA (YUNNAN) CO., LTD., Kunming, Chiny
068346 2019 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BLOHM + VOSS GMBH, HAMBURG, Niemcy i dokonanie wpisu: BLOHM + VOSS SHIPYARDS GmbH, Hamburg, Niemcy
068346 2019 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BLOHM + VOSS SHIPYARDS GmbH, Ham-
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burg, Niemcy i dokonanie wpisu: BLOHM + VOSS GMBH, HAMBURG, Niemcy
068346 2019 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BLOHM + VOSS GMBH, HAMBURG,
Niemcy i dokonanie wpisu: BLOHM + VOSS B.V. & Co. KG, Hamburg,
Niemcy
068346 2019 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BLOHM + VOSS B.V. & Co. KG, Hamburg,
Niemcy i dokonanie wpisu: THYSSENKRUPP MARINE SYSTEMS
GMBH, Kiel, Niemcy
071365 2019 07 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakłady Tytoniowe w Lublinie Spółka Akcyjna, Lublin, Polska 000052907 i dokonanie wpisu: IMPERA INTERNATIONAL MARCIN TETZLAFF, Katowice, Polska
071366 2019 07 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakłady Tytoniowe w Lublinie Spółka Akcyjna, Lublin, Polska 000052907 i dokonanie wpisu: IMPERA INTERNATIONAL MARCIN TETZLAFF, Katowice, Polska
071367 2019 07 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakłady Tytoniowe w Lublinie Spółka Akcyjna, Lublin, Polska 000052907 i dokonanie wpisu: IMPERA INTERNATIONAL MARCIN TETZLAFF, Katowice, Polska
071368 2019 07 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakłady Tytoniowe w Lublinie Spółka Akcyjna, Lublin, Polska 000052907 i dokonanie wpisu: IMPERA INTERNATIONAL MARCIN TETZLAFF, Katowice, Polska
072080 2019 07 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HENKEL CONSUMER GOODS INC., SCOTTSDALE, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Henkel
Corporation, Rocky Hill, Stany Zjednoczone Ameryki
072536 2019 07 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakłady Tytoniowe w Lublinie Spółka Akcyjna, Lublin, Polska i dokonanie wpisu: IMPERA INTERNATIONAL
MARCIN TETZLAFF, Katowice, Polska
073156 2019 07 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin,
Irlandia i dokonanie wpisu: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia
074595 2019 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GOYA FOODS, INC., Secaucus, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GOYA FOODS, INC., Jersey
City, Stany Zjednoczone Ameryki
074824 2019 07 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HENKEL CONSUMER GOODS INC., SCOTTSDALE, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Henkel
Corporation, Rocky Hill, Stany Zjednoczone Ameryki
078566 2019 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RUDOLF WILD GMBH & CO.KG, HEIDELBERG-EPPELHEIM, Niemcy i dokonanie wpisu: ADM WILD Europe
GmbH & Co. KG, Eppelheim, Niemcy
078690 2019 07 03 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WESTERN UNION HOLDINGS, INC., ENGLEWOOD, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Western Union Holdings, Inc., Denver, Stany Zjednoczone Ameryki
092419 2019 07 03 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WESTERN UNION HOLDINGS,
INC., ENGLEWOOD, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
Western Union Holdings, Inc., Denver, Stany Zjednoczone Ameryki
096035 2019 07 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KORONA CANDLES SPÓŁKA AKCYJNA,
Wieluń, Polska 730031975 i dokonanie wpisu: KORONA CANDLES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieluń, Polska
381361398

Nr 9/2019

096730 2019 07 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: G+J International Magazines GmbH,
Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: Gruner + Jahr GmbH, Hamburg, Niemcy
097430 2019 07 03 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: RUDOLF WILD GMBH & CO. KG,
EPPELHEIM, Niemcy i dokonanie wpisu: ADM WILD Europe GmbH
& Co. KG, Eppelheim, Niemcy
097431 2019 07 03 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: RUDOLF WILD GMBH & CO. KG,
EPPELHEIM, Niemcy i dokonanie wpisu: ADM WILD Europe GmbH
& Co. KG, Eppelheim, Niemcy
097967 2019 07 03 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WILD DAIRY INGREDIENTS
GMBH, EPPELHEIM, Niemcy i dokonanie wpisu: ADM WILD Ingredients GmbH, Eppelheim, Niemcy
098094 2019 07 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A., Lublin, Polska 430585565 i dokonanie wpisu: IMPERA INTERNATIONAL MARCIN TETZLAFF, Katowice, Polska
098250 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KALLISTO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027 i dokonanie wpisu: OKNOPLAST IP MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027
099371 2019 07 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AJINOMOTO CO.,INC., TOKIO, Japonia
i dokonanie wpisu: AMOY FOOD LIMITED, Hong Kong, Chiny
099673 2019 07 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin,
Irlandia i dokonanie wpisu: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia
099871 2019 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919
104447 2019 07 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798 i dokonanie wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023
104959 2019 07 04 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku, VII
Wydział Gospodarczy z dnia 29 czerwca 2015 r., sygn. akt VII GC
91/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 22 czerwca
2016 r. oraz Wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, I Wydział
Cywilny z dnia 4 marca 2016 r., sygn. akt I ACa 1012/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 22 marca 2016 r., Komornik
Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Natalia Jenoch w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: KM 441/18 dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Spółdzielni Producentów Mleka ZAGRODA PODLASKA w Ciosach z siedzibą w Wiśniewie.”
107341 2019 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HOOP Polska Sp. z o.o., Kutno, Polska i dokonanie wpisu: PREMIUM ROSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotokłos, Polska 141232155
108187 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KALLISTO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027 i dokonanie wpisu: OKNOPLAST IP MANAGEMENT
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SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027
108381 2019 07 03 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: RUDOLF WILD GMBH & CO.KG,
EPPELHEIM-HEIDELBERG, Niemcy i dokonanie wpisu: ADM WILD
Europe GmbH & Co. KG, Eppelheim, Niemcy
110890 2019 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BIG TOR M.Barański Spółka Jawna,
Bydgoszcz, Polska 091369094 i dokonanie wpisu: BIG TOR Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka komandytowa, Bydgoszcz, Polska 091369094
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Dobroń, Polska 100291359 i dokonanie wpisu: JF INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pabianice, Polska 100291359
122560 2019 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Jerzy Kięczkowski TACO, Kraków, Polska
i dokonanie wpisu: RESTAURACJE KRAKOWSKIE SPÓŁKA CYWILNA
KRZYSZTOF SETKOWICZ, KATARZYNA SETKOWICZ, Kraków, Polska
123256 2019 07 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Textron Innovations Inc., Providence, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Greenlee Textron Inc.,
Rockford, Stany Zjednoczone Ameryki

113369 2019 07 04 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku, VII
Wydział Gospodarczy z dnia 29 czerwca 2015 r., sygn. akt VII GC
91/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 22 czerwca
2016 r. oraz Wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, I Wydział
Cywilny z dnia 4 marca 2016 r., sygn. akt I ACa 1012/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 22 marca 2016 r., Komornik
Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy- Żoliborza w Warszawie, Natalia Jenoch w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: KM 441/18 dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Spółdzielni Producentów Mleka ZAGRODA PODLASKA w Ciosach z siedzibą w Wiśniewie.”

123256 2019 07 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Greenlee Textron Inc., Rockford, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Greenlee Tools, Inc.,
Rockford, Stany Zjednoczone Ameryki

115272 2019 07 04 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku, VII
Wydział Gospodarczy z dnia 29 czerwca 2015 r., sygn. akt VII GC
91/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 22 czerwca
2016 r. oraz Wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, I Wydział
Cywilny z dnia 4 marca 2016 r., sygn. akt I ACa 1012/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 22 marca 2016 r., Komornik
Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy- Żoliborza w Warszawie, Natalia Jenoch w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: KM 441/18 dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Spółdzielni Producentów Mleka ZAGRODA PODLASKA w Ciosach z siedzibą w Wiśniewie.”

131406 2019 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SHEAFFER PEN CORPORATION, FORT MADISON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: A.T. CROSS
COMPANY LLC, Los Angeles, Stany Zjednoczone Ameryki

115273 2019 07 04 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku, VII
Wydział Gospodarczy z dnia 29 czerwca 2015 r., sygn. akt VII GC
91/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 22 czerwca
2016 r. oraz Wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, I Wydział
Cywilny z dnia 4 marca 2016 r., sygn. akt I ACa 1012/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 22 marca 2016 r., Komornik
Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy- Żoliborza w Warszawie, Natalia Jenoch w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: KM 441/18 dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Spółdzielni Producentów Mleka ZAGRODA PODLASKA w Ciosach z siedzibą w Wiśniewie.”
118782 2019 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
122464 2019 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917 i dokonanie wpisu: JANTOŃ INVEST SPÓŁKA JAWNA, Dobroń, Polska 100291359
122464 2019 07 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: JANTOŃ INVEST SPÓŁKA
JAWNA, Dobroń, Polska 100291359 i dokonanie wpisu: JANTOŃ INVEST SPÓŁKA JAWNA, Pabianice, Polska 100291359
122464 2019 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: JANTOŃ INVEST SPÓŁKA JAWNA,

125172 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 411141076 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 080287781
125177 2019 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: IMPERIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, BIAŁOGARD, Polska i dokonanie wpisu: IMPERIAL Consulting Sp. z o.o.,
Białogard, Polska 301622906

132033 2019 07 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ThyssenKrupp Energostal S.A., Toruń,
Polska i dokonanie wpisu: THYSSENKRUPP MATERIALS POLAND
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 870422397
132859 2019 07 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: VALEANT PHARMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 180935403
132955 2019 04 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ESPARMA GMBH, Magdeburg,
Niemcy i dokonanie wpisu: ESPARMA GMBH, Sülzetal, Niemcy
133481 2019 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe JUKA Pawłowski Józef, Pawłowska Elżbieta Spółka jawna,
Niepołomice, Polska i dokonanie wpisu: JUKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Niepołomice, Polska 351020953
135456 2019 07 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin,
Irlandia i dokonanie wpisu: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia
135527 2019 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA Spółka Akcyjna, Pabianice, Polska 000043883 i dokonanie
wpisu: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752
136063 2019 07 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDC INTERNATIONAL Sp. z o.o., Oborniki
Wielkopolskie, Polska 002160096 i dokonanie wpisu: PWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
014965028
136351 2019 07 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PASABAHCE CAM SANAYI VE TICARET A.S., Levent-Istambuł, Turcja i dokonanie wpisu: PASABAHCE CAM SANAYI VE TICARET A.S., Tuzla- Istambuł, Turcja

2928

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

136926 2019 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WŁASIŃSKA LUDWIKA PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDROŻENIOWE ACRYLMED, ul. Mickiewicza
33, 63-100 Śrem, Polska i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO
BADAWCZO-WDROŻENIOWE ACRYLMED DR LUDWIKA WŁASIŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śrem, Polska 302180215
137263 2019 07 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Baron Adam Zakład Wyrobów Skórzanych BARON, ul. Lwowska 158, 33-300 Nowy Sącz, Polska i dokonanie wpisu: AB TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 368497828
137515 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Grabowski Piotr, Szpakowski Mirosław,
Babaniec Grzegorz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe BINGO S.C., ul. Mochnackiego 5/36, 26-600 Radom, Polska i dokonanie
wpisu: BINGOSPA POLSKA GRZEGORZ BABANIEC, PIOTR GRABOWSKI, MIROSŁAW SZPAKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Milejowice, Polska
005097518
137855 2019 07 24 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HOOP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,, Polska
140765027 i dokonanie wpisu: HOOP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kutno, Polska 140765027
137909 2019 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LEO BURNETT WORLDWIDE, INC.(A DELAWARE CORPORATION), 35 W.Wacker Drive, CHICAGO, Illinous
60601, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: MMS USA
HOLDINGS, INC., Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki
138568 2019 07 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Chemia Budowlana RAL Spółka z o.o.,
Myślęcinek, Polska 091562230 i dokonanie wpisu: HIRSCH - POL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Myślęcinek,
Polska 093167450
138614 2019 07 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polska Telefonia Cyfrowa Spółka z o. o.,
Warszawa, Polska 011417295 i dokonanie wpisu: POLSKA TELEFONIA CYFROWA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011417295
138614 2019 07 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POLSKA TELEFONIA CYFROWA SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska 011417295 i dokonanie wpisu: T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011417295
138818 2019 07 19 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DOLLAR RENT A CAR, INC.
(OKLAHOMA CORPORATION), TULSA, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: DOLLAR RENT A CAR, INC. (OKLAHOMA CORPORATION), Estero, Stany Zjednoczone Ameryki
139345 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BARTEX-Bartol Spółka jawna, Paproć, Polska i dokonanie wpisu: BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Paproć, Polska
639684009
139589 2019 07 04 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL, ALISO VIEJO, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL,
Bridgewater, Stany Zjednoczone Ameryki
140578 2019 07 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A., Lublin, Polska 430585565 i dokonanie wpisu: IMPERA INTERNATIONAL MARCIN TETZLAFF, Katowice, Polska
140956 2019 07 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakłady Tytoniowe w Lublinie Spółka Akcyjna, Lublin, Polska 430585565 i dokonanie wpisu: IMPERA INTERNATIONAL MARCIN TETZLAFF, Katowice, Polska
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141161 2019 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
141179 2019 07 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A., Lublin, Polska 430585565 i dokonanie wpisu: IMPERA INTERNATIONAL MARCIN TETZLAFF, Katowice, Polska
142083 2019 07 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo POLMOS Białystok S.A.,
15-950 Białystok, Polska 012057574 i dokonanie wpisu: PWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
014965028
142391 2019 07 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KODO INC., ST. HELENA, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: ANF Pet, Inc., Saint Helena,
Stany Zjednoczone Ameryki
142913 2019 07 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DOW AGROSCIENCES LLC, INDIANAPOLIS, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: ALBAUGH EUROPE SARL, Lausanne, Szwajcaria
143695 2019 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa,
Polska 015837798 i dokonanie wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023
143791 2019 07 04 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku,
VII Wydział Gospodarczy z dnia 29 czerwca 015 r., sygn. akt VII GC
91/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 22 czerwca
2016 r. oraz Wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, I Wydział
Cywilny z dnia 4 marca 2016 r., sygn. akt I ACa 1012/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 22 marca 2016 r., Komornik
Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Natalia Jenoch w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: KM 441/18 dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Spółdzielni Producentów Mleka ZAGRODA PODLASKA w Ciosach z siedzibą w Wiśniewie.”
143844 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe BINGO Grzegorz Babaniec, Piotr Grabowski, Mirosław Szpakowski Spółka Jawna, 26-600 Radom ul. Mochnackiego 5/36 Polska i dokonanie wpisu: BINGOSPA POLSKA GRZEGORZ BABANIEC,
PIOTR GRABOWSKI, MIROSŁAW SZPAKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Milejowice, Polska 005097518
143846 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe BINGO Grzegorz Babaniec, Piotr Grabowski, Mirosław Szpakowski Spółka jawna, 26-600 Radom ul. Mochnackiego 5/36, Polska i dokonanie wpisu: BINGOSPA POLSKA GRZEGORZ BABANIEC,
PIOTR GRABOWSKI, MIROSŁAW SZPAKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Milejowice, Polska 005097518
143973 2019 07 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin,
Irlandia i dokonanie wpisu: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia
144600 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KALLISTO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska i dokonanie wpisu: OKNOPLAST IP MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027
145357 2019 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DELPHI TECHNOLOGIES,INC., TROY, Sta-
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ny Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Delphi Technologies,
LLC, Troy, Stany Zjednoczone Ameryki

nanie wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023

145357 2019 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Delphi Technologies, LLC, Troy, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Delphi International
Operations Luxembourg S.a.r.l., Bascharage, Luksemburg

148850 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Polska Sieć Handlowa
„NASZ SKLEP” S.A., Rzeszów, Polska 650975511 i dokonanie wpisu:
POLSKA SIEĆ HANDLOWA „NASZ SKLEP” SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 650975511

145357 2019 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Delphi International Operations Luxembourg S.a.r.l., Bascharage, Luksemburg i dokonanie wpisu: Delphi
Technologies IP Limited, St. Michael, Barbados
145386 2019 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BIG TOR M.Barański Spółka Jawna, Bydgoszcz, Polska i dokonanie wpisu: BIG TOR Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością – Spółka komandytowa, Bydgoszcz, Polska
091369094

150387 2019 07 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin,
Irlandia i dokonanie wpisu: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia
151554 2019 07 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakłady Tytoniowe w Lublinie Spółka Akcyjna, Lublin, Polska 430585565 i dokonanie wpisu: IMPERA INTERNATIONAL MARCIN TETZLAFF, Katowice, Polska

147270 2019 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DELPHI TECHNOLOGIES, INC. (DELAWARE CORPORATION), TROY, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie
wpisu: Delphi Technologies, LLC, Troy, Stany Zjednoczone Ameryki

151696 2019 07 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin,
Irlandia i dokonanie wpisu: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia

147270 2019 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Delphi Technologies, LLC, Troy, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Delphi International
Operations Luxembourg S.a.r.l., Bascharage, Luksemburg

151973 2019 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798 i dokonanie wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023

147270 2019 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Delphi International Operations Luxembourg S.a.r.l., Bascharage, Luksemburg i dokonanie wpisu: Delphi
Technologies IP Limited, St. Michael, Barbados
147433 2019 07 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AJINOMOTO CO., INC., TOKIO, Japonia
i dokonanie wpisu: AMOY FOOD LIMITED, Hong Kong, Chiny
147773 2019 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798 i dokonanie wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023
147774 2019 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798 i dokonanie wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023
147775 2019 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798 i dokonanie wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023
147776 2019 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798 i dokonanie wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023
147777 2019 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798 i dokonanie wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023
147778 2019 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798 i dokonanie wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023
148547 2019 07 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798 i doko-

151979 2019 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
152004 2019 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
152979 2019 07 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798 i dokonanie wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023
152980 2019 07 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798 i dokonanie wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023
153211 2019 07 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KODO INC., ST. HELENA, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: ANF Pet, Inc., Saint Helena, Stany Zjednoczone Ameryki
153323 2019 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
153513 2019 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
154125 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KALLISTO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027 i dokonanie wpisu: OKNOPLAST IP MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027
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154427 2019 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FAZER INVEST OY, HELSINKI, Finlandia
i dokonanie wpisu: OY KARL FAZER AB, HELSINKI, Finlandia
154453 2019 07 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Agros Trading Confectionery Spółka
z o.o., 00-613 Warszawa ul. Chałubińskiego 8, Polska i dokonanie
wpisu: UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, Polska 364407260
155179 2019 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HOOP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140765027 i dokonanie wpisu: Kofola ČeskoSlovensko a.s., Ostrawa, Czechy
156723 2019 07 03 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: RUDOLF WILD GMBH & CO. KG,
EPPELHEIM, Niemcy i dokonanie wpisu: ADM WILD Europe GmbH
& Co. KG, Eppelheim, Niemcy
157837 2019 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
157869 2019 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
157870 2019 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
158814 2019 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
160425 2019 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798 i dokonanie wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023
160428 2019 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798 i dokonanie wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023
160429 2019 07 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798 i dokonanie wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023
160948 2019 07 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakłady Tytoniowe w Lublinie Spółka Akcyjna, Lublin, Polska 430585565 i dokonanie wpisu: IMPERA INTERNATIONAL MARCIN TETZLAFF, Katowice, Polska
160949 2019 07 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakłady Tytoniowe w Lublinie Spółka Akcyjna, Lublin, Polska 430585565 i dokonanie wpisu: IMPERA INTERNATIONAL MARCIN TETZLAFF, Katowice, Polska
161378 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Naturell Polska Sp. z o.o., Kraków, Polska
i dokonanie wpisu: NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków,
Polska 357104728
161378 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 357104728 i dokonanie wpisu: MEDVIC S.A.R.L.,
Luksemburg, Luksemburg
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161378 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg, Luksemburg i dokonanie wpisu: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone
Ameryki
162382 2019 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
164307 2019 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FLAMA-GAZ ELEKTROZAWORY,
AUTOMATYKA, ARMATURA GAZOWA ZYGMUNT WAWRZYCZEK,
Pogwizdów, Polska 008455065 i dokonanie wpisu: FLAMA-GAZ
ELEKTROZAWORY ZYGMUNT WAWRZYCZEK, RAFAŁ WAWRZYCZEK, AGNIESZKA KOZIEŁ SPÓŁKA CYWILNA, Pogwizdów, Polska
360328374
164308 2019 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FLAMA-GAZ ELEKTROZAWORY,
AUTOMATYKA, ARMATURA GAZOWA ZYGMUNT WAWRZYCZEK,
Pogwizdów, Polska 008455065 i dokonanie wpisu: FLAMA-GAZ
ELEKTROZAWORY ZYGMUNT WAWRZYCZEK, RAFAŁ WAWRZYCZEK, AGNIESZKA KOZIEŁ SPÓŁKA CYWILNA, Pogwizdów, Polska
360328374
164596 2019 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LG CHEM, LTD., Seoul, Republika Korei
i dokonanie wpisu: LG HAUSYS, LTD., Seoul, Korea Połudiowa
165348 2019 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
167584 2019 07 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798 i dokonanie wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023
168922 2019 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798 i dokonanie wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023
169511 2019 07 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „FLORENTYNA” Mariusz Matecki, Jarosław Matecki Spółka Jawna Zakład Pracy Chronionej, Pleszew, Polska 250507538 i dokonanie wpisu: ZTPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pleszew, Polska 360680697
169511 2019 07 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZTPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pleszew, Polska 360680697 i dokonanie wpisu:
MATECKI I SPÓŁKA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pleszew, Polska 362472780
171427 2019 07 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin,
Irlandia i dokonanie wpisu: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia
171808 2019 07 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LD Holding Spółka Akcyjna, Jastrzębie
Zdrój, Polska i dokonanie wpisu: POLSKA SIEĆ HANDLOWA LIVIO
SPÓŁKA AKCYJNA, Jastrzębie Zdrój, Polska 276297026
176326 2019 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HERCEN TOMASZ HONKISZ, Warszawa,
Polska 145926274 i dokonanie wpisu: TOMASZ HONKISZ, Warszawa, Polska
176593 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: REHASPORT Sp. z o.o., Poznań,
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Polska 634539751 i dokonanie wpisu: REHASPORT CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
300124187
177774 2019 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
178286 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Naturell Polska Sp. z o.o., Kraków, Polska
i dokonanie wpisu: NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków,
Polska 357104728
178286 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 357104728 i dokonanie wpisu: MEDVIC S.A.R.L.,
Luksemburg, Luksemburg
178286 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Medvic S.A.R.L., Luksemburg, Luksemburg i dokonanie wpisu: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone
Ameryki
179406 2019 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LG CHEM, LTD., Seoul, Korea Południowa
i dokonanie wpisu: LG HAUSYS, LTD., Seoul, Korea Południowa
180310 2019 07 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OCTOPUS ENERGI Józef Kowalczyk, Paweł Kalinowski SPÓŁKA CYWILNA, Police, Polska 812675301 i dokonanie wpisu: OCTOPUS ENERGI PAWEŁ KALINOWSKI, Police, Polska
810490916
182124 2019 07 16 D. Wykreślono wpis: „W dniu 19 czerwca 2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt LD.XV.Ns-Rej.Za 4059/13/508) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2359164 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-182124 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche Bank
PBC Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec „KAN” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi.”
182149 2019 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
182150 2019 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
182428 2019 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KEFIREK SPÓŁKA AKCYJNA, Modlnica,
Polska 120154871 i dokonanie wpisu: SPAR POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów, Polska 011915633
182781 2019 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KALLISTO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska i dokonanie wpisu: OKNOPLAST IP MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027
186430 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KALLISTO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska i dokonanie wpisu: OKNOPLAST IP MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027
187036 2019 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
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189083 2019 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PROMOST CONSULTING T. SIWOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180651947 i dokonanie
wpisu: PROMOST CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów, Polska
180651947
190673 2019 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KEFIREK SPÓŁKA AKCYJNA, Modlnica,
Polska 120154871 i dokonanie wpisu: SPAR POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów, Polska 011915633
194114 2019 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA LEONARDO R/ PIKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Tychy, Polska 278154532 i dokonanie wpisu: GRUPA
LEONARDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA, Tychy, Polska 278154532
194114 2019 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA LEONARDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Tychy, Polska 278154532 i dokonanie wpisu: GRUPA LEONARDO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tychy, Polska 278154532
194114 2019 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA LEONARDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tychy,
Polska 278154532 i dokonanie wpisu: TURTLE ENTERTAINMENT
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 142403601
195319 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
195340 2019 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
195342 2019 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
196059 2019 07 03 D. Dokonano wpisu: „W dniu 7 marca
2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla ŁodziŚródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt LD.XV.Ns-Rej.Za 990/19/826) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2602267 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-196059 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie wobec UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi.”
196861-A 2019 07 03 D. Wykreślono wpis: „W dniu 13 grudnia 2017 r. na postawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 17009/17/135) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2554784 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-196861A w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Bankowi Zachodniemu WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec Fabryki
Przyczep Niewiadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie.”
196861-A 2019 07 03 D. Dokonano wpisu: „W dniu 1 kwietnia 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 4841/19/805) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2554784 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-196861A w celu
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zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Santander Bank
Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Fabryki Przyczep Niewiadów Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.”
196975 2019 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KALLISTO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027 i dokonanie wpisu: OKNOPLAST IP MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027
196976 2019 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KALLISTO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027 i dokonanie wpisu: OKNOPLAST IP MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027
197443 2019 07 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KALLISTO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027 i dokonanie wpisu: OKNOPLAST IP MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027
198516 2019 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska
364823455 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, Polska 100383200
198799 2019 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
201089 2019 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KEFIREK SPÓŁKA AKCYJNA, Modlnica,
Polska 120154871 i dokonanie wpisu: SPAR POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów, Polska 011915633
202381 2019 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KEFIREK SPÓŁKA AKCYJNA, Modlnica,
Polska 120154871 i dokonanie wpisu: SPAR POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów, Polska 011915633
202888 2019 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KALLISTO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska i dokonanie wpisu: OKNOPLAST IP MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027
202959 2019 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KEFIREK SPÓŁKA AKCYJNA, Modlnica,
Polska 120154871 i dokonanie wpisu: SPAR POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów, Polska 011915633
203579 2019 07 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin,
Irlandia i dokonanie wpisu: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia
204994 2019 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
205084 2019 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KEFIREK SPÓŁKA AKCYJNA, Modlnica,
Polska 120154871 i dokonanie wpisu: SPAR POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów, Polska 011915633
205776 2019 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AGROS TRADING CONFECTIONERY
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SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 015157968 i dokonanie wpisu:
UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź,
Polska 364407260
205777 2019 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AGROS TRADING CONFECTIONERY
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 015157968 i dokonanie wpisu:
UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź,
Polska 364407260
205911 2019 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KALLISTO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027 i dokonanie wpisu: OKNOPLAST IP MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027
206685 2018 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Boehringer Ingelheim Marketing
Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015289730 i dokonanie wpisu: Sanofi-Aventis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa,
Polska
207067 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KALLISTO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027 i dokonanie wpisu: OKNOPLAST IP MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027
207156 2019 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
207216 2019 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
208246 2019 07 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin,
Irlandia i dokonanie wpisu: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia
208734 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KALLISTO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska i dokonanie wpisu: OKNOPLAST IP MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027
209022 2019 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
209949 2019 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PHU JAGR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warlubie, Polska 341222587 i dokonanie
wpisu: PHU JAGR PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska
210501 2019 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KEFIREK SPÓŁKA AKCYJNA, Modlnica,
Polska 120154871 i dokonanie wpisu: SPAR POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów, Polska 011915633
210724 2019 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
211100 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KALLISTO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Pol-
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ska i dokonanie wpisu: OKNOPLAST IP MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027
211181 2019 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
211585 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
211586 2019 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
211587 2019 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
211607 2019 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
211608 2019 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
216073 2019 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FUNDACJA OSTOJA IM. ŚCIBORA ZE ŚCIBORZYC, Opole, Polska 021741154 i dokonanie wpisu: FUNDACJA
OSTOYA IM. ŚCIBORA ZE ŚCIBORZYC, Wrocław, Polska 363800268
216259 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KALLISTO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska i dokonanie wpisu: OKNOPLAST IP MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027
216811 2019 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „BIG TOR” M. Barański Spółka Jawna, Bydgoszcz, Polska i dokonanie wpisu: BIG TOR Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością - Spółka komandytowa, Bydgoszcz, Polska
091369094
217826 2019 07 03 D. Dokonano wpisu: „W dniu 29 maja
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 7510/19/351) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2611385 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-217826 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec spółki BT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bruno Tassi Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie.”
221355 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „VIMED” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Płońsk, Polska 130285588 i dokonanie wpisu: TRAWIŃSKI SYLWIUSZ RAFAŁ, Żabieniec, Polska; TRAWIŃSKA LIDIA, Żabieniec, Polska
221627 2019 07 26 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „VOLANTIS” Grzegorz Szczypek,
Wola Władysławowska, Polska 710411564 i dokonanie wpisu: VOLANTIS GRZEGORZ SZCZYPEK, Warszawa, Polska 710411564
221650 2019 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
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ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
221857 2019 07 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT PHARMACEUTICALS IRELAND,
Dublin, Irlandia i dokonanie wpisu: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia
223809 2019 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PEPCO MARKETING Spółka z o.o.,
Poznań, Polska 301590997 i dokonanie wpisu: PEPCO POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
639669292
223814 2019 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PEPCO MARKETING Sp. z o.o., Poznań,
Polska 301590997 i dokonanie wpisu: PEPCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
639669292
223815 2019 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PEPCO MARKETING Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Poznań, Polska 301590997 i dokonanie wpisu:
PEPCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 639669292
223818 2019 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PEPCO MARKETING Spółka z o.o.,
Poznań, Polska 301590997 i dokonanie wpisu: PEPCO POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
639669292
223820 2019 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PEPCO MARKETING Spółka z o.o.,
Poznań, Polska 301590997 i dokonanie wpisu: PEPCO POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
639669292
223821 2019 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PEPCO MARKETING Spółka z o.o.,
Poznań, Polska 301590997 i dokonanie wpisu: PEPCO POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
639669292
223822 2019 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PEPCO MARKETING Sp. z o.o.,
Poznań, Polska 301590997 i dokonanie wpisu: PEPCO POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
639669292
223921 2019 07 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin,
Irlandia i dokonanie wpisu: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia
223922 2019 07 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT PHARMACEUTICALS IRELAND,
Dublin, Irlandia i dokonanie wpisu: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia
224051 2019 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA LEONARDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tychy,
Polska 278154532 i dokonanie wpisu: TURTLE ENTERTAINMENT
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 142403601
224301 2019 07 26 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bioleaf Pharma Spółka
z o.o., Jarzębia Łąka, Polska i dokonanie wpisu: Bioleaf Pharma Sp.
z o.o., Radzymin, Polska
224302 2019 07 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bioleaf Pharma Spółka
z o.o., Jarzębia Łąka, Polska i dokonanie wpisu: Bioleaf Pharma Sp.
z o.o., Radzymin, Polska
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224690 2019 07 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KALLISTO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027 i dokonanie wpisu: OKNOPLAST IP MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027
224783 2019 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
224994 2019 07 12 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZIELONA BUDKA (MIELEC) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Mielec, Polska 690513446
i dokonanie wpisu: FRONERI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec, Polska 690513446
225093 2019 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne, Polska 005173432 i dokonanie wpisu: LECHPOL ELECTRONICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Miętne, Polska 363917131
225152 2019 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PEPCO MARKETING Spółka z o.o.,
Poznań, Polska 301590997 i dokonanie wpisu: PEPCO POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
639669292
225153 2019 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PEPCO MARKETING Spółka z o.o.,
Poznań, Polska 301590997 i dokonanie wpisu: PEPCO POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
639669292
225155 2019 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PEPCO MARKETING Spółka z o.o.,
Poznań, Polska 301590997 i dokonanie wpisu: PEPCO POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
639669292
225213 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 411141076 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 080287781
225214 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 411141076 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 080287781
225231 2019 07 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bioleaf Pharma Sp. z o.o., Jarzębia Łąka, Polska 140680928 i dokonanie wpisu: Bioleaf Pharma Sp.
z o.o., Radzymin, Polska
225335 2019 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 364309008 i dokonanie
wpisu: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
356563730
225433 2019 07 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK Spółka z o.o., Warszawa,
Polska 015837798 i dokonanie wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023
225434 2019 07 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK Spółka z o.o., Warszawa,
Polska 015837798 i dokonanie wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023
225475 2019 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZIELONA BUDKA (Mielec) Spółka z ogra-
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niczoną odpowiedzialnością, Mielec, Polska i dokonanie wpisu:
FRONERI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec, Polska 690513446
225636 2019 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
225927 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
225928 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
225929 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
225930 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
225935 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
225936 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
226060 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Słoneczne Pole Produkcja
Kapusty i Ogórków Kwaszonych Karol Bultrowicz, Kalisz, Polska
250815910 i dokonanie wpisu: SŁONECZNE POLE PRODUKCJA KAPUSTY I OGÓRKÓW KISZONYCH KAROL BULTROWICZ, Kalisz, Polska 250815910
226116 2019 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
226117 2019 07 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
226308 2019 07 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: VALEANT PHARMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 180935403
226440 2019 07 18 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „GEO-LISP” Aleksandra
Poniewiera, Katowice, Polska i dokonanie wpisu: „GEO-LISP” Aleksandra Poniewiera, Książenice, Polska 277931821
226822 2019 07 18 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OLIMP LABORATORIES
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Nagawczyna, Polska
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i dokonanie wpisu: OLIMP LABORATORIES Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Pustynia, Polska 691532279
226838 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
227048 2019 07 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO S.A., Warszawa, Polska 273243857 i dokonanie wpisu: MIESZKO
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 273243857
227049 2019 07 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO S.A., Warszawa, Polska 273243857 i dokonanie wpisu: MIESZKO
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 273243857
227060 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Naturell Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Kraków, Polska i dokonanie wpisu: NATURELL
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 357104728
227060 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 357104728 i dokonanie wpisu: MEDVIC S.A.R.L.,
Luksemburg, Luksemburg
227060 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg, Luksemburg i dokonanie wpisu: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone
Ameryki
227062 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Naturell Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Kraków, Polska i dokonanie wpisu: NATURELL
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 357104728
227062 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 357104728 i dokonanie wpisu: MEDVIC S.A.R.L.,
Luksemburg, Luksemburg
227062 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg, Luksemburg i dokonanie wpisu: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone
Ameryki
227063 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Naturell Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Kraków, Polska i dokonanie wpisu: NATURELL
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 357104728
227063 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 357104728 i dokonanie wpisu: MEDVIC S.A.R.L.,
Luksemburg, Luksemburg
227063 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg, Luksemburg i dokonanie wpisu: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone
Ameryki
227206 2019 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
227207 2019 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
227704 2019 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PEPCO MARKETING Spółka z o.o.,
Poznań, Polska 301590997 i dokonanie wpisu: PEPCO POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
639669292
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227740 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 411141076 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 080287781
227741 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 411141076 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 080287781
227749 2019 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OLIMP LABORATORIES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Nagawczyna, Polska 691532279 i dokonanie wpisu: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębica, Polska 691532279
228002 2019 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JANTOŃ Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa, Dobroń, Polska 100282917 i dokonanie wpisu: MIP METRO
Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, Düsseldorf, Niemcy
228096 2019 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OLIMP LABORATORIES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Nagawczyna, Polska 691532279 i dokonanie wpisu: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębica, Polska 691532279
228237 2019 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Naturell Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Kraków, Polska i dokonanie wpisu: NATURELL
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 357104728
228237 2019 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 357104728 i dokonanie wpisu: MEDVIC S.A.R.L.,
Luksemburg, Luksemburg
228237 2019 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg, Luksemburg i dokonanie wpisu: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone
Ameryki
228618 2019 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROCORDIA FOOD AB, Eslöv, Szwecja
i dokonanie wpisu: ORKLA FOODS SVERIGE AB, Malmö, Szwecja
228619 2019 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROCORDIA FOOD AB, ESLÖV, Szwecja
i dokonanie wpisu: Orkla Foods Sverige AB, Malmö, Szwecja
228700 2019 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zdrojowa Invest Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością S.K.A., Kołobrzeg, Polska 320204864 i dokonanie wpisu: ZDROJOWA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa,
Polska 320204864
228815 2019 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Instytut Nafty i Gazu, Kraków, Polska
000023136 i dokonanie wpisu: INSTYTUT NAFTY I GAZU - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Kraków, Polska 000023136
228987 2019 07 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KALLISTO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027 i dokonanie wpisu: OKNOPLAST IP MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027
228988 2019 07 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KALLISTO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027 i dokonanie wpisu: OKNOPLAST IP MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027
228989 2019 07 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KALLISTO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
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ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027 i dokonanie wpisu: OKNOPLAST IP MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027
229003 2019 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przetwórnia Owoców i Warzyw „PROSPONA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Nowy Sącz,
Polska 490017950 i dokonanie wpisu: PROSPONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, Polska 490017950
229229 2019 07 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KALLISTO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027 i dokonanie wpisu: OKNOPLAST IP MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027
229230 2019 07 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KALLISTO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska i dokonanie wpisu: OKNOPLAST IP MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027
229424 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
229511 2019 07 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015837798 i dokonanie
wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn,
Polska 630303023
229512 2019 07 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015837798 i dokonanie
wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn,
Polska 630303023
229513 2019 07 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK Sp. z o.o., Warszawa,
Polska 015837798 i dokonanie wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023
229573 2019 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PEPCO MARKETING Sp. z o.o., Poznań,
Polska 301590997 i dokonanie wpisu: PEPCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
639669292
229773 2019 07 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska
364823455 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, Polska 100383200
229783 2019 07 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK Sp. z o.o., Warszawa,
Polska 015837798 i dokonanie wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023
229839 2019 07 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: REAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 012429159 i dokonanie wpisu:
„REAS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141423139
230018 2019 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
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230019 2019 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
230231 2019 07 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska 273243857 i dokonanie wpisu: MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 273243857
230247 2019 07 26 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PIWNICZANKA Zakład Butelkowania Naturalnej Wody Mineralnej Spółdzielnia Pracy, Piwniczna
Zdrój, Polska 000742291 i dokonanie wpisu: PIWNICZANKA SPÓŁDZIELNIA PRACY, Piwniczna Zdrój, Polska 000742291
230361 2019 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
230363 2019 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
230364 2019 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
230365 2019 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
230707 2019 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zdrojowa Invest Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością S.K.A., Kołobrzeg, Polska 320204864 i dokonanie wpisu: ZDROJOWA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa,
Polska 320204864
230801 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 411141076 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 080287781
230802 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 411141076 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 080287781
230804 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 411141076 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 080287781
230805 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 411141076 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 080287781
230806 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 411141076 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 080287781
230840 2019 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
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230972 2019 07 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „DOM LEKARSKI” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Szczecin, Polska 812036630 i dokonanie wpisu: „DOM LEKARSKI” SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin, Polska 812036630
231193 2019 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Krzysztof Bogusz, Gostyń, Polska i dokonanie wpisu: ŻWIR-KOP HANDEL-USŁUGI PIOTR MICHAŁOWSKI,
Trąbinek, Polska
231265 2019 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „ABITECH” Anna Bik, Mucharz, Polska
i dokonanie wpisu: JEPICO LIMITED, Ras Al Khaimah, Zjednoczone
Emiraty Arabskie
231286 2019 07 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KALLISTO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027 i dokonanie wpisu: OKNOPLAST IP MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027
231298 2019 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ECOWIPES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 200246373 i dokonanie
wpisu: ECOWIPES EWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 200246373
232080 2019 07 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kentucky Fried Chicken
International Holdings LLC, Louisville, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: Kentucky Fried Chicken International Holdings
LLC, Plano, Stany Zjednoczone Ameryki
232401 2019 07 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FABRYKA FORMY SPÓŁKA
AKCYJNA, Poznań, Polska 300968873 i dokonanie wpisu: FABRYKA
FORMY SPÓŁKA AKCYJNA, Dąbrowa, Polska 300968873
232821 2019 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „Komfort-Meble” K. K. Zawistowscy Spółka Jawna, Księżyno, Polska 050858178 i dokonanie wpisu: OLTA K.K.
ZAWISTOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Ignatki, Polska 050858178
233269 2019 07 20 D. Dokonano wpisu: „Na odstawie tytułów wykonawczych: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi z dnia 28
sierpnia 2017 r., sygn. XIII GNc 2175/17 zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności z dnia 26 października 2017 r., Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Jacek Lewandowski w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod
sygnaturą akt: Km 1010/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Fundacja New Earth Family Foundation z siedzibą w Łodzi.”
233269 2019 07 20 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułów wykonawczych: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 28
czerwca 2017 r., sygn. XV GNc 3140/17 zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności z dnia 24 kwietnia 2018 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Jacek Lewandowski
w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: Km 702/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Bibby Financial
Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie.”
233269 2019 07 20 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułów wykonawczych: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia
25 maja 2017 r., sygn. XV GNc 3224/17 zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności z dnia 2 marca 2018 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Jacek Lewandowski
w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygna-
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turą akt: Km 25/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: DPD POLSKA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.”
233269 2019 07 20 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułów wykonawczych: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 10 sierpnia
2017 r., sygn XIII GNc 3200/18, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Jacek Lewandowski w toku
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt:
Km 1313/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy
znak towarowy na wniosek wierzyciela: Z-Power Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi.”
233269 2019 07 20 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułów wykonawczych: Wyroku Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 26
czerwca 2017 r., sygn. V GV 1141/17, Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Jacek Lewandowski w toku
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt:
Km 1373/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy
znak towarowy na wniosek wierzyciela: Lege Opakowania Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Koźmin Wielkopolski.”
233269 2019 07 20 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułów wykonawczych: Administracyjnego tytułu wykonawczego z dnia 16 maja 2018 r., sygn. akt. 1014-SEW-2.723.4336.2018,
Administracyjnego tytułu wykonawczego z dnia 16 maja 2018 r.,
sygn. akt 1014-SEW-2.723.4334.2018 oraz Administracyjnego tytułu wykonawczego z dnia 8 czerwca 2018 r., sygn. akt 1014-SEW2.723.5248.2018, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla
Łodzi-Widzewa w Łodzi Jacek Lewandowski w toku postępowania
egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: Km 1374/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy
na wniosek wierzyciela: Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew w Łodzi.”
233269 2019 07 20 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułów wykonawczych: Administracyjnego tytułu wykonawczego
z dnia 4 maja 2018r., sygn. akt Fn.3161.205.2018 oraz Administracyjnego tytułu wykonawczego z dnia 8 czerwca 2018 r., sygn. akt
Fn.3161.220.2018, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla
Łodzi-Widzewa w Łodzi Jacek Lewandowski w toku postępowania
egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: Km 1375/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy
na wniosek wierzyciela: Wójta Gminy Goleszów z siedzibą w Goleszowie.”
233269 2019 07 20 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie
tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia
14 marca 2018r., sygn. XIII GNc 817/18 zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności z dnia 11 czerwca 2018 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Jacek Lewandowski
w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: Km 1372/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Marvel Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi.”
233269 2019 07 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FABRYKA ELEKTRONARZĘDZI CELMA
SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, Polska 100180654 i dokonanie wpisu: PETRAM HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 369050029
233269 2019 07 20 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 21 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt:
WA.XI.Ns-Rej.Za 2502/19/477) wpisał do rejestru zastawów pod
pozycją 2601180 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.233269 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Zygmuntowi Skwarło zamieszkałemu

2938

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

w Rzeszowie wobec Petram House Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.”
233315 2019 07 26 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „PIWNICZANKA” Zakład Butelkowania Naturalnej Wody Mineralnej Spółdzielnia Pracy, Piwniczna Zdrój, Polska 000742291 i dokonanie wpisu: PIWNICZANKA
SPÓŁDZIELNIA PRACY, Piwniczna Zdrój, Polska 000742291
233400 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 411141076 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 080287781
233468 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Naturell Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Kraków, Polska i dokonanie wpisu: NATURELL
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 357104728
233468 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 357104728 i dokonanie wpisu: MEDVIC S.Á R.L.,
Luksemburg, Luksemburg
233468 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDVIC S.Á.R.L., Luksemburg, Luksemburg i dokonanie wpisu: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone
Ameryki
233552 2019 07 26 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „PIWNICZANKA” Zakład Butelkowania Naturalnej Wody Mineralnej Spółdzielnia Pracy, Piwniczna Zdrój, Polska 000742291 i dokonanie wpisu: PIWNICZANKA
SPÓŁDZIELNIA PRACY, Piwniczna Zdrój, Polska 000742291
233553 2019 07 26 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „PIWNICZANKA” Zakład Butelkowania Naturalnej Wody Mineralnej Spółdzielnia Pracy, Piwniczna Zdrój, Polska 000742291 i dokonanie wpisu: PIWNICZANKA
SPÓŁDZIELNIA PRACY, Piwniczna Zdrój, Polska 000742291
233567 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 411141076 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 080287781
233608 2019 07 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015837798 i dokonanie
wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn,
Polska 630303023
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234266 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 411141076 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 080287781
234267 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 411141076 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 080287781
234268 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 411141076 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 080287781
234269 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 411141076 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 080287781
234273 2019 07 26 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „SPECJAŁ” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Rzeszów, Polska 180188892 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE
„SPECJAŁ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 180188892
234843 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 411141076 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 080287781
234844 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 411141076 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 080287781
234845 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 411141076 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 080287781
234846 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 411141076 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 080287781
234847 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 411141076 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 080287781

233949 2019 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919

234864 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 411141076 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 080287781

234261 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 411141076 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 080287781

235765 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Adrion Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 12166346 i dokonanie wpisu:
PAWEŁ MICHALSKI, Michałów-Grabina, Polska 011131245

234262 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 411141076 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 080287781

236593 2019 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245

234264 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 411141076 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 080287781

237080 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Naturell Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Kraków, Polska 357104728 i dokonanie wpisu:
NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 357104728

234265 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 411141076 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 080287781

237080 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 357104728 i dokonanie wpisu: MEDVIC S.A.R.L.,
Luksemburg, Luksemburg
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237080 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg, Luksemburg i dokonanie wpisu: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone
Ameryki
237373 2019 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
237638 2019 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
237639 2019 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
237832 2019 07 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin,
Irlandia i dokonanie wpisu: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia
238452 2019 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
238996 2019 07 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin
24, Irlandia i dokonanie wpisu: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia
239351 2019 07 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu:
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska
630303023
239401 2019 07 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EKOKOGENERACJA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 141699367 i dokonanie wpisu: EKO WTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142468842
239445 2019 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zdrojowa Invest Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna, Kołobrzeg,
Polska 320204864 i dokonanie wpisu: ZDROJOWA INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 320204864
239761 2019 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EKO-TREND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zamość, Polska 060353772 i dokonanie
wpisu: GUEST COMPANY JUNIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zamość, Polska 366545322
240371 2019 07 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SCOTIA GROUP INTERNATIONAL Szymon
Guzowski, Zenon Guzowski S.C., Płońsk, Polska i dokonanie wpisu:
DURASAN SPÓŁKA AKCYJNA, Płońsk, Polska 140479801
240371 2019 07 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DURASAN SPÓŁKA AKCYJNA, Płońsk,
Polska 140479801 i dokonanie wpisu: DURASAN SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Płońsk, Polska 140479801
240467 2019 07 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŚLĄSKIE CENTRUM IMPLAN-
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TOLOGII STOMATOLOGICZNEJ BIAŁY UŚMIECH WRZUŚ-WIELIŃSKI MARCIN I DARIA BIEGESZ SPÓŁKA CYWILNA, Rybnik, Polska
242809814 i dokonanie wpisu: ŚLĄSKIE CENTRUM IMPLANTOLOGII
STOMATOLOGICZNEJ BIAŁY UŚMIECH MARCIN WIELIŃSKI I DARIA
BIEGESZ - WIELIŃSKA SPÓŁKA CYWILNA, Rybnik, Polska 242809814
240468 2019 07 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŚLĄSKIE CENTRUM IMPLANTOLOGII
STOMATOLOGICZNEJ BIAŁY UŚMIECH WRZUŚ-WIELIŃSKI MARCIN
I DARIA BIEGESZ SPÓŁKA CYWILNA, Rybnik, Polska 242809814 i dokonanie wpisu: ŚLĄSKIE CENTRUM IMPLANTOLOGII STOMATOLOGICZNEJ BIAŁY UŚMIECH MARCIN WIELIŃSKI I DARIA BIEGESZ - WIELIŃSKA SPÓŁKA CYWILNA, Rybnik, Polska 242809814
240866 2019 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Toruńskie Piwnice Win VINPOL Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Toruń, Polska 870500795 i dokonanie wpisu: HENKELL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795
240866 2019 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HENKELL & CO. VINPOL POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795 i dokonanie wpisu: HENKELL & CO. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795
240868 2019 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NETSHARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140904078 i dokonanie
wpisu: Cyfrowy Polsat Trade Marks Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 670925160
240957 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: skills.pl Tomasz Nędzi, Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: „SKILLS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142596126
243129 2019 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
243414 2019 07 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin,
Irlandia i dokonanie wpisu: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia
243725 2019 07 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015837798 i dokonanie
wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn,
Polska 630303023
244027 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 411141076 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 080287781
244249 2019 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LESZEK ZBIGNIEW LECHPOL, Miętne, Polska 005173432 i dokonanie wpisu: LECHPOL ELECTRONICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Miętne, Polska 363917131
244516 2019 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FLORENTYNA-Zakład Pracy Chronionej-Mariusz Matecki, Jarosław Matecki Spółka Jawna, Pleszew, Polska
250507538 i dokonanie wpisu: ZTPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pleszew, Polska 360680697
244516 2019 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZTPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pleszew, Polska 360680697 i dokonanie wpisu:
MATECKI I SPÓŁKA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pleszew, Polska 362472780
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244902 2019 07 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Ceneo Holdings B.V., Hoofddorp, Holandia i dokonanie wpisu: CENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 302655470
244902 2019 07 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 302655470 i dokonanie wpisu:
CENEO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, Poznań, Polska 365338986
245005 2019 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NUTROGENICA Bożek Zuzanna i Michał spółka jawna, Ustroń, Polska 362929511 i dokonanie wpisu:
NUTROGENICA Bożek Zuzanna i Michał sp. z o.o., Ustroń, Polska
362929511
245770 2019 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LESZEK ZBIGNIEW LECHPOL, Miętne, Polska 005173432 i dokonanie wpisu: LECHPOL ELECTRONICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Miętne, Polska 363917131
246088 2019 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PEPCO Marketing Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Poznań, Polska 301590997 i dokonanie wpisu:
PEPCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 639669292
246204 2019 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PGD Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Poznań, Polska 300105623 i dokonanie wpisu: POLSKA SIEĆ HANDLOWA „NASZ SKLEP” SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 650975511
247184 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
247185 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
248014 2019 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HOOP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140765027 i dokonanie wpisu: PREMIUM ROSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotokłos, Polska 141232155
248616 2019 07 03 D. Dokonano wpisu: „W dniu 20 maja
2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns-Rej.Za 3050/19/846) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2610333 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-248616 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka
Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec VRG Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.”
248897 2019 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BIO-PROFIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 013276500
i dokonanie wpisu: LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 013276500
249261 2019 07 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „4KRAFT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 301679527
i dokonanie wpisu: 4KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysogotowo, Polska 301679527
249261 2019 07 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: 4KRAFT SPÓŁKA Z OGRANI-
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CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysogotowo, Polska 301679527
i dokonanie wpisu: 4KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 301679527
249366 2019 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PEPCO MARKETING Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Poznań, Polska 301590997 i dokonanie wpisu:
PEPCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 639669292
249378 2019 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PEPCO Marketing Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Poznań, Polska 301590997 i dokonanie wpisu:
PEPCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 639669292
249806 2019 07 03 D. Dokonano wpisu: „W dniu 23 maja
2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns-Rej.Za 3275/19/695) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją2610673 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-249806 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank śląski Spółka
Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec VRG Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.”
250371 2019 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KASPEREK MATEUSZ FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA DRUKARNIA MILLENIUM, Dębica, Polska 690675172 i dokonanie wpisu: DRUKARNIA MILLENIUM
MATEUSZ KASPEREK RAFAŁ KASPEREK SPÓŁKA JAWNA, Dębica,
381958386
250997 2019 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
251040 2019 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798 i dokonanie wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023
251041 2019 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798 i dokonanie wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023
251042 2019 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798 i dokonanie wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023
251526 2019 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798 i dokonanie wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023
251529 2019 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798 i dokonanie wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023
251860 2019 07 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ADVICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrzębie Zdrój, Polska 276202273
i dokonanie wpisu: JSW IT SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrzębie-Zdrój, Polska 276202273
252231 2019 07 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ADVICOM SPÓŁKA Z OGRANI-
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CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrzębie Zdrój, Polska 276202273
i dokonanie wpisu: JSW IT SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrzębie-Zdrój, Polska 276202273
252304 2019 07 24 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie, XI Wydział
Gospodarczy z dnia 29 maja 2018 r., sygnatura akt: XI GC 598/18
udzielono powodowi Mariuszowi Stosio zabezpieczenia roszczenia w sprawie o uznanie czynności za bezskuteczną przeciwko Piotrowi Kornatowskiemu (synowi Piotra) przez zakazanie pozwanemu dalszego zbywania i obciążania prawa do znaku towarowego
o numerze R.252304 w tym zakazanie udzielania licencji wyłącznej
i niewyłącznej a także sublicencji.”
252745 2019 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ADESSO SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów,
Polska 008368656 i dokonanie wpisu: TXM SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów, Polska 008368656
252865 2019 07 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
253581 2019 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
253582 2019 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
253583 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
253784 2019 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LESZEK ZBIGNIEW LECHPOL Zbigniew
Leszek, Miętne, Polska 005173432 i dokonanie wpisu: LECHPOL
ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Miętne, Polska 363917131
254014 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KALLISTO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027 i dokonanie wpisu: OKNOPLAST IP MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027
254387 2019 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ALEKSANDRA SEKUŁA, Krakowiany, Polska i dokonanie wpisu: SANDRA OKUPNIAK, Warszawa, Polska
254387 2019 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Sandra Okupniak, Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: Berries&Co. Spółka Cywilna, Warszawa, Polska
362910109
254803 2019 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Toruńskie Piwnice Win VINPOL Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Toruń, Polska 870500795 i dokonanie wpisu: HENKELL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795
254803 2019 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HENKELL & CO. VINPOL POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795 i dokonanie wpisu: HENKELL & CO. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795
255012 2019 07 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin,
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Irlandia i dokonanie wpisu: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia
257780 2019 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798 i dokonanie wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023
257860 2019 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798 i dokonanie wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023
257897 2019 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
258152 2019 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798 i dokonanie wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023
258700 2019 07 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BYLIŃSKI PAWEŁ PROFINES, Lidzbark,
Polska 130284399 i dokonanie wpisu: BYLIŃSKI PAWEŁ, Warszawa,
Polska
259051 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KALLISTO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska i dokonanie wpisu: OKNOPLAST IP MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027
259321 2019 04 09 Na podstawie §32 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie rejestrów
prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 115), Urząd Patentowy RP prostuje wpis w rejestrze znaków towarowych pod numerem R. 259321 w rubryce D
w przedmiocie ujawnionego zastawu rejestrowego
W rejestrze jest: „W dniu 4 sierpnia 2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt KR.VII.
Ns-Rej.Za 4397/17/305) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2540652 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-259321 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących spółce Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą
w Warszawie wobec spółek: Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach;
Cersanit II S.A. z siedzibą w Starachowicach; Cersanit III S.A z siedzibą w Wałbrzychu; Cersanit IV Sp. z o.o. z siedzibą w Krasnymstawie;
Opoczno I Sp. z o.o. z siedzibą w Opocznie; S.C. Cersanit Romania
SA z siedzibą w Roman (Okręg Neamt), Rumunia”.
powinno być: „W dniu 4 sierpnia 2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt KR.VII.
Ns-Rej.Za 4397/17/305) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2540653 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-259321 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących spółce Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą
w Warszawie wobec spółek: Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach;
Cersanit II S.A. z siedzibą w Starachowicach; Cersanit III S.A z siedzibą w Wałbrzychu; Cersanit IV Sp. z o.o. z siedzibą w Krasnymstawie;
Opoczno I Sp. z o.o. z siedzibą w Opocznie; S.C. Cersanit Romania
SA z siedzibą w Roman (Okręg Neamt), Rumunia”.
259981 2019 07 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PREMIUM DISTRIBUTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141117359 i dokonanie wpisu: EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, Polska 631008941
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259982 2019 07 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PREMIUM DISTRIBUTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141117359 i dokonanie wpisu: EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, Polska 631008941
260118 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: REHASPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 634539751 i dokonanie
wpisu: REHASPORT CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 300124187
260241 2019 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KARAFIOŁ MAREK ECOMYJNIA, Sosnowiec, Polska 241586884 i dokonanie wpisu: DTKNG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska
382475968
260292 2019 07 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EKOKOGENERACJA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 141699367 i dokonanie wpisu: EKO WTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142468842
260414 2019 07 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EKOKOGENERACJA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 141699367 i dokonanie wpisu: EKO WTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142468842
260511 2019 07 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BYLIŃSKI PAWEŁ PROFINES, Lidzbark,
Polska 130284399 i dokonanie wpisu: PAWEŁ BYLIŃSKI, Warszawa,
Polska
260656 2019 07 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FABRYKA KOSMETYKÓW HEAN SPÓŁKA
JAWNA HENRYK KUŚNIERZ I S-KA, Kraków, Polska 003873421 i dokonanie wpisu: „HEAN” FABRYKA KOSMETYKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 003873421
260797 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KALLISTO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027 i dokonanie wpisu: OKNOPLAST IP MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027
260798 2019 07 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KALLISTO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027 i dokonanie wpisu: OKNOPLAST IP MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027
260994 2019 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZWOLIŃSKA JOLANTA JDZ, Warszawa,
Polska i dokonanie wpisu: JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 146951191
261092 2019 07 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KALLISTO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027 i dokonanie wpisu: OKNOPLAST IP MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027
261713 2019 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BOEHRINGER INGELHEIM MARKETING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: Sanofi-Aventis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska
262236 2019 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PEPCO MARKETING SPÓŁKA Z OGRANI-
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CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 301590997 i dokonanie wpisu: PEPCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 639669292
262619 2019 07 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KALLISTO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027 i dokonanie wpisu: OKNOPLAST IP MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027
263143 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 411141076 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 080287781
263144 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 411141076 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 080287781
263145 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 411141076 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 080287781
263146 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 411141076 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 080287781
263147 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 411141076 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 080287781
263148 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 411141076 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 080287781
263173 2019 07 04 D. Wykreślono wpis: „Na podstawie
tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 10 października
2016 r., sygnatura akt VIII GNc 3768/16 zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności z dnia 10 marca 2017 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 577/17, dokonał zajęcia
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: REFLEKS HOLDING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna z siedzibą w Białymstoku.”
263674 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 411141076 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 080287781
263675 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 411141076 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 080287781
263828 2019 07 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FLORENTYNA ZPCHR MARIUSZ MATECKI,
JAROSŁAW MATECKI SPÓŁKA JAWNA, Pleszew, Polska 250507538
i dokonanie wpisu: ZTPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pleszew, Polska 360680697
263828 2019 07 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZTPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pleszew, Polska 360680697 i dokonanie wpisu:
MATECKI I SPÓŁKA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pleszew, Polska 362472780
264374 2019 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZO-
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NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798 i dokonanie wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023
264411 2019 07 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HK SINO-US FASHION CO., LIMITED,
HONG KONG, Specjalny Region Administracyjny Hong Kong - Chiny i dokonanie wpisu: WENGER S.A., DELÉMONT, Szwajcaria
264439 2019 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798 i dokonanie wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023
264690 2019 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VIVE BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, Polska 260644434 i dokonanie
wpisu: VIVE TEXTILE RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, Polska 290508529
264691 2019 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VIVE BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, Polska 260644434 i dokonanie
wpisu: VIVE TEXTILE RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, Polska 290508529
265054 2019 07 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KALLISTO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027 i dokonanie wpisu: OKNOPLAST IP MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027
265125 2019 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ELEKTROWNIA PUŁAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puławy, Polska
432532538 i dokonanie wpisu: GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE
PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA, Puławy, Polska 430528900
265417 2019 07 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin,
Irlandia i dokonanie wpisu: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia
265430 2019 07 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KALLISTO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027 i dokonanie wpisu: OKNOPLAST IP MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027
265763 2019 07 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KALLISTO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027 i dokonanie wpisu: OKNOPLAST IP MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027
266237 2019 07 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
USŁUGOWE PORT RYBACKI GRYF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska 810036821 i dokonanie wpisu:
CENTRUM LOGISTYCZNE GRYF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska 810036821
266238 2019 07 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
USŁUGOWE PORT RYBACKI GRYF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska 810036821 i dokonanie wpisu:
CENTRUM LOGISTYCZNE GRYF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska 810036821
266788 2019 07 04 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku, VII
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Wydział Gospodarczy z dnia 29 czerwca 2015 r., sygn. akt VII GC
91/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 22 czerwca
2016 r. oraz Wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, I Wydział
Cywilny z dnia 4 marca 2016., sygn. akt I ACa 1012/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 22 marca 2016 r., Komornik
Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Natalia Jenoch w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: KM 441/18 dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Spółdzielni Producentów Mleka ZAGRODA PODLASKA w Ciosach z siedzibą w Wiśniewie.”
266789 2019 07 04 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku, VII
Wydział Gospodarczy z dnia 29 czerwca 2015 r., sygn. akt VII GC
91/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 22 czerwca
2016 r. oraz Wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, I Wydział
Cywilny z dnia 4 marca 2016 r., sygn. akt I ACa 1012/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 22 marca 2016 r., Komornik
Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Natalia Jenoch w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: KM 441/18 dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Spółdzielni Producentów Mleka ZAGRODA PODLASKA w Ciosach z siedzibą w Wiśniewie.”
266790 2019 07 04 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku, VII
Wydział Gospodarczy z dnia 29 czerwca 2015 r., sygn. akt VII GC
91/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 22 czerwca
2016 r. oraz Wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, I Wydział
Cywilny z dnia 4 marca 2016 r., sygn. akt I ACa 1012/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 22 marca 2016 r., Komornik
Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Natalia Jenoch w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: KM 441/18 dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Spółdzielni Producentów Mleka ZAGRODA PODLASKA w Ciosach z siedzibą w Wiśniewie.”
267446 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KALLISTO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027 i dokonanie wpisu: OKNOPLAST IP MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027
267492 2019 07 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PREMIUM DISTRIBUTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141117359 i dokonanie wpisu: EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, Polska 631008941
267493 2019 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PREMIUM DISTRIBUTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141117359 i dokonanie wpisu: EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, Polska 631008941
267871 2019 07 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AGROS TRADING CONFECTIONERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015157968 i dokonanie wpisu: UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 364407260
268001 2019 07 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: QRG ENTERPRISES LTD., DELHI, Indie i dokonanie wpisu: HAVELLS INDIA LIMITED, Delhi, Indie
268002 2019 07 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: QRG ENTERPRISES LTD., DELHI, Indie i dokonanie wpisu: HAVELLS INDIA LIMITED, Delhi, Indie
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268475 2019 07 03 D. Dokonano wpisu: „W dniu 31 maja
2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 3535/19/714) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2611708 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-268475 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec spółki Madej
Wróbel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej.”
269736 2019 07 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PRAMERICA ŻYCIE TOWARZYSTWO
UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 013281575 i dokonanie wpisu: UNUM ŻYCIE TOWARZYSTWO
UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 013281575
269831 2019 07 09 D. Dokonano wpisu: Na mocy umowy z dnia 20 grudnia 2018 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji
na używanie znaku towarowego przez „STRAUSS CAFE POLAND”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Swadzim, Polska od dnia 1 stycznia 2019 r. na czas nieokreślony.
270003 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 411141076 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 080287781
270004 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 411141076 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 080287781
270062 2019 07 09 D. Dokonano wpisu: Na mocy umowy z dnia 20 grudnia 2018 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji
na używanie znaku towarowego przez „STRAUSS CAFE POLAND”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Swadzim, Polska od dnia 1 stycznia 2019 r. na czas nieokreślony.
270063 2019 07 09 D. Dokonano wpisu: Na mocy umowy z dnia 20 grudnia 2018 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji
na używanie znaku towarowego przez „STRAUSS CAFE POLAND”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Swadzim, Polska od dnia 1 stycznia 2019 r. na czas nieokreślony.
270124 2019 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LESZEK ZBIGNIEW LECHPOL, Miętne, Polska 005173432 i dokonanie wpisu: LECHPOL ELECTRONICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Miętne, Polska 363917131
270701 2019 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CENTRUM TERAPII MANUALNEJ ANDRZEJ
RAKOWSKI, JANINA SŁOBODZIAN - RAKOWSKA SPÓŁKA JAWNA,
Sierosław, Polska 30055783 i dokonanie wpisu: CENTRUM TERAPII
MANUALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sierosław, Polska 300550783
271372 2019 07 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798 i dokonanie wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023
271373 2019 07 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798 i dokonanie wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023
271374 2019 07 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798 i dokonanie wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023
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272297 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
272998 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CRIDO TAXAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140235447 i dokonanie wpisu: CRIDO MANAGEMENT CL109 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa,
Polska 380527112
273875 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: REHASPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 634539751 i dokonanie
wpisu: REHASPORT CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 300124187
273987 2019 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798 i dokonanie wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023
273988 2019 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798 i dokonanie wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023
275623 2019 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZWOLIŃSKA JOLANTA JDZ, Warszawa,
Polska 016412641 i dokonanie wpisu: JM INNOVATIVE COSMETICS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 146951191
276078 2019 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
276090 2019 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
276091 2019 07 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BIOVICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 220715326 i dokonanie wpisu:
ARONPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk, Polska
276139 2019 07 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KALLISTO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027 i dokonanie wpisu: OKNOPLAST IP MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027
276861 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
276862 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
277735 2019 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
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277834 2019 07 03 D. Dokonano wpisu: „W dniu 10 czerwca
2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt KA,IX.Ns-Rej.Za 3847/19/140) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2612780 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-277834 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Powszechna Kasa
Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wobec spółki My Center Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach.”
278055 2019 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798 i dokonanie wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023
278057 2019 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798 i dokonanie wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023
278714 2019 07 03 D. Dokonano wpisu: „W dniu 4 czerwca
2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt LD.XV.Ns-Rej.Za 2368/19/607) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2612176 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-278714 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec spółki Zakłady Mięsne Peklimar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka Komandytowa z siedzibą w Umienino-Łubki.”
278745 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 411141076 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 080287781
278746 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 411141076 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 080287781
279093 2019 07 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin
24, Irlandia i dokonanie wpisu: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia
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nie wpisu: DEFTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wszewilki, Polska 931931953
281771 2019 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
281984 2019 07 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NEOTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, Polska 241729697 i dokonanie wpisu: NEO CONSULTING JERZY
RUTKA, Olsztyn, Polska 280308755
282122 2019 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
282159 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
282169 2019 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHMARA DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska i dokonanie
wpisu: DOMY BANINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot, Polska 221202340
282451 2019 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
282452 2019 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
282455 2019 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

279523 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245

282456 2019 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

280198 2019 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GOYA FOODS, INC., Secaucus, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GOYA FOODS, INC., Jersey
City, Stany Zjednoczone Ameryki

282484 2019 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245

280534 2019 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798 i dokonanie wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023

282486 2019 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245

280747 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CRIDO TAXAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140235447 i dokonanie wpisu: CRIDO MANAGEMENT CL109 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa,
Polska 380527112
281004 2019 07 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PHU DEFTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wszewilki, Polska 931931953 i dokona-

282512 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
282516 2019 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BOEHRINGER INGELHEIM MARKETING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: Sanofi-Aventis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska
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282836 2019 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
282837 2019 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
282838 2019 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
282853 2019 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
282854 2019 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
282855 2019 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
283783 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 411141076 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 080287781
284042 2019 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HOOP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kutno, Polska 140765027 i dokonanie
wpisu: Kofola ČeskoSlovensko a.s., Ostrawa, Czechy
284054 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
284279 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
284280 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
284785 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
285102 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
285103 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
285139 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SMART NANOTECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Alwernia, Polska
122981957 i dokonanie wpisu: SMART NANOTECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA, Alwernia, Polska 122981957
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285158 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SMART NANOTECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Alwernia, Polska
122981957 i dokonanie wpisu: SMART NANOTECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA, Alwernia, Polska 122981957
285183 2019 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
285294 2019 07 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KALLISTO 7 SPOŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027 i dokonanie wpisu: OKNOPLAST IP MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027
285743 2019 07 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PROFINES PAWEŁ BYLIŃSKI, Lidzbark,
Polska 130284399 i dokonanie wpisu: PAWEŁ BYLIŃSKI, Warszawa,
Polska
285875 2019 07 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PPUH TOMASZ BRZOSTOWSKI, Pisz, Polska 360260268 i dokonanie wpisu: BRODACZ SPÓŁKA AKCYJNA,
Sopot, Polska 381533847
285892 2019 07 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OFENBACH s.r.o., Třinec, Czechy i dokonanie wpisu: LOOK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 369450102
286175 2019 07 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KALLISTO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027 i dokonanie wpisu: OKNOPLAST IP MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027
288052 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BC KULINARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 369298976 i dokonanie
wpisu: BODY CHIEF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 369298976
288584 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MANYFIK JANUSZ SMOLIŃSKI, Siedlce,
Polska 362117090 i dokonanie wpisu: PAWEŁ SMOLIŃSKI, Nowe
Iganie, Polska
288719 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
288720 2019 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
289257 2019 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798 i dokonanie wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023
289258 2019 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798 i dokonanie wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023
289259 2019 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798 i doko-
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nanie wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023
289260 2019 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798 i dokonanie wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023
289261 2019 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798 i dokonanie wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023
289285 2019 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
289286 2019 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
289287 2019 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
289288 2019 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
289460 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KALLISTO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027 i dokonanie wpisu: OKNOPLAST IP MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027
289803 2019 07 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KALLISTO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027 i dokonanie wpisu: OKNOPLAST IP MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027
290504 2019 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE COMPENSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: Julita Bujanowska-Gutt, Mysiadło, Polska
290567 2019 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
290686 2019 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
292408 2019 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KEFIREK SPÓŁKA AKCYJNA, Modlnica,
Polska 120154871 i dokonanie wpisu: SPAR POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów, Polska 011915633
293061 2019 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: P.H.U. FOCUS SŁAWOMIR CZAJKOWSKI,
Piła, Polska 570371203 i dokonanie wpisu: FOCUS GARDEN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piła, Polska 382006469
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294306 2019 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
295016 2019 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
295446 2019 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BOEHRINGER INGELHEIM MARKETING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: Sanofi-Aventis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska
296139 2019 07 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OFENBACH s.r.o., Třinec, Czechy i dokonanie wpisu: LOOK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 369450102
296688 2019 07 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STELLA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140714260
i dokonanie wpisu: HINDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 380935667
297928 2019 07 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Affinitas GmbH, Berlin, Niemcy i dokonanie wpisu: Spark Networks Services GmbH, Berlin, Niemcy
298316 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SMART NANOTECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Alwernia, Polska
122981957 i dokonanie wpisu: SMART NANOTECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA, Alwernia, Polska 122981957
298634 2019 07 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VIVANOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock, Polska 147146497 i dokonanie wpisu:
FHU MOTOCAR WIESŁAW PAWEŁ URBAŃSKI, Płock, Polska
298635 2019 07 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VIVANOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock, Polska 147146497 i dokonanie wpisu:
FHU MOTOCAR WIESŁAW PAWEŁ URBAŃSKI, Płock, Polska
298665 2019 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MARMAX JURZYSTA GĄSECKI SPÓŁKA
JAWNA, Czudec, Polska i dokonanie wpisu: MARMAX JURZYSTA
SPÓŁKA JAWNA, Czudec, Polska 690443757
298986 2019 07 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OFENBACH s.r.o., Třinec, Czechy i dokonanie wpisu: LOOK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 369450102
298987 2019 07 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OFENBACH s.r.o., Třinec, Republika Czeska i dokonanie wpisu: LOOK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 369450102
299205 2019 07 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BIK BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 146785150 i dokonanie
wpisu: BIK SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 193097455
299261 2019 07 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska 930041341 i dokonanie wpisu: SANTANDER
BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 930041341
299267 2019 07 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska 930041341 i dokonanie wpisu: SANTANDER
BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 930041341
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299433 2019 07 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127 i dokonanie
wpisu: PULINNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, Polska 366089031
299465 2019 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VINPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795 i dokonanie wpisu:
HENKELL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795
299465 2019 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HENKELL & CO. VINPOL POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795 i dokonanie wpisu: HENKELL & CO. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795
299588 2019 07 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STELLA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140714260
i dokonanie wpisu: HINDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 380935667
299927 2019 07 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OFENBACH s.r.o., Třinec, Republika Czeska i dokonanie wpisu: LOOK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 369450102
300051 2019 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VIVE BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, Polska 260644434 i dokonanie
wpisu: VIVE TEXTILE RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, Polska
300052 2019 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VIVE BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, Polska 260644434 i dokonanie
wpisu: VIVE TEXTILE RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, Polska
300706 2019 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROLAND MAG. HAAS, Kierling, Austria
i dokonanie wpisu: SB Advanced Systems Ltd, Nikozja, Cypr
301338 2019 07 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska 930041341 i dokonanie wpisu: SANTANDER
BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 930041341
301339 2019 07 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska 930041341 i dokonanie wpisu: SANTANDER
BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 930041341
301426 2019 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: REAL ESTATE SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 017269312 i dokonanie wpisu: ADGAR POLAND B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 369291483
301427 2019 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: REAL ESTATE SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 017269312 i dokonanie wpisu: ADGAR POLAND B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 369291483
301428 2019 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: REAL ESTATE SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 017269312 i dokonanie wpisu: ADGAR POLAND B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 369291483
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301454 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KALLISTO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027 i dokonanie wpisu: OKNOPLAST IP MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027
301545 2019 07 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska 930041341 i dokonanie wpisu: SANTANDER
BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 930041341
301650 2019 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
301651 2019 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
301652 2019 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
301653 2019 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
302025 2019 07 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska 930041341 i dokonanie wpisu: SANTANDER
BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 930041341
302587 2019 07 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska 930041341 i dokonanie wpisu: SANTANDER
BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 930041341
302657 2019 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
302976 2019 07 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: 4KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysogotowo, Polska 301679527
i dokonanie wpisu: 4KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
303458 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KALLISTO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027 i dokonanie wpisu: OKNOPLAST IP MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027
303459 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KALLISTO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027 i dokonanie wpisu: OKNOPLAST IP MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027
303625 2019 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROLAND MAG. HAAS, Kierling, Austria
i dokonanie wpisu: SB Advanced Systems Ltd, Nikozja, Cypr
303665 2019 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
303984 2019 07 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJ-
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NA, Wrocław, Polska 930041341 i dokonanie wpisu: SANTANDER
BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 930041341
303985 2019 07 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska 930041341 i dokonanie wpisu: SANTANDER
BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 930041341
304313 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 411141076 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 080287781
304484 2019 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ASCOT FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa,
Polska i dokonanie wpisu: ASCOT FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 364632100
304623 2019 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
304638 2019 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KRZYSZTOF HILLAR, Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: BEATA KAPCEWICZ, Gdańsk, Polska
304900 2019 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KOMFORT-MEBLE K.K. ZAWISTOWSCY
SPÓŁKA JAWNA, Ignatki, Polska 050858178 i dokonanie wpisu: OLTA
K.K. ZAWISTOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Ignatki, Polska 050858178
304964 2019 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
305077 2019 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
305127 2019 07 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska 930041341 i dokonanie wpisu: SANTANDER
BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 930041341
305178 2019 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INTER ON LINE TRADING GROUP INC., Panama City, Panama i dokonanie wpisu: Savory World Ltd., Limassol,
Cypr
305468 2019 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin,
Irlandia i dokonanie wpisu: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia
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CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 301590997 i dokonanie wpisu: PEPCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 639669292
306081 2019 07 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska 930041341 i dokonanie wpisu: SANTANDER
BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 930041341
306112 2019 07 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SABANA-OPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gródki, Polska 365992272 i dokonanie wpisu: OPTIMA NATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gródki, Polska 365992272
306420 2019 07 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NEOTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, Polska 241729697 i dokonanie wpisu: NEO CONSULTING JERZY
RUTKA, Olsztyn, Polska 280308755
306525 2019 07 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska 930041341 i dokonanie wpisu: SANTANDER
BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 930041341
306526 2019 07 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska 930041341 i dokonanie wpisu: SANTANDER
BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 930041341
306554 2019 07 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: 4KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysogotowo, Polska i dokonanie wpisu: 4KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
307033 2019 07 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STELLA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140714260
i dokonanie wpisu: HINDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 380935667
307199 2019 07 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska 930041341 i dokonanie wpisu: SANTANDER
BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 930041341
307216 2019 07 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO UNITOP-OPTIMA SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, Polska 470754255
i dokonanie wpisu: UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 364407260
307291 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KONDEK DOMINIK, Busko-Zdrój, Polska
260295672 i dokonanie wpisu: ŁUKASZ LUBOŃ, Tarnów, Polska

305481 2019 07 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TOPLIFT BARTOSZ KRALA SPÓŁKA JAWNA, Katowice, Polska 243700769 i dokonanie wpisu: TOPLIFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice, Polska 243700769

307315 2019 07 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE KLINAR MACIEJ KRAWCZYK, Człuchów,
Polska i dokonanie wpisu: KLINAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Staniszewo, Polska 381989487

305628 2019 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VEGOMANIA FRANCESCANTONIO ADDARIO, Wieliczka, Polska i dokonanie wpisu: VEGAB FOODS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieliczka, Polska

307348 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245

305726 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CRIDO TAXAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140235447 i dokonanie wpisu: CRIDO MANAGEMENT CL109 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa,
Polska 380527112

307551 2019 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROLAND MAG. HAAS, Kierling, Austria
i dokonanie wpisu: SB Advanced Systems Ltd, Nikozja, Cypr

305741 2019 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PEPCO MARKETING SPÓŁKA Z OGRANI-

308014 2019 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KOLIPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: WINKRO
MILORAD IVANOVIĆ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
142827927
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308884 2019 07 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STELLA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140714260
i dokonanie wpisu: HINDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 380935667

313281 2019 07 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KELVINTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno, Polska 302626697 i dokonanie
wpisu: LEDOX KELVINTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilkowice, Polska 302626697

309299 2019 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CAPEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skrzyszów, Polska 277684564 i dokonanie wpisu: SKY RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Goczałkowice-Zdrój, Polska 369200670

313884 2019 07 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PREMIUM DISTRIBUTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141117359 i dokonanie wpisu: EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, Polska 631008941

309330 2019 07 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AKADEMIA NAUKI IRENEUSZ GÓRSKI,
Olsztyn, Polska 510856261 i dokonanie wpisu: AKADEMIA IRENEUSZ GÓRSKI, Olsztyn, Polska 510856261

313989 2019 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KOMFORT MEBLE K. K. ZAWISTOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Ignatki, Polska 050858178 i dokonanie
wpisu: OLTA K.K. ZAWISTOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Ignatki, Polska
050858178

309897 2019 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VIVE PROFIT CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, Polska i dokonanie wpisu:
VIVE TEXTILE RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, Polska 290508529
310186 2019 07 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NEOTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, Polska 241729697 i dokonanie wpisu: NEO CONSULTING JERZY
RUTKA, Olsztyn, Polska 280308755
310345 2019 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MACHEJ HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska 367073629 i dokonanie wpisu: GASTROMANIA CZ s.r.o., Czeski Cieszyn, Czechy
311201 2019 07 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CRIDO TAXAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140235447 i dokonanie wpisu: CRIDO MANAGEMENT CL109 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa,
Polska 380527112
311545 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PAULINA MIELNICZUK-STEFAŃSKA, Turka
k/Lublina, Polska i dokonanie wpisu: OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA
MLECZARSKA W BYCHAWIE, Bychawa, Polska 000867420
311580 2019 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919
311581 2019 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919
311987 2019 07 09 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 3 września 2018 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji
na korzystanie z przedmiotowego znaku towarowego przez spółkę NIEZAPOMINAJKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMENDYTOWA, Kraków na czas określony 5 lat
od dnia zawarcia niniejszej umowy.”
312919 2019 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DYSKRET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 630258512 i dokonanie
wpisu: „API.PL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rąbień, Polska 100807691
313061 2019 07 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE KLINAR MACIEJ KRAWCZYK, Człuchów,
Polska i dokonanie wpisu: KLINAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Staniszewo, Polska 381989487

313991 2019 07 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OFENBACH s.r.o., Třinec, Czechy i dokonanie wpisu: LOOK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 369450102
313992 2019 07 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OFENBACH s.r.o., Třinec, Czechy i dokonanie wpisu: LOOK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 369450102
315496 2019 07 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: IMMOCHAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, Polska 017174600
i dokonanie wpisu: CEETRUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 017174600
315675 2019 07 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PREMIUM DISTRIBUTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141117359 i dokonanie wpisu: EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, Polska 631008941
316289 2019 07 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BIOVICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska i dokonanie wpisu:
ARONPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk, Polska
316514 2019 07 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska 930041341 i dokonanie wpisu: SANTANDER
BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 930041341
316601 2019 07 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798 i dokonanie wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023
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DECYZJE O UNIEWAŻNIENIU PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znaki towarowe, datę unieważnienia prawa ochronnego oraz treść
decyzji.
250 444 2015 10 15

Prawo unieważniono w części dla towarów
w klasie; 32: piwo, napoje piwne, napoje
bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje smakowe na bazie wody, napoje
i soki owocowe, syropy i inne produkty do
produkcji napojów.
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DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znaki towarowe i datę wygaśnięcia prawa ochronnego.
W przypadku wygaśnięcia prawa tylko dla części towarów (usług)
wymienia się te towary (usługi).
277 703 2019 02 15

235 765 2018 11 16

Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
15.02. 2019 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.277703.
Prawo wygasło w części dla towarów: aparaty elektryczne do demakijażu, urządzenia
diagnostyczne nie do celów medycznych,
instalacje elektryczne, żelazka elektryczne,
gniazdka, wtyczki i inne kontakty elektryczne, programy komputerowe, lokówki elektrotermiczne do włosów, łyżki do dozowania, meble laboratoryjne, neony reklamowe,
tablice na ogłoszenia elektroniczne, etui
na okulary, oprawki do okularów, sznurki
do okularów, okulary przeciwsłoneczne,
aparaty elektrotermiczne, do ondulacji
włosów, szkła optyczne, wyroby optyczne, przyrządy do mierzenia grubości skóry, termostaty, wskaźniki ilości, wskaźniki
temperatury (klasa 09); bojlery, aparatura
i instalacje chłodnicze, aparatura do dezodoryzacji nie do użytku osobistego, aparatura do dezynfekcji, dmuchawy, dozowniki
środków odkażających w toaletach, instalacje do dystrybucji wody, dyfuzory, dyfuzory nawadniające kropelkowe, inhalatory,
filtry powietrza do klimatyzacji, hydranty,
sauny, aparaty do uzdatniania powietrza,
kabiny natryskowe, kabiny przenośne
do łaźni tureckich, urządzenia do kąpieli,
koce podgrzewane elektrycznie nie do celów leczniczych, instalacje sanitarne, krany
do umywalek, lampy elektryczne, lampy
do układania włosów, lampy oświetleniowe,
lampy ultrafioletowe do celów innych niż
do celów leczniczych, aparatura chłodząca
do napojów, instalacje i urządzenia do odświeżania, urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia do opalania się, osprzęt
do wanien, instalacje do wytwarzania pary,
parowniki, armatura sanitarna, podgrzewacze, aparatura na gorące powietrze,
aparatura do kąpieli w gorącym powietrzu,
rozpylacze, instalacje do saun, sterylizatory,
grzejniki do stóp, suszarki do bielizny elektryczne, suszarki do włosów, suszarki łazienkowe do rąk montowane przy umywalkach,
suszarki powietrza, urządzenia i instalacje
do suszenia, urządzenia do suszenia rąk
przy umywalkach, dozowniki na środki dezynfekujące do toalet, świeczniki, żyrandole, termofory, wodotryski ozdobne, zbiorniki ciśnieniowe do wody, zlewozmywaki,
urządzenia i instalacje do zmiękczania wody
(klasa 11); szkatułki na biżuterię nie z metali szlachetnych, meble do salonów fryzjerskich, dekoracje przestawne, dozowniki
stałe do ręczników niemetalowe, fotele fry-

283 820 2018 03 26
305 628 2018 12 31

309 330 2019 02 20
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zjerskie, gabloty, kanapy, kartoteki meblowe, kasety drewniane lub z tworzyw sztucznych, komody, kozły, krzesła, lustra, ławy,
tafle szklane na lustra, manekiny, osprzęt
do mebli niemetalowy, wykończeniowe
elementy plastikowe do mebli, meble metalowe, meble biurowe, podkładki nadmuchiwane powietrzem nie do celów leczniczych, parawany meblowe, pulpity, stoiska
wystawowe, stoły do masażu, stoły, oprawy
do szczotek, szezlongi, szuflady, podnóżki,
toaletki, umywalki przenośne, toaletki przenośne meblowe, wachlarze, wodne łóżka,
wózki meblowe, zagłówki, wałki, zbiorniki
niemetalowe i nie murowane, maty do zlewów (klasa 20); wyjmowalne urządzenia
rozpylające do aerozoli nie do celów medycznych, szczoteczki do brwi, buteleczki nie z metali szlachetnych, pojemniki
dla gospodarstw domowych, narzędzia
do czyszczenia uruchamiane ręcznie, ściereczki do czyszczenia, waciki do czyszczenia, aparaty do demakijażu nieelektryczne,
dozowniki ręczników papierowych, etui
na grzebienie, gąbki toaletowe, gąbki do celów domowych, pędzle do golenia, grzebienie, grzebienie elektryczne, grzebienie
o rzadko rozstawionych zębach, kosmetyczki na przybory toaletowe mocowane
na stałe, przybory kosmetyczne nie zawarte
w innych klasach, kubki nie z metali szlachetnych, kubły, kubły na śmieci, ściereczki
do wycierania mebli, miseczki, miski, mydelniczki, dozowniki na mydło, naczynia ceramiczne, naczynia nie z metali szlachetnych,
kosze na odpadki, oprawki do pędzli do golenia, szczoteczki do paznokci, rozpylacze
perfum, podstawki pod żelazka, wanienki
do prania, deski do prasowania, pudełka
do pudru nie z metali szlachetnych, pudełka szklane, puszki do pudru, puderniczki
nie z metali szlachetnych, rękawice do prac
domowych, słoje szklane, spryskiwacze,
przyrządy do spryskiwaczy, tace nie z metali szlachetnych, suszarki do bielizny, materiały do szczotkarstwa, szczecina zwierzęca,
szczotki, naczynia ze szkła, szufelki lub urządzenia do zbierania okruszyn ze stołu, wiadra, włosie do produkcji szczotek, zgrzebła
(klasa 21).
Prawo wygasło w części dla towarów: wyroby perfumeryjne, kosmetyki, mydła, mydła
w płynie, żele myjące.
Prawo wygasło w części dla towarów: klasa
29: napoje na bazie jogurtu, napoje na bazie
mleka; batony organiczne na bazie orzechów i ziaren; przetworzone warzywa liofilizowane; gotowe produkty z warzyw z wyłączeniem gotowych produktów z warzyw
przeznaczonych do sprzedaży lub dostawy z restauracji; klasa 30; batony zbożowe
i energetyczne;
Prawo wygasło części dla towarów z klasy:
doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, pomoc przy zakładaniu
przedsiębiorstw w ramach franchisingu
(klasa 35); kursy w zakresie rozwoju osobi-
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stego, obozy letnie [rozrywka i edukacja],
pokazy edukacyjne, publikacja materiałów
edukacyjnych, opracowywanie podręczników edukacyjnych, publikowanie podręczników szkoleniowych, szkolenia nauczycieli,
szkolenia w zakresie edukacji komputerowej, usługi edukacji na poziomie podstawowym związane z umiejętnością czytania
i pisania, usługi edukacyjne i szkoleniowe,
usługi edukacyjne związane z rozwojem
sprawności intelektualnej dzieci, zajęcia
zorganizowane, dla dzieci (rozrywka / edukacja) (klasa 41);

			

254 933 08/2013 2019 03 21
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DECYZJE O ZMIANIE LUB UCHYLENIU DECYZJI
(opublikowanych w Wiadomościach Urzędu Patentowego)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znak towarowy, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu
Patentowego, w którym zmieniona lub uchylona decyzja została
ogłoszona oraz datę i treść decyzji, w której zmieniono lub uchylono
decyzję poprzednią.
224 545 07/2010 2019 02 01 Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 04 stycznia
2010 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części
nazwy Uprawnionego:
			
Prawidłowo powinno być: CITIGROUP INC, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki
233 374 06/2011 2019 04 12 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.),
w związku z art. 252 ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r.
poz. 776 z póżn.zm.) Urząd Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia
05.10.2010 roku o udzieleniu prawa
ochronnego na znak towarowy
w części dotyczącej wykazu usług
z klasy 35:
			
Powinno być: klasa 35 „(…) usługi
prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo – ozdobnym: apaszki jedwabne,
baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych, (…)
252 922 05/2013 2019 03 21 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.),
w związku z art. 252 ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo własności
przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz.
776), Urząd Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 12 grudnia 2012 roku o udzieleniu prawa
ochronnego na znak towarowy

			

261 237 04/2014 2019 04 17

			

272 641 06/2015 2019 04 23

			
273 268 07/2015 2019 04 23

			
276 142 11/2015 2019 04 19

			
278 172 02/2016 2019 04 23
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w części dotyczącej wykazu usług
z klasy 35:
Powinno być: klasa 35 „(…) usługi
prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo – ozdobnym: apaszki jedwabne,
baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych, (…)
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.),
w związku z art. 252 ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo własności
przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz.
776), Urząd Patentowy RP zmienia
swoją decyzję z dnia 28 marca 2013
roku o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej wykazu usług z klasy 35:
Powinno być: klasa 35 „(…) usługi
prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo – ozdobnym: apaszki jedwabne,
baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych, (…)
Sprostowano błąd pisarski w swojej decyzji z dnia 22 listopada
2013 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części
dotyczącej terminu wskazanego w załączniku do ww. decyzji
o udzieleniu prawa ochronnego
Prawidłowo powinno być: „organizowanie konkursów audiotekstowych; (…); organizowanie loterii
audiotekstowych;”
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 26 listopada
2014 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części
dotyczącej wykazu towarów i/lub
usług dla przedmiotowego znaku:
Prawidłowo powinno być: 41 /…/
organizowanie konkursów lub loterii audiotekstowych /…/
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 25 listopada
2014 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części
dotyczącej wykazu towarów i/lub
usług dla przedmiotowego znaku:
Prawidłowo powinno być: 41 /…/
organizowanie konkursów lub loterii audiotekstowych /…/
Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w wykazie
towarów i usług w klasie 41
Prawidłowo powinno być: audioteksowych
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 26 sierpnia
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278 173 02/2016 2019 04 23

			
278 174 02/2016 2019 04 23

			
278 193 02/2016 2019 04 23

			
291 801 06/2017 2019 02 28

			
309 171 08/2018 2019 05 21

			
			
310 285 09/2018 2019 02 04
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2015 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części
dotyczącej wykazu towarów i/lub
usług dla przedmiotowego znaku:
Prawidłowo powinno być: 41 /…/
organizowanie konkursów lub loterii audiotekstowych /…/
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 26 sierpnia
2015 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części
dotyczącej wykazu towarów i/lub
usług dla przedmiotowego znaku:
Prawidłowo powinno być: 41 /…/
organizowanie konkursów lub loterii audiotekstowych /…/
Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 13 sierpnia 2015 r.
o udzieleniu prawa ochronnego
na znak towarowy w części dotyczącej wykazu towarów i/lub usług
dla przedmiotowego znaku:
Prawidłowo powinno być: 41 /…/
organizowanie konkursów lub loterii audiotekstowych /…/
Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 12 sierpnia 2015 r.
o udzieleniu prawa ochronnego
na znak towarowy w części dotyczącej wykazu towarów i/lub usług
dla przedmiotowego znaku:
Prawidłowo powinno być: 41 /…/
organizowanie konkursów lub loterii audiotekstowych /…/
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
U. z dnia 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm. dalej; kpa), w związku z art. 252
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo własności przemysłowej (Dz.
U. z 2017 r. poz. 776) Urząd Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia
22.12.2016 roku o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy
w części dotyczącej uprawnionego:
Powinno być: Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd., Hefei
City, Chiny.
Sprostowano decyzję z dnia
03.04.2018 r. w sprawie udzielenia
prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej zastrzeżenia
kolorów:
W decyzji powinno być: klasyfikacja wiedeńska: 03.01.06 03.01.08
03.17.99 18.01.19 27.05.01 29.01.03
kolory: zielony.
Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 11 maja 2018 r.
o udzieleniu prawa ochronnego
na znak towarowy w części nazwy
Uprawnionego:
Prawidłowo powinno być: OERLEMANS FOODS SIEMIATYCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
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310 621 09/2018 2018 12 05 Sprostowano decyzję z dnia
06.06.2018 r. o udzieleniu prawa
ochronnego na znak towarowy w zakresie następującej omyłki pisarskiej:
			
Powinno być: HONG KONG TRADE
DEVELOPMENT COUNCIL, HONGKON, SPECJALNY REGION ADMINISTRACYJNY CHIŃSKIEJ REPUBLIKI
LUDOWEJ
310 622 09/2018 2018 12 05 Sprostowano decyzję z dnia
06.06.2018 r. o udzieleniu prawa
ochronnego na znak towarowy w zakresie następującej omyłki pisarskiej:
			
Powinno być: HONG KONG TRADE
DEVELOPMENT COUNCIL, HONGKON,
SPECJALNY REGION ADMINISTRACYJNY CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ.
312 639 12/2018 2019 06 19 Sprostowano oczywistą pomyłkę w decyzji z dnia 12 lipca 2018 r.
o udzieleniu prawa ochronnego
na znak towarowy w części dotyczącej zapisu znaku:
			
Prawidłowo powinno być: 03 Business Campus
314 685 02/2019 2019 05 20 Sprostowano oczywistą omyłkę
w swojej decyzji z dnia 05 października 2018 r. w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy
- w zakresie nazwy Zgłaszającego:
			
Powinno być: THINK TANK FINANCE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia, Polska.
316 243 04/2019 2019 03 18 Na podstawie art. 155 kodeks postępowania
administracyjnego
w związku z art. 252 ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. prawo własności
przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz.
776 z późn.zm.) Urząd Patentowy
RP zmienia swoją decyzję z dnia 20
listopada 2018 r. w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak
towarowy w części dotyczącej siedziby zgłaszającego:
			
W decyzji powinno być: Robakowo,
Polska.
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REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA UZNANA W POLSCE
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer międzynarodowego
rejestru znaków towarowych (w przypadku konwersji – oznaczono
literą K), określenie znaku towarowego przedstawionego w postaci
liter bądź cyfr albo, jeżeli znak jest znakiem graficznym lub zawiera
elementy graficzne, wskazanie symboli klas elementów graficznych
znaku (CFE), określenie klas towarowych, nazwisko i imię bądź nazwę
uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju,
datę rejestracji międzynarodowej lub datę późniejszego wyznaczenia,
datę zamieszczenia informacji o tej rejestracji w Biuletynie Urzędu
Patentowego oraz datę notyfikacji bądź datę notyfikacji późniejszego
wyznaczenia.
160486
Horolith
1
Ecolab USA Inc., 1 Ecolab PlaceSaint Paul MN 55102 (US)
2018 12 13
2019 01 14
2018 12 27
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1030510
CARESE
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,
Schwarzwaldallee 215CH-4058 Basel (CH)
2018 11 09
2018 12 17

1, 5, 41
2018 11 29

1144489
TUSPAN
CFE: 28.05.00
5
”SOPHARMA” AD, Iliensko shose str. 16BG-1220 Sofia (BG)
2018 10 18
2018 12 17
2018 11 29
1187499
NAC NAC Genuine parts
CFE: 26.04.07, 26.04.09, 29.01.04
7, 12
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „NAK TREJDING”,
MIKHALKOVSKAYA STR., 63B, STROENIE 4, POM.1, KOMN.7, 8 RU125438 MOSCOW (RU)
2014 08 08
2014 10 13
2014 08 28
1238164
ESCAPE FROM TARKOV
CFE: 02.01.02, 27.05.17, 29.01.12
9, 14, 25, 28, 41, 42
Loskutov Dmitriy Gennadyevich,
Rybatskiy pr., 43, 1, 183RU-192076 Saint-Petersburg (RU)
2018 09 24
2019 01 14
2018 12 27
1247157
De Markt
CFE: 26.11.03, 27.05.17, 29.01.13
11, 35
Regenbogen Leuchten GmbH, Bismarckstraße 4510627 Berlin (DE)
2018 07 12
2019 01 14
2018 12 27
1276907
WHITECHEM
CFE: 27.05.01
1, 2, 17
AKDE KİMYA ENDÜSTRİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,
Şimşir Sokak, No: 5,Hadımköyİstanbul (TR)
2018 07 10
2019 01 28
2019 01 10
1292808
Landlink
CFE: 27.05.17
11
Ningbo Landlink Imp. & Exp.Co., Ltd., Room 302, Complex
Building,Yubo West Park,Hushan Street, CixiZhejiang (CN)
2016 01 29
2016 04 25
2016 03 17
1299795
PMC
CFE: 27.05.02, 29.01.13
11
PARTS-MALL Corp., No.506 Noblige B/D,37,
Mugunghwa-ro,Ilsandong-gu, Goyang-siGyeonggi-do 10364 (KR)
2015 12 30
2016 08 01
2016 06 23
1299851
AGESKIN
5
MONALDA CERFEDA,
Via San Vincenzo, 48I-50025 MONTESPERTOLI (FI) (IT)
2016 01 25
2016 08 01
2016 06 23

Nr 9/2019

1403628
EUREDES
35, 36, 37, 39, 40, 42
IMMOFINANZ AG, Wienerbergstraße 11A-1100 Wien (AT)
2018 12 21
2019 01 28
2019 01 10
1403963
l
CFE: 26.04.03, 27.05.21, 29.01.12

35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45

LOTTE Corporation,
(Sincheon-dong)300, Olympic-ro,Songpa-guSeoul (KR)
2018 01 12
2018 06 18
2018 05 31
1405507
efree
Wellhead Power Solutions, LLC,
650 Bercut Drive,Suite CSacramento CA 95811 (US)
2018 12 07
2019 01 14

9, 35, 42
2018 12 27

1406218
OPTIC 2000
9, 35, 44
GROUPEMENT D’ACHATS DES OPTICIENS LUNETIERS-GADOL,
5 avenue NewtonF-92140 CLAMART (FR)
2018 12 11
2019 01 14
2018 12 27
1407870
LISSAC
9, 35, 44
LISSAC ENSEIGNE, 5, avenue NewtonF-92140 CLAMART (FR)
2018 12 11
2019 01 14
2018 12 27
1423206
dRAINphalt
7, 19, 37
Willemen Groep NV, Boerenkrijgstraat 133B-2800 Mechelen (BE)
2018 01 24
2018 10 01
2018 09 13
1423229
CLEAR LEASE
36, 39
Prologis, 1800 Wazee Street,Suite 500Denver CO 80239 (US)
2018 07 20
2018 10 01
2018 09 13
1423244
makro YOUR SUCCESS IS OUR BUSINESS
CFE: 26.04.18, 27.05.10, 29.01.13
9, 16, 35, 36, 37, 38,
39, 41, 42, 43, 45
MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,
Metro-Straße 140235 Düsseldorf (DE)
2018 02 23
2018 10 01
2018 09 13
1423266
40 ULTRA RESPIN
CFE: 26.04.04, 27.05.02, 27.07.02, 29.01.13
Euro Games Technology Ltd., „Maritsa”
Str. 4,”Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2018 01 25
2018 10 01

9, 28
2018 09 13

1423273
SUN OZON
CFE: 04.02.01, 26.01.03, 27.05.01
3, 5, 9, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35
Dirk Rossmann GmbH, Isernhägener Straße 1630938 Burgwedel (DE)
2018 03 02
2018 10 01
2018 09 13

1304747
ST.NICOLAUS
CFE: 02.01.01, 24.01.08, 24.03.07,
26.01.18, 26.11.08, 27.05.03, 29.01.12
2, 30, 32, 33
ST. NICOLAUS a.s., 1. mája 113SK-031 28 Liptovský Mikuláš (SK)
2016 04 21
2016 08 29
2016 08 11

1423413
Farmtronic
9, 38, 42
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „Kombainovy
zavod „Rostselmash”,
RU-344029 ulitsa Menzhinskogo, 2, Rostov-on-Don, (RU)
2018 01 26
2018 10 08
2018 09 20

1306536
SMOOVE
August Storck KG, Waldstrasse 2713403 Berlin (DE)
2018 11 23
2019 01 14

1423416
DYGWJT
CFE: 26.13.25, 27.05.01
39
Dongying Port Group Co., Ltd., No.99, Hong Kong Road,Dongying Port
EconomicDevelopment Zone, DongyingShandong Province (CN)
2018 07 02
2018 10 08
2018 09 20

29, 30
2018 12 27

1345271 K
EPONYMA
3, 9, 35, 42, 44
OTO-SYSTEMS,
36 Boulevard Verd de Saint JulienF-92190 MEUDON (FR)
2016 10 13
2018 12 10
2018 11 22
1365478
CLINSIN
ZDROVIT ROMANIA SRL,
Strada Sevastopol 13-17, Sector 1Bucuresti (RO)
2018 11 22
2019 01 14

5
2018 12 27

1397436
NOVA
CFE: 27.05.01
7
Obshchestvo s Ogranichennoy Otvetstvennostyu „Kombainovy
zavod „Rostselmash”, Menzhinskogo str., 2 RU-344029 Rostov-on
Don (RU)
2017 12 19
2018 04 30
2018 04 12

1423424
VICTORY ROYALE
41
Epic Games, Inc., 620 Crossroads BoulevardCary NC 27518 (US)
2018 07 26
2018 10 08
2018 09 20
1423432
DYGWJT
CFE: 26.13.25, 27.05.01
41
Dongying Port Group Co., Ltd., No.99, Hong Kong Road,
Dongying Port EconomicDevelopment Zone, DongyingShandong
Province (CN)
2018 07 02
2018 10 08
2018 09 20
1426191
LUMERA Laser
9
Carl Zeiss Meditec AG, Göschwitzer Straße 51-5207745 Jena (DE)
2018 08 29
2018 10 22
2018 10 04

Nr 9/2019
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1426233
Consort NT
CFE: 26.13, 27.05.10, 29.01.15
9, 35, 37, 38, 41, 42
CONSORT NT, 58 Boulevard Gouvion Saint Cyr F-75017 Paris (FR)
2018 03 26
2018 10 22
2018 10 04
1426250
LÉO & MIRETTE
CFE: 04.05.05, 24.17.25, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13 3, 5, 8, 9, 10, 21
SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES
LECLERC, SC GALEC,,
26 Quai Marcel BoyerF-94200 IVRY SUR SEINE (FR)
2017 12 14
2018 10 22
2018 10 04
1426382
BESTSUIT
CFE: 27.05.01
9
Guangzhou Ehang Electronic Co ., Ltd,
Building I, 8 Yiheng Road,Xiaoping West Road,Huangshi West
Road,Baiyun District,GuangzhouGuangdong (CN)
2017 11 17
2018 10 22
2018 10 04
1426412
IN
CFE: 26.04.05, 27.05.12, 29.01.12
IN-Software GmbH Produktion und Vertrieb,
Reutäckerstr. 1576307 Karlsbad (DE)
2018 05 29
2018 10 22

9, 35, 42
2018 10 04

1426418
CoreNRG
CFE: 26.01.03, 27.05.10, 29.01.12
5
Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennost’yu „Laboratoriya
sovremennogo zdorov’ya”, ul. Khimzavodskaya, 11/20,
BerdskRU-633004 Novosibirskaya oblast’ (RU)
2018 07 30
2018 10 22
2018 10 04
1426464
Alpeferin
CFE: 01.03.01, 27.05.01
Alpen Pharma AG, Casinoplatz 2CH-3011 Bern (CH)
2018 07 23
2018 10 22

5
2018 10 04

1426496
Mefito
CFE: 27.05.10
10, 34
Well-Bridge Biological Technology Co., Ltd.,
No. 8 Jinfeng Road,Suzhou New District215163 Jiangsu Province (CN)
2017 11 08
2018 10 22
2018 10 04
1428770
WOODINVILLE
33
Woodinville Whiskey Company, LLC,
14509 Woodinville Redmond Rd. NEWoodinville WA 98072 (US)
2018 09 17
2018 11 05
2018 10 18
1428797
ÇATALHÖYÜK
29, 30, 32
ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ,
Dede Korkut Mh. Beyşehir Cd. No:9Beyşehir Konya (TR)
2018 06 26
2018 11 05
2018 10 18
1428835
Theodor Fontane Rose
31
Rosen Tantau KG, Tornescher Weg 1325436 Uetersen (DE)
2018 09 07
2018 11 05
2018 10 18
1428842
CONDOR DRONE
CFE: 27.05.01
Shenzhen AEE Aviation Technology Co., Ltd.,
AEE Hi-Tech Park, Tangtou Crossroad,Songbai Road,
Shiyan Town,Baoan DistrictShenzhen (CN)
2018 07 12
2018 11 05
1428879
CONAMORE
CFE: 27.05.17
Wenzhou Yuanbiao Shoes Co., Ltd.,
Xianjiang Industrial Zone,Ruian CityZhejiang (CN)
2018 07 02
2018 11 05

12

2018 10 18
25
2018 10 18

1428889
YONGNUO
CFE: 27.05.01
9
SHENZHEN YONGNUO PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT CO., LTD.,
Building A, Shenfubao Modern Optics Factory,Kengzi Street,
Pingshan DistrictShenzhen, Guangdong (CN)
2018 07 02
2018 11 05
2018 10 18

2955

1429752
CFE: 02.09.25, 24.17.25, 28.07.00
3, 5, 8, 10, 25, 35, 41, 44
PHIACADEMY DOO BEOGRAD,
Bulevar Oslobođenja 13711000 Beograd (RS)
2018 03 20
2018 11 13
2018 10 25
1429753
PHISHOP
CFE: 02.09.04, 24.17.25, 27.03.02,
27.05.09, 28.07.00
3, 5, 8, 10, 25, 35, 41, 44
PHIACADEMY DOO BEOGRAD,
Bulevar Oslobođenja 13711000 Beograd (RS)
2018 03 20
2018 11 13
2018 10 25
1429760
HOMETOWNE STUDIOS BY RED ROOF
43
RRI Financial, Inc., 7815 Walton ParkwayNew Albany OH 43054 (US)
2018 08 23
2018 11 13
2018 10 25
1429764
CFE: 26.04.04, 26.07.20
24
Benshang Life (Shenzhen) Technology Co., Ltd.,
2607, W. Tower of Nanshan Software Park# 10128 Shennan Ave.,
Nantou St., Nanshan, ShenzhenGuangdong (CN)
2018 07 02
2018 11 13
2018 10 25
1429775
FLAGMAN
9
Individual’nyj predprinimatel’ Beljov Anatolij Gennad’evich,
ul. Tereshkovoj, 48, kv. 511RU-630090 Novosibirsk (RU)
2018 08 27
2018 11 13
2018 10 25
1429799
PHIACADEMY
CFE: 02.09.04, 17.05.05, 27.05.01
3, 5, 8, 10, 25, 35, 41, 44
PHIACADEMY DOO Beograd,
Bulevar oslobodenja 13711000 Beograd (RS)
2018 04 17
2018 11 13
2018 10 25
1429815
CFE: 26.03.06
9
Jinan KAISI Technology Co., Ltd., 4-J, Rongxiang Commercial
Building, North head of North Lashan Road,Huaiyin District, Jinan
CityShandong Province (CN)
2018 07 02
2018 11 13
2018 10 25
1429819
PHI LINGS
CFE: 02.09.04, 24.17.25, 27.05.10, 28.07.00
PHIACADEMY DOO BEOGRAD,
Bulevar Oslobođenja 13711000 Beograd (RS)
2018 05 31
2018 11 13

3, 5, 8, 10, 35, 41, 44

1429833
Solabiol
CFE: 05.03.13, 26.01.01, 27.05.01
SBM DEVELOPPEMENT,
Les 4 M 111 chemin du Petit BoisF-69130 Ecully (FR)
2018 07 26
2018 11 13

2018 10 25
1, 5, 31
2018 10 25

1431328
HYR
CFE: 27.05.17
6
SHANDONG HUAYUAN RIGGING CO., LTD., Gaoxing Industrial
Park,Lanshan District,Rizhao City276800 Shandong Province (CN)
2018 09 04
2018 11 19
2018 11 01
1431586
CFE: 01.01.01
9, 38, 40, 42
Skyworks Solutions, Inc., 20 Sylvan Rd.Woburn MA 01801 (US)
2018 08 16
2018 11 19
2018 11 01
1438596
ACTION MONEY
CFE: 26.11.02, 27.05.01, 29.01.14
9, 28
Euro Games Technology Ltd.,
„Maritsa” Str. 4,”Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2018 06 21
2019 01 03
2018 12 13
1438617
CFE: 01.05.08, 03.07.01
31
Dongying Artificial Board Factory, No.9, South One
Road,Dongying District,Dongying CityShandong Province (CN)
2018 09 07
2019 01 03
2018 12 13
1438659
S/FORCE
9, 25, 28
SALOMON SAS,
14 chemin des Croiselets F-74370 EPAGNY METZ-TESSY (FR)
2018 10 08
2019 01 03
2018 12 13

2956
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1438681
CFE: 28.03.00
7
Dongying city Wantai Petroleum Equipment Co. Ltd.,
No. 10, Juzhou Road,Dongying District, DongyingShandong (CN)
2018 09 04
2019 01 03
2018 12 13
1438682
LUSCIOUS
CFE: 03.01.08, 27.05.01, 28.03.00
31
SHANDONG LUSCIOUS PET FOOD CO., LTD., Advanced Industrial
Park,Yangkou Town, Shouguang City(South of Zhongxin
Road,East of Chuanbo Road),Weifang City262714 Shandong
Province (CN)
2018 09 04
2019 01 03
2018 12 13

Nr 9/2019

1439043
iFunNote
CFE: 27.05.02
15
ETEK TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED,
Room 502, Floor 5, Building B, Productivity Building,intersection
of the third road of Science and Technology,of Science Park and
the second middle road of Gaoxin,Nanshan DistrictShenzhen (CN)
2018 09 07
2019 01 03
2018 12 13
1439058
CFE: 03.02.13
22
Guangdong Camel apparel Co., Ltd, Ganjiao Shangjie Village
9,Lishui, Nanhai District,Foshan CityGuangdong Province (CN)
2018 09 07
2019 01 03
2018 12 13

1438686
yuma
CFE: 27.05.01
24
SHANDONG YUMA SUN-SHADING TECHNOLOGY CO., LTD., No.
1966 Jinguang West Street,Shouguang City262700 Shandong
Province (CN)
2018 09 04
2019 01 03
2018 12 13

1439061
GasScope
CFE: 27.05.01
7
CNPS PETRO EQUIPMENT CO., LTD., No.312, Building 20,
Ecological Valley,No.38, Huanghe Road,Dongying Development
District,Dongying CityShandong Province (CN)
2018 09 07
2019 01 03
2018 12 13

1438696
CFE: 28.03.00
40
Dongying Artificial Board Factory, No.9, South One
Road,Dongying District,Dongying CityShandong Province (CN)
2018 09 07
2019 01 03
2018 12 13

1439070
StyroStrong
1
BASF SE,
Carl-Bosch-Strasse 3867056 Ludwigshafen am Rhein (DE)
2018 10 25
2019 01 03
2018 12 13

1438697
DONGKANG
CFE: 28.03.00
31
Dongying Artificial Board Factory, No.9, South One
Road,Dongying District,Dongying CityShandong Province (CN)
2018 09 07
2019 01 03
2018 12 13

1439078
DONGKANG
CFE: 28.03.00
19
Dongying Artificial Board Factory, No.9, South One
Road,Dongying District,Dongying CityShandong Province (CN)
2018 09 07
2019 01 03
2018 12 13

1438709
DONGKANG
CFE: 01.05.08, 03.07.01
1
Dongying Artificial Board Factory, No.9, South One
Road,Dongying District,Dongying CityShandong Province (CN)
2018 09 07
2019 01 03
2018 12 13
1438721
CFE: 28.03.00
12
Dongying city Wantai Petroleum Equipment Co. Ltd., No. 10,
Juzhou Road,Dongying District, DongyingShandong (CN)
2018 09 04
2019 01 03
2018 12 13
1438722
CFE: 28.03.00
43
Shandong CONI Group Co., Ltd., No.57 Juzhou Road,Dongying
District,Dongying CityShandong Province (CN)
2018 09 04
2019 01 03
2018 12 13
1438730
XIANHEMINGZE
CFE: 28.03.00
29
Hekou District Mingze Livestock Farmer Specialized Cooperatives,
No. 001, Roushi Street,Xianhe Market, Xianhe Town,Hekou District,
DongyingShandong (CN)
2018 09 07
2019 01 03
2018 12 13
1438732
CFE: 28.03.00
LIU BO, Room 1, Building 20,No. 288 Wendeng
Rd,Donggang,Rizhao276800 Shandong (CN)
2018 09 04
2019 01 03

30

2018 12 13

1438750
XIANHEMINGZE
CFE: 28.03.00
44
Hekou District Mingze Livestock Farmer Specialized Cooperatives,
No. 001, Roushi Street,Xianhe Market, Xianhe Town,Hekou District,
DongyingShandong (CN)
2018 09 04
2019 01 03
2018 12 13
1439016
ATLANTIC WAVE
Beiersdorf AG, Unnastr. 4820253 Hamburg (DE)
2018 10 24
2019 01 03
1439025
S-RT
PEM Management, Inc.,
Suite 108,103 Foulk RoadWilmington DE 19803 (US)
2018 11 08
2019 01 03

3

1439083
PASCO
CFE: 27.05.17
NINGBO PASCO UNITED INDUSTRY CO., LTD,
Yao Bei Industrial New Area,Yuyao CityZhejiang (CN)
2018 09 04
2019 01 03

16
2018 12 13

1439085
MAVINIA
25
Shanghai Wenya Trading Co., Ltd, Room 207, Building No. 3,
1800 Baoyang Road,Baoshan DistrictShanghai (CN)
2018 09 07
2019 01 03
2018 12 13
1439086
ENSHINE
CFE: 27.05.01
11
Xiamen Yinxu Industry&Trade Co., Ltd., No. 33 Factory Building,
No. 10-2 Lot,Tongan Park, Tongan Industrial ZoneXiamen
CityFujian Province (CN)
2018 09 07
2019 01 03
2018 12 13
1439109
GLEDE
CFE: 27.05.17
12
DONGYING FANGXING RUBBER CO., LTD.,
Dawang Economic Development Zone,Guangrao
County,Dongying City257000 Shandong Province (CN)
2018 09 07
2019 01 03
2018 12 13
1439117
CFE: 28.03.00
31
Dongying Artificial Board Factory, No.9, South One
Road,Dongying District,Dongying CityShandong Province (CN)
2018 09 07
2019 01 03
2018 12 13
1439125
CFE: 28.03.00
19
Dongying Artificial Board Factory, No.9, South One
Road,Dongying District,Dongying CityShandong Province (CN)
2018 09 07
2019 01 03
2018 12 13
1439126
MONACO
CFE: 26.11.03, 27.05.09

6

3, 8, 9, 11, 12, 14, 15,
16, 18, 20, 21, 24, 25,
26, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 35, 41, 43, 45

2018 12 13

SAM MARQUES DE L’ETAT DE MONACO,
L’Estoril, 31, avenue Princesse GraceMC-98000 MONACO (MC)
2018 07 30
2019 01 03
2018 12 13

2018 12 13

Nr 9/2019
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1439605
DBN
CFE: 26.01.16, 27.05.01
1, 5
BEIJING DBN TECHNOLOGY GROUP CO. LTD,
Floor 14, No. 27 Zhongguancun Street,Haidian DistrictBeijing (CN)
2018 09 07
2019 01 07
2018 12 20

1440195
LADABB
CFE: 02.09.19, 27.03.01
25
Wang Shaojun, Room 2303, 8th Building,No.8 group holiday
garden,Xintianyuan uptown,Lucheng district,WenzhouZhejiang (CN)
2018 07 02
2019 01 07
2018 12 20

1439615
CNTIC
CFE: 26.01.02, 27.05.01, 29.01.04
35
China National Technical Import & Export Corporation,
Jiuling Plaza No. 21,Xisanhuan BeiluBeijing (CN)
2018 09 07
2019 01 07
2018 12 20

1440200
TTTOTA
CFE: 02.09.19, 04.05.05, 27.03.01
25
Wang Shaojun, Room 2303, 8th Building,No.8 group holiday
garden,Xintianyuan uptown,Lucheng district,WenzhouZhejiang (CN)
2018 07 02
2019 01 07
2018 12 20

1439629
HUAMEI
CFE: 27.05.01
17
Huamei Energy-saving Technology Group Co., LTD.,
Liugezhuang Town, Dacheng County Hebei Province (CN)
2018 09 07
2019 01 07
2018 12 20

1440202
UP season
CFE: 27.05.01
UAB „MV GROUP ASSET MANAGEMENT”,
J. Jasinskio g. 16FLT-03163 Vilnius (LT)
2018 09 14
2019 01 07

1439635
DONGKANG
CFE: 01.05.08, 03.07.01, 28.03.00
31
Dongying Artificial Board Factory, No.9, South One
Road,Dongying District,Dongying CityShandong Province (CN)
2018 09 07
2019 01 07
2018 12 20

1440252
ink FOR LEATHER
CFE: 26.04.07, 26.07.20, 26.11.09, 27.05.10, 29.01.15
SYN-BIOS SPA UNIPERSONALE,
Via Vigazzolo, 90/BMONTEBELLO VICENTINO (VI) (IT)
2018 02 09
2019 01 07

1439700
288
29
BRITEXA, 24 rue Notre Dame, BP 19F-29150 CHATEAULIN (FR)
2018 10 01
2019 01 07
2018 12 20

1440274
MEGAMI
25
ONNA LIMITED,
Jubilee House 3 The Drive, Great Warley, Brentwood CM13 3FR (GB)
2018 11 15
2019 01 07
2018 12 20

1439703
COOLTOUCH
11
Termo Gnosjö Värme och Kyla AB, Gnejsvägen 8SE-335 32 Gnosjö (SE)
2018 06 21
2019 01 07
2018 12 20
1439723
Marlborough Sun PRODUCED IN NEW ZEALAND
EDITION 12 2017 Sauvignon Blanc Ty Fitzgerald: Feature Winewriter Produced and bottled by Marlborough Valley Wines Ltd.; 32
Liverpool Street, Riverlands Estate, Marlborough
CFE: 02.01.08, 06.19.13, 20.07.01, 27.05.09
33
SAINT CLAIR ESTATE WINES LIMITED,
30-32 Liverpool Street,Riverlands EstateBlenheim 7274 (NZ)
2018 06 22
2019 01 07
2018 12 20
1440080
LIKFERR100
CFE: 27.05.01, 28.05.00
5
Closed Joint Stock Company „Sotex „PharmFirm”, pos. Belikovo,
d. 11, selskoe poselenie Bereznyakovskoe, Sergievo-Posadsky
municipal districtRU-141345 Moscow Region (RU)
2018 08 27
2019 01 07
2018 12 20
1440084
CONSTANTA MUSE
Pik Oplenac Limited liability company Topola,
Bulvar korolya Aleksandra 57Topola34310 (RS)
2018 08 15
2019 01 07

33
2018 12 20

1440102
CFE: 26.01.03
9
Lianyungang . lianli forster watch industry Co., Ltd.,
No.9, yu zhou South Road,haizhou district,Lianyungang
cityJiangsu Province (CN)
2018 09 07
2019 01 07
2018 12 20
1440117
Brave CAT
CFE: 09.07.25, 23.01.01, 27.05.02, 29.01.15
Euro Games Technology Ltd., „Maritsa”
Str. 4,”Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2018 06 21
2019 01 07
1440147
vilenta
CFE: 05.05.20, 26.04.18, 27.05.24
Liudmila Aleksandrovna Kuznetsova,
ul. Startovaya, 7. apt. 33RU-129336 Moscow (RU)
2018 09 14
2019 01 07

9, 28
2018 12 20
3
2018 12 20

1440176
DS18
CFE: 27.05.01, 27.07.01
9
Spirit „LLC”, 2575 SW 32 Ave.pembroke park FL 33023 (US)
2018 11 05
2019 01 07
2018 12 20

33
2018 12 20
1, 2
2018 12 20

1440287
omnifresh
CFE: 05.07.23, 27.01.01, 27.03.11, 29.01.14
31
RK GROWERS SRL, Corso Italia, 56I-12037 SALUZZO (CN) (IT)
2018 08 10
2019 01 07
2018 12 20
1440331
CFE: 18.05.07, 26.03.04, 26.04.05, 26.13.25
28
Wang Xinkai, No. 9, Industrial Zone,East Old National
Highway,Huainan Village, Lianxia Town,Chenghai District,
ShantouGuangdong (CN)
2018 05 14
2019 01 14
2018 12 27
1440629
RIVORAX
5
Zentiva Group, a.s.,
U kabelovny 130/22CZ-102 00 Praha 10, Dolní Měcholupy (CZ)
2018 10 15
2019 01 14
2018 12 27
1440633
Ys VIII
CFE: 27.05.01, 27.07.23
9, 41
Linekong Online (Beijing) Technology Limited, Room A-0318, 2nd
Floor, Building 3,No. 30 Shixing Avenue,Shijingshan DistrictBeijing (CN)
2018 10 03
2019 01 14
2018 12 27
1440641
CFE: 28.03.00
43
BeiJing HuangJiHuang Restaurant Management Co., Ltd, The 24th
Lin He Street, Room 109,8 Ren He Town, Shun Yi DistrictBeijing (CN)
2018 10 03
2019 01 14
2018 12 27
1440642
HDB
CFE: 27.05.01, 28.03.00
5
WEIFANG SHENGTAI MEDICINE CO.,LTD., The East of Changda
Road,Development District, Changle CoutyShandong Province (CN)
2018 10 03
2019 01 14
2018 12 27
1440691
OONMEY
CFE: 03.06.25, 04.03.03, 26.13.25, 27.05.08
9, 41
SHENZHEN QHHJ NETWORK TECHNOLOGY Co., Ltd., 201 Room, A
Building,No. 1 Qianhai Road,
Qianhai Shenzhen-HongkongCooperation ZoneShenzhen (CN)
2018 10 03
2019 01 14
2018 12 27
1440715
ROSHEN SHOOTERS Chocolates LIQUEUR. FINE
CHOCOLATE.
CFE: 07.01.18, 07.15.08, 08.01.19, 27.05.10, 29.01.13
30
Dochirnie pidpryiemstvo „Kondyterska korporatsiia „Roshen”,
Elektrykiv vul., 26/9Kyiv 04176 (UA)
2018 07 23
2019 01 14
2018 12 27
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1440734
SONNET
2, 16
Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennostyu „Sonet”,
Serdobolskaya ulitsa, 68RU-197342 Saint-Petersburg (RU)
2018 10 25
2019 01 14
2018 12 27
1440782
CFE: 28.03.00
9, 35, 36, 38, 41, 42, 44, 45
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd., 15-18F, Galaxy
Center,Fuhua Road,Futian District,Shenzhen Guangdong (CN)
2018 08 10
2019 01 14
2018 12 27
1440790
meratech
CFE: 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
1, 3
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „Meratech Rus
Group”, Kazanskoe shosse, d. 25,str. 2, 3 etazhRU-603087
g. Nizhniy Novgorod (RU)
2018 06 06
2019 01 14
2018 12 27
1440817
SAKURA RAMEN
CFE: 26.04.09, 27.05.24, 28.03.00, 29.01.13
Joy’s United Kft., Üstökös u. 4.H-6724 Szeged (HU)
2018 06 20
2019 01 14

43
2018 12 27

1440818
CFE: 28.03.00
16
JINXIANG SHENGYADA PENCIL CO., LTD., YUSHAN TOWN,JINXIANG
COUNTY,JINING CITY272000 SHANDONG PROVINCE (CN)
2018 10 08
2019 01 14
2018 12 27
1440838
chaleur
CFE: 01.15.05, 26.04.13, 27.05.01, 29.01.12
11, 20
Alois Übertsberger, Mühlstraße 1A-5162 Obertrum am See (AT)
2018 05 16
2019 01 14
2018 12 27
1440868
SME Banking Club SME Banking Club
CFE: 01.15.23, 26.01.03, 26.05.18,
26.07.07, 27.05.09, 29.01.15
35, 41
Hidulian Andrii Volodymyrovych,
vul. Avtozavodska, 61, kv. 31Kyiv 04114 (UA)
2018 08 06
2019 01 14
2018 12 27
1440889
Babetta
CFE: 27.05.01
Fabric s. r. o., Fejova 5SK-040 01 Košice (SK)
2018 09 17
2019 01 14

12
2018 12 27

1440916
ALUTECH
6, 7, 9
Obchtchestvo s ogranitchennoï otvetstvennostyou „ALUTECH
Incorporated”,
ul. Selitskogo, d.10, komn.301, SEZ „Minsk”,Minskiy r-n220075
Minskaya obl. (BY)
2018 05 29
2019 01 14
2018 12 27
1440934
KOS
CFE: 27.05.11
17
XINGTAI BAIXIN SEALS MANUFACTURING CO., LTD., XILIU
VILLAGE,TIANKOU TOWNSHIP,REN COUNTY,XINGTAI CITYHEBEI
PROVINCE (CN)
2018 11 23
2019 01 14
2018 12 27
1440969
FORTNITE
9, 41
Epic Games, Inc., 620 Crossroads BoulevardCary NC 27518 (US)
2018 07 26
2019 01 14
2018 12 27
1440982
Hai Yuan Chemical
CFE: 27.01.01, 27.05.09
1
DONGYING HAIYUAN CHEMICAL CO., LTD., GANGXISAN ROAD
EAST,GANGBEIER ROAD SOUTH,DONGYING PORTECONOMIC
DEVELOPMENT ZONE,DONGYING CITY257000 SHANDONG
PROVINCE (CN)
2018 11 07
2019 01 14
2018 12 27
1440999
RAVEN
CFE: 27.05.01
7
Chongqing Rato Power Manufacturing Corporation, B Zone,
Shuangfu Industry Park,Jiangjin DistrictChongqing (CN)
2018 10 05
2019 01 14
2018 12 27

Nr 9/2019

1441000
aoking
CFE: 03.01.14, 27.03.01
16
GUANGZHOU AOKING LEATHER CO., LTD, NO.6, ZEBIN
ROAD, YANGGUANG AVENUE,SHILING TOWN, HUADU
DISTRICT,GUANGZHOU CITY510000 GUANGDONG PROVINCE (CN)
2018 11 08
2019 01 14
2018 12 27
1441037
Thumbelina Dream
CFE: 27.05.03, 29.01.13
Euro Games Technology Ltd., „Maritsa”
Str. 4,”Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2018 06 21
2019 01 14
1441043
Happies
August Storck KG, Waldstraße 2713403 Berlin (DE)
2018 11 29
2019 01 14

9, 28
2018 12 27
30
2018 12 27

1441052
ANCHEE
CFE: 26.11.08, 27.05.17
12
Shandong Xinghongyuan Tyre Co., Ltd., Lingong Road,
Mengyin Economic Development ZoneShandong Province (CN)
2018 10 05
2019 01 14
2018 12 27
1441068
3502
CFE: 01.15.23, 27.03.01, 27.07.01
25
JiHua 3502 career apparel Ltd., South of weishui town,
Jingxing CountyHebei Province (CN)
2018 10 05
2019 01 14
2018 12 27
1441070
LE TARTI
30, 43
Limited Liability Company „Marka”, Pushkin street, 6,
ap. 199,Naberezhnye ChelnyRU-423800 Republic of Tatarstan (RU)
2018 09 10
2019 01 14
2018 12 27
1441074
Dickmann’s DIGGIES
August Storck KG, Waldstraße 2713403 Berlin (DE)
2018 11 28
2019 01 14

30
2018 12 27

1441084
CFE: 28.03.00
4
DONGYING HAIYUAN CHEMICAL CO., LTD., Gangxi San
Road East,Gangbei Er Road South,Dongying Port Economic
Development Zone,Dongying CityShandong (CN)
2018 11 07
2019 01 14
2018 12 27
1441085
CFE: 01.15.09, 02.01.04, 02.03.22, 04.01.03, 05.03.15,
05.13.07, 09.01.07, 11.03.02, 26.01.04
33
CHINA KWEICHOW MOUTAI DISTILLERY (GROUP) CO., LTD.,
No. 4 East Mountain Lane,East Road of Outside Loop,Guiyang
CityGUIZHOU PROVINCE (CN)
2018 10 03
2019 01 14
2018 12 27
1441118
RESVENT
10, 35, 37, 44
RESVENT MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD,
Room A602, Building 1Gaoxinqi Industrial Park phase II,Liuxian
No.1 Road, Baoan,Shenzhen Guangdong (CN)
2018 10 03
2019 01 14
2018 12 27
1441126
TSE
CFE: 26.02.01, 26.04.05, 26.11.22, 27.05.24
10, 42
TSE spol. s r.o.,
Mánesova 390/74, České Budějovice CZ-370 01 České Budějovice 6 (CZ)
2018 08 13
2019 01 14
2018 12 27
1441191
RAINBOW QUEEN
CFE: 27.05.04, 29.01.15
9, 28
Euro Games Technology Ltd., „Maritsa” Str. 4,”Vranya-LozenTriugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2018 06 21
2019 01 14
2018 12 27
1441229
HENIANTIAN
CFE: 28.03.00
31
JINAN HENIANTIAN AGRICULTURE SCIENCES AND TECHNOLOGY
DEVELOPMENT CO., LTD., Room 5-1001-03, Office Tower,Haiwei
Square, Huayuan Road,Licheng District, Jinan City250100
Shandong Province (CN)
2018 10 05
2019 01 14
2018 12 27

Nr 9/2019
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1441232
ORIFLAME DIVINE
3
Oriflame Cosmetics AG, c/o Oriflame Global Management AG,
Bleicheplatz 3CH-8200 Schaffhausen (CH)
2018 07 04
2019 01 14
2018 12 27
1441236
HEMPIRE
SWISHER INTERNATIONAL, INC.,
459 E. 16TH STREETJACKSONVILLE FL 32206 (US)
2018 11 26
2019 01 14

34
2018 12 27

1441316
CFE: 26.04.10, 28.03.00
39
DONGYING FANGYUAN NONFERROUS METALS CO.,LTD.,
COMPREHENSIVE DEVELOPMENT PARK,DONGYING
DEVELOPMENT ZONE257000 DONGYING CITY, SHANDONG
PROVINCE (CN)
2018 11 12
2019 01 14
2018 12 27

2959

1441538
ARTPRO by Abintex
CFE: 02.09.14, 26.01.18, 27.05.02, 29.01.15
28
NINGBO BINGTAI CLOTHING CO. LTD., Xinlian Village, Gaoqiao
Town,Haishu District, Ningbo CityZhejiang Province (CN)
2018 09 07
2019 01 14
2018 12 27
1441677
CFE: 26.01.03, 28.03.00
5
HEBEI XINGBAI BIOTECHNOLOGY CO., LTD.,
Nanbaishe Town, Zhao County 051530, Hebei Province250014 (CN)
2018 11 12
2019 01 14
2018 12 27
1441793
PUTY TAPE
CFE: 26.04.18, 27.05.10
16
SHENZHEN PUTY TECHNOLOGY CO., LTD.,
Rm 925, East Block,Huanan Electric Power Bld. No2050,Shennan
Middle Road, Futian,ShenzhenGuangdong (CN)
2018 10 05
2019 01 21
2019 01 03

1441360
CFE: 28.03.00
35
DONGYING KANGLONG LARGE PHARMACY CO., LTD.,
DONGXIN STORE,SHENGDA SUPERMARKET,XINXING
COMMUNITY,DONGYING DISTRICT,DONGYING CITY257000
SHANDONG PROVINCE (CN)
2018 11 12
2019 01 14
2018 12 27

1441832
(Shénqí móshù)
CFE: 28.03.00
Laboratoire Garancia,
10 avenue Recteur Poincaré F-75016 Paris (FR)
2018 10 01
2019 01 21

1441367
CFE: 26.04.10, 28.03.00
40
DONGYING FANGYUAN NONFERROUS METALS CO.,LTD.,
COMPREHENSIVE DEVELOPMENT PARK,DONGYING
DEVELOPMENT ZONE257000 DONGYING CITY, SHANDONG
PROVINCE (CN)
2018 11 12
2019 01 14
2018 12 27

1441899
HUAFEI
CFE: 21.03.21, 27.05.01
35
Jinan HuaFei CNC Machinery Co., Ltd., East villaqe of Woniu
Mountain, Huashan Town, Licheng District, Jinan CityShandong
Province (CN)
2018 10 05
2019 01 21
2019 01 03

1441384
MrHorn
CFE: 27.05.11
12
WENZHOU YONGWEI AUTO&MOTOR CYCLE PARTS CO.,LTD,
No.1, Benchi road, Baizhangjiecological industrial base,Wencheng
county, Wenzhou city325000 Zhejiang (CN)
2018 10 05
2019 01 14
2018 12 27
1441386
CFE: 28.03.00
1
DONGYING KANGLONG LARGE PHARMACY CO., LTD.,
DONGXIN STORE,SHENGDA SUPERMARKET,XINXING
COMMUNITY,DONGYING DISTRICT,DONGYING CITY257000
SHANDONG PROVINCE (CN)
2018 11 12
2019 01 14
2018 12 27
1441421
Jardin BRAVO BRAZILIA
CFE: 05.07.27, 26.04.18, 26.11.02, 27.05.10, 29.01.14
30
Limited Liability Company «ORIMI»,
1-st Microrayon street, 15/4 plot, Sverdlov factory settlement,
Vsevolozhsk dictrictRU-188682 Leningrad oblast (RU)
2018 10 16
2019 01 14
2018 12 27
1441422
CATS ROYAL
CFE: 03.01.04, 27.05.03, 29.01.14
Euro Games Technology Ltd., „Maritsa”
Str. 4,”Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2018 06 21
2019 01 14

9, 28
2018 12 27

1441453
SRuiTe
CFE: 27.05.01, 28.03.00
11
TAIZHOU SRUITE IMP. & EXP. CO., LTD.,
Xinqiaoju, Xinqiao,Luqiao, Taizhou318055 Zhejiang (CN)
2018 10 05
2019 01 14
2018 12 27
1441496
sarina
CFE: 01.03.02, 01.15.09, 05.03.13, 29.01.15
Vandemoortele Lipids,
Ottergemsesteenweg-Zuid 816B-9000 Gent (BE)
2018 09 28
2019 01 14

29
2018 12 27

1441533
NOVA TEC
CFE: 26.01.02, 27.05.09, 29.01.12
7, 11
FADYEYEV, Volodymyr, Vul. Tinysta, 18m. Odesa 65062 (UA)
2018 05 31
2019 01 14
2018 12 27

1441970
BLACK VINYL
CFE: 26.04.18, 27.05.01
Tianjin Sanzheng Garments factory, South Jiaoshan
Village,Mashenqiao Town,Ji CountyTianjin City (CN)
2018 10 05
2019 01 21

3, 5, 32

2019 01 03

25

2019 01 03

1441992
FORTNITE
18, 21, 25
Epic Games, Inc., 620 Crossroads BoulevardCary NC 27518 (US)
2018 09 13
2019 01 21
2019 01 03
1442020
SUNRUNNER VIDRIO
HEYCO PRODUCTS CORP.,
5190 Old Easton RoadDanboro PA 18916 (US)
2018 11 20
2019 01 21

6

2019 01 03

1442057
50 HORSES
CFE: 02.01.20, 09.07.21, 18.02.15, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
9, 28
Euro Games Technology Ltd., „Maritsa”
Str. 4,”Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2018 06 21
2019 01 21
2019 01 03
1442094
TISSUM Hotel & Restaurant Textiles
CFE: 24.17.02, 26.04.05, 26.11.01, 27.05.09
24, 25, 35
MEYTEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Soğuksu Cad. Hamidiye Mah. No:5Özer İş Merkezi Kat:9
Kağıthaneİstanbul (TR)
2018 05 28
2019 01 21
2019 01 03
1442133
Lachgummi Happies
August Storck KG, Waldstraße 2713403 Berlin (DE)
2018 11 29
2019 01 21

30
2019 01 03

1442166
SPIRIT OF DRINI PURE MOUNTAIN MINERAL WATER
CFE: 02.09.01, 26.01.04, 27.05.08
32, 33, 43
Dorothea Goelz, Altheimer Eck 3a80331 München (DE)
2018 10 22
2019 01 21
2019 01 03
1442176
FENG HAI
CFE: 03.07.16, 05.11.13, 06.19.05, 28.03.00
20
Liancheng County Fenghai Bamboo Wood Industry CO.,LTD.,
Industrial Park, Pengkou Town,Liancheng CountyFujian Province
(CN)
2017 09 08
2019 01 21
2019 01 03

2960
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1442187
ORTHAUS TRAILERS SINCE 1925
CFE: 25.03.01, 29.01.12
12, 37, 39, 40
ORTHAUS TRAİLERS TAŞIT ARAÇLARI OTOMOTİV NAKLİYAT
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Merkez Mahallesi, 29 Ekim
Caddesi,No. 16, Bahçelievlerİstanbul (TR)
2018 06 08
2019 01 21
2019 01 03
1442189
ALUTECH
CFE: 01.15.23, 26.04.01, 26.07.19, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.15 6, 7, 9
Obchtchestvo s ogranitchennoï otvetstvennostyou „ALUTECH
Incorporated”, ul. Selitskogo, d.10, komn.301, SEZ „Minsk”,Minskiy
r-n220075 Minskaya obl. (BY)
2018 05 29
2019 01 21
2019 01 03
1442306
NEWLED
CFE: 26.04.04, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
NEWLED s.r.o., Dolní 7CZ-763 62 Tlumačov (CZ)
2018 07 09
2019 01 21
1442327
Kienbaum
CFE: 26.04.02
Kienbaum Consultants International GmbH,
Edmund-Rumpler-Straße 551149 Köln (DE)
2018 10 01
2019 01 21

11
2019 01 03
35, 38, 41
2019 01 03

1442636
VENATIB
5
Padma Aktiengesellschaft für tibetische Heilmittel, bei Rosario De
Carlo,Hungerstrasse 47CH-8832 Wilen (SZ) (CH)
2018 12 05
2019 01 21
2019 01 03
1442639
VENABEN
5
Padma Aktiengesellschaft für tibetische Heilmittel, bei Rosario De
Carlo,Hungerstrasse 47CH-8832 Wilen (SZ) (CH)
2018 12 05
2019 01 21
2019 01 03
1442640
GALETEN
5
Padma Aktiengesellschaft für tibetische Heilmittel, bei Rosario De
Carlo,Hungerstrasse 47CH-8832 Wilen (SZ) (CH)
2018 12 05
2019 01 21
2019 01 03
1442726
PING AN
CFE: 27.05.01
9, 35, 36, 38, 41, 42, 44, 45
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.,
15-18F, Galaxy Center,Fuhua Road,Futian District,Shenzhen
Guangdong (CN)
2018 07 03
2019 01 21
2019 01 03
1442798
XY XUYIN
CFE: 05.03.14, 27.05.01, 28.03.00
20
TAIZHOU HUANGYAN XUYIN IMPORT & EXPORT CO., LTD.,
Rm. 1102, Cell 1, Build 8, Area 3,Juxiang Community, Dongcheng
Street,Huangyan Dist., Taizhou City318020 Zhejiang (CN)
2018 07 12
2019 01 21
2019 01 03
1442814
AQUAKLEAR
Hydropath Technology Ltd,
Unit C1, Crossgate Drive,off Queens Drive Industrial
EstateNottingham NG2 1LW (GB)
2018 10 29
2019 01 21

11

2019 01 03

1442881
RIVOXAN
5
Zentiva Group, a.s.,
U kabelovny 130/22CZ-102 00 Praha 10, Dolní Měcholupy (CZ)
2018 10 15
2019 01 21
2019 01 03
1442884
DASERGIN
5
KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto, Šmarješka cesta 6SI-8000 Novo mesto (SI)
2018 10 26
2019 01 21
2019 01 03
1442894
CFE: 28.03.00
42
DONGYING XINDA CREDIT EVALUATION CO., LTD., ROOM
334, NO. 20 ECO-VALLEY,NO.38 HUANGHE ROAD,DONGYING
DISTRICT,DONGYING CITY257000 SHANDONG PROVINCE (CN)
2018 09 18
2019 01 21
2019 01 03

1442909
HERMES TRANSAT
HERMES INTERNATIONAL,
24 rue du Faubourg Saint-HonoréF-75008 PARIS (FR)
2018 11 19
2019 01 21
1442914
HERMES CLIC-H
HERMES INTERNATIONAL,
24 rue du Faubourg Saint-HonoréF-75008 PARIS (FR)
2018 11 20
2019 01 21

Nr 9/2019
18
2019 01 03
18
2019 01 03

1442939
CFE: 28.03.00
31
SHANDONG ORIENTAL FLOWER CO., LTD.,
DAWANG TOWN GOVERNMENT RESIDENT,GUANGRAO COUNTY,
DONGYING CITY,257000 SHANDONG PROVINCE (CN)
2018 11 15
2019 01 21
2019 01 03
1442946
CFE: 28.03.00
41
DONGYING XINDA CREDIT EVALUATION CO., LTD.,
ROOM 334, NO. 20 ECO-VALLEY,NO.38 HUANGHE
ROAD,DONGYING DISTRICT,DONGYING CITY257000 SHANDONG
PROVINCE (CN)
2018 11 15
2019 01 21
2019 01 03
1442954
LAMEGOM
5
KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto, Šmarješka cesta 6SI-8000 Novo mesto (SI)
2018 11 06
2019 01 21
2019 01 03
1442955
R REKORD
CFE: 26.03.01, 27.05.02, 29.01.12
12
TRAYAL KORPORACIJA AD, Parunovačka 18v37000 Kruševac (RS)
2018 08 13
2019 01 21
2019 01 03
1442969
CASTLE
CFE: 27.05.01
12
SHANDONG HUASHENG RUBBER CO., LTD., DAOZHUANG TOWN
GOVERNMENT STATION,GUANGRAO COUNTY, DONGYING
CITY257336 SHANDONG PROVINCE (CN)
2018 11 15
2019 01 21
2019 01 03
1443072
Kienbaum
CFE: 26.04.02
Kienbaum Consultants International GmbH,
Edmund-Rumpler-Straße 551149 Köln (DE)
2018 10 01
2019 01 21

35, 38, 41
2019 01 03

1443158
Lady Collection
CFE: 05.03.16, 26.04.09, 26.11.14, 29.01.15
18, 25
WIKOLIA INVESTMENTS LIMITED, a private company limited by
shares, Arch. Makariou III &Vyronos P. LORDOS CENTER,BLOCK В,
1st floor, Flat/Office 103NeapoliCY-3105 Limassol (CY)
2018 10 05
2019 01 21
2019 01 03
1443174
CFE: 28.03.00
45
DONGYING XINDA CREDIT EVALUATION CO., LTD., ROOM
334, NO. 20 ECO-VALLEY,NO.38 HUANGHE ROAD,DONGYING
DISTRICT,DONGYING CITY257000 SHANDONG PROVINCE (CN)
2018 11 15
2019 01 21
2019 01 03
1443183
SKINHAIRGIUM
1
LABORATOIRES EXPANSCIENCE, 1 place des SaisonsF-92048 PARIS
LA DEFENSE Cedex (FR)
2018 11 20
2019 01 21
2019 01 03
1443204
GMARCO PROMOTION
CFE: 26.07.25, 27.05.01, 29.01.13
9, 14, 25, 35, 37, 39, 41, 42, 43
GLOBAL NETWORK MARKETING JOINT STOCK COMPANY,
No. 148, Luong Dinh Cua Street, Kim Lien Ward, Dong Da
DistrictHanoi City (VN)
2018 05 03
2019 01 21
2019 01 03
1443227
FORTNITE
CFE: 26.04.18, 27.05.24
18, 21, 25
Epic Games, Inc., 620 Crossroads BoulevardCary NC 27518 (US)
2018 09 13
2019 01 28
2019 01 10

Nr 9/2019
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1443275
GURMEAID
CFE: 27.05.01, 29.01.04
7, 8, 11, 20, 21
ÖZTİRYAKİLER MADENİ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ, Cumhuriyet Mahallesi,Hadımköy Yolu Caddesi,
No:08,Büyükçekmeceİstanbul (TR)
2018 02 28
2019 01 28
2019 01 10

1443868
iG INTER GRES
CFE: 27.05.10, 29.01.12
19
PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY „ENTERPRISE WITH FOREIGN
INVESTMENTS „INTERCERAMA”, vul. Baikalska, 2B,smt
Slobozhanske,Dniprovskyi r-nDnipropetrovska obl. 52005 (UA)
2018 08 03
2019 01 28
2019 01 10

1443300
K
CFE: 27.05.21
19
Zheng Zhou Kai Xiang Refractory Co., Ltd.,
Chuling Village,Chaohua Town,Xinmi CityHenan Province (CN)
2018 09 07
2019 01 28
2019 01 10

1443906
Valea
10, 25, 35
Individual entrepreneur Bakin Andrei Borisovich, Gorodetskaya
str., 1, Mytishchensky raion,Podrezovo RU-141032 Moscowskaya
oblast, (RU)
2018 11 15
2019 01 28
2019 01 10

1443345
BULTEN
6, 12, 19, 20, 35, 39, 42
Bulten AB, Box 9148SE-400 93 Göteborg (SE)
2018 05 24
2019 01 28
2019 01 10

1443915
MECARM
CFE: 26.04.10, 27.05.08
12
MECARM S.r.l., Via Enrico Mattei Trav. Zona IndustrialeSO.
CO.MERI-81100 CASERTA (CE) (IT)
2018 07 30
2019 01 28
2019 01 10

1443373
reBuy
CFE: 27.05.10, 29.01.12
35, 38, 42
reBuy reCommerce GmbH, Potsdamer Str. 18810783 BerIin (DE)
2018 08 07
2019 01 28
2019 01 10
1443378
CFE: 05.05.19, 25.01.10, 26.13.25
Shiseido Company, Limited,
7-5-5 Ginza,Chuo-kuTokyo 104-0061 (JP)
2018 06 21
2019 01 28
1443408
MILUCCA
CFE: 27.05.01
SUPER-PHARM (ISRAEL) LIMITED,
Super-Pharm Building, 16 Shenkar StreetHerzlia (IL)
2018 07 09
2019 01 28
1443545
BRIDADO
HERMES INTERNATIONAL,
24 rue du Faubourg Saint-HonoréF-75008 PARIS (FR)
2018 11 20
2019 01 28

21
2019 01 10
3, 21
2019 01 10
18
2019 01 10

1443560
Marlon
CFE: 27.05.17
34
ROYAL TOBACCO SİGARA VE TÜTÜN MAMÜLLERİ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, İbn-İ Melek OSB Mahallesi, TOSBİ Yol 2
Sokak No:14, Tireİzmir (TR)
2018 10 15
2019 01 28
2019 01 10
1443581
Yanex
10, 11
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „NauchnoProizvodstvennoye Predpriyatie „MELITTA”,
ul. Mikluho-Maklaya, 16/10RU-117997 Moscow (RU)
2018 08 17
2019 01 28
2019 01 10
1443585
WINIA
CFE: 27.05.01
11
DAYOU WINIA CO., LTD.,
110, Hanamsandan 9 beon-ro,Gwangsan-guGwangju (KR)
2018 10 15
2019 01 28
2019 01 10
1443615
CFE: 28.03.00
4
JINAN LIAN REN YI HUA TRADING CO., LTD., EAST SIDE OF ZONGSI
ROAD,JINAN CHEMICAL INDUSTRIAL PARK,KANGXIN VILLAGE,
SANGZIDIAN TOWN,TIANQIAO DISTRICT, JINAN CITY250014
SHANDONG PROVINCE (CN)
2018 11 15
2019 01 28
2019 01 10

1443931
V
CFE: 26.04.04, 27.05.21
Simple Design Ltd.,
Vistra Corporate Services Centre,Wickhams Cay II,
Road TownVG1110 (VG)
2018 11 21
2019 01 28

9

2019 01 10

1443935
NAMI
CFE: 18.01.07, 27.05.02, 29.01.13
12, 42
Federal State Unitary Enterprise „Central Scientific Research
Automobile and Automotive Engines Institute”, Avtomotornaya
St., 2 RU-125438 Moscow (RU)
2018 11 07
2019 01 28
2019 01 10
1443938
WORLD OF MYTHOLOGY
CFE: 27.05.10
JUMPEROUND, LIMITED LIABILITY COMPANY,
Melnikova Str., 12Kyiv 04050 (UA)
2018 08 31
2019 01 28
1443996
LITHON
CFE: 24.17.05, 27.05.01, 29.01.01
Lithonplus GmbH & Co. KG,
Schwegenheimer Strasse 1a67360 Lingenfeld (DE)
2018 10 17
2019 01 28

28
2019 01 10
19, 37, 42, 44
2019 01 10

1444046
CFE: 28.05.00
6, 7, 9
Obchtchestvo s ogranitchennoï otvetstvennostyou „ALUTECH
Incorporated”, ul. Selitskogo, d.10, komn.301, SEZ „Minsk”,Minskiy
r-n220075 Minskaya obl. (BY)
2018 05 29
2019 01 28
2019 01 10
1444238
CHINA DREAMS
CFE: 03.07.17, 27.05.01, 29.01.15
Euro Games Technology Ltd., „Maritsa”
Str. 4,”Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2018 07 17
2019 01 28

9, 28, 41
2019 01 10

1444340
iG INTER GRES
CFE: 27.05.10
19
PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY „ENTERPRISE WITH FOREIGN
INVESTMENTS „INTERCERAMA”, vul. Baikalska, 2B,smt
Slobozhanske,Dniprovskyi r-nDnipropetrovska obl. 52005 (UA)
2018 08 03
2019 01 28
2019 01 10

1443625
TS Double Horse
CFE: 03.01.22, 03.03.01, 24.01.05, 24.09.05
34
CHINA TOBACCO SHANDONG INDUSTRIAL CO., LTD., NO. 11888,
JINGSHI ROAD,LIXIA DISTRICT,JINAN CITY250014 SHANDONG
PROVINCE (CN)
2018 11 15
2019 01 28
2019 01 10

1444349
SHANTUI
CFE: 27.05.01, 29.01.12
7
Shantui Construction Machinery Co., Ltd., No. 58, G327
Highway,High-Tech District,Jining CityShandong Province (CN)
2018 07 02
2019 01 28
2019 01 10

1443867
COFSafe
CFE: 27.05.01, 29.01.12
9
COFICAB TUNISIE SA, 40 Rue du 18 Janvier 19521001 Tunis (TN)
2018 09 03
2019 01 28
2019 01 10

1444385
weevil
CFE: 26.11.02, 27.05.09, 29.01.13
42
Weevil B.V., Koninginneweg 11NL-1217 KP Hilversum (NL)
2018 04 09
2019 01 28
2019 01 10
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1444445
MAIKE
6, 11
JINAN MECH PIPING TECHNOLOGY CO., LTD.,
Meigui Zone of Industrial Park,Pingyin250400 Jinan City (CN)
2018 07 02
2019 01 28
2019 01 10
1444476
KAČKA
16, 35, 39
CBA Slovakia, a. s., Dukelských hrdinov 2SK-984 01 Lučenec (SK)
2018 08 31
2019 01 28
2019 01 10
1444488
Mirella
CFE: 01.15.23, 25.12.25, 27.05.01, 29.01.15
17, 27
MSB ALFA PLASTİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Vakıflar Osb Mah.D100 Caddesi No:44/10ErgeneTekirdağ (TR)
2018 11 08
2019 01 28
2019 01 10
1444494
happy hop 2.0
CFE: 04.05.21, 27.03.01
28, 41
Swiftech Company Ltd., Building A & B,Dongcheng
Industrial Zone,Xinping Village,Minzhong Town, Zhongshan
CityGuangdong Province (CN)
2018 09 07
2019 01 28
2019 01 10
1444498
EVERYDAY CenterPlus
CFE: 01.01.01, 01.15.21, 26.11.12, 26.13.25, 27.05.02, 29.01.14
5
MEGA DISPOSABLES S.A., 148 Dekelias GR-136 78 Aharnes (GR)
2018 09 25
2019 01 28
2019 01 10
1444501
Kienbaum
CFE: 26.04.02
Kienbaum Consultants International GmbH,
Edmund-Rumpler-Straße 551149 Köln (DE)
2018 10 01
2019 01 28

35, 38, 41
2019 01 10

1444538
CAPELLA
Capella Flavors, Inc.,
6155 Corte Del CedroCarlsbad CA 92011 (US)
2018 11 29
2019 01 28
1444573
DRONIQ
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH,
Am DFS-Campus 1063225 Langen (DE)
2018 09 27
2019 02 04

34
2019 01 10
9, 12, 35, 37, 38, 42

1444851
CHEESE SWEET
CFE: 08.03.12, 27.05.01, 29.01.15
Euro Games Technology Ltd., „Maritsa”
Str. 4,”Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2018 07 17
2019 02 04
1444880
DRAGON REBORN
CFE: 27.05.02, 29.01.13
Euro Games Technology Ltd., „Maritsa”
Str. 4,”Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2018 07 17
2019 02 04

Nr 9/2019

1444914
MM MAXIMILIAN MÜNCHEN
CFE: 27.05.09
POINT TEC Products Electronic GmbH,
Steinheilstraße 685737 München (DE)
2018 09 07
2019 02 04

3, 9, 14, 18, 25
2019 01 17

1444972
S
CFE: 26.03.01, 27.05.21
6, 7
PENN Automotive, Inc., 5331 Dixie HighwayWaterford MI 48329 (US)
2018 08 07
2019 02 04
2019 01 17
1444999
PARTNERS INVESTMENTS
CFE: 26.04.18, 27.05.09, 29.01.12
PARTNERS GROUP SK s. r. o.,
Slávičie údolie 106SK-811 02 Bratislava (SK)
2018 09 13
2019 02 04

35, 36, 41
2019 01 17

1445012
M MICCELL
CFE: 27.05.01
9
Guangzhou Veaqee Electronic Co., Ltd., Room 1814, No. 180,
Jiangnan Dadaozhong,Haizhu District,GuangzhouGuangdong (CN)
2018 07 03
2019 02 04
2019 01 17
1445045
WINIA
CFE: 27.05.01
7
DAYOU WINIA CO., LTD.,
110, Hanamsandan 9 beon-ro,Gwangsan-guGwangju (KR)
2018 10 15
2019 02 04
2019 01 17
1445060
GenSmart
42
NANJINGJINSIRUI SCIENCE & TECHNOLOGY BIOLOGY CORP.,
NO 28 YONGXI ROAD,JIANGNING SCIENCE PARK,NANJING
CITY100089 JIANGSU (CN)
2018 12 10
2019 02 04
2019 01 17
1445062
KINGZER
CFE: 27.05.01, 28.03.00
24
NANTONG R AND C TEXTILE CO. LTD., Room 205, Building
No.212,Yiyuan Xincun,Rucheng Town, Rugao CityJiangsu Prov (CN)
2018 07 12
2019 02 04
2019 01 17

2019 01 17
9, 28
2019 01 17
9, 28
2019 01 17

1444882
Inter Cerama
CFE: 26.03.05, 27.05.10
19
PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY „ENTERPRISE WITH FOREIGN
INVESTMENTS „INTERCERAMA”, vul. Baikalska, 2B,smt
Slobozhanske,Dniprovskyi r-nDnipropetrovska obl. 52005 (UA)
2018 08 03
2019 02 04
2019 01 17
1444906
TAISHANBRAND
CFE: 06.01.02, 25.03.01
6
ZIBO QILU WELDING CO., LTD., NO. 1997, SICHOU ROAD,ZHOUCUN
DISTRICT, ZIBO CITY255300 SHANDONG PROVINCE (CN)
2018 10 19
2019 02 04
2019 01 17
1444911
Inter Cerama
CFE: 26.03.05, 27.05.10, 29.01.13
19
PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY „ENTERPRISE WITH FOREIGN
INVESTMENTS „INTERCERAMA”,
vul. Baikalska, 2B,smt Slobozhanske,
Dniprovskyi r-nDnipropetrovska obl. 52005 (UA)
2018 08 03
2019 02 04
2019 01 17

318
REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA,
W KTÓREJ WYDANO DECYZJĘ O DEFINITYWNEJ
ODMOWIE UZNANIA OCHRONY W POLSCE
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer międzynarodowego
rejestru znaków towarowych, określenie znaku towarowego
przedstawionego w postaci liter bądź cyfr albo, jeżeli znak jest znakiem
graficznym lub zawiera elementy graficzne, wskazanie symboli klas
elementów graficznych znaku (CFE), określenie klas towarowych,
nazwisko i imię bądź nazwę uprawnionego, jego miejsce zamieszkania
lub siedzibę oraz kod kraju, datę rejestracji międzynarodowej lub
datę późniejszego wyznaczenia, datę zamieszczenia informacji o tej
rejestracji w Biuletynie Urzędu Patentowego oraz datę notyfikacji bądź
datę notyfikacji późniejszego wyznaczenia.
1088998
Kinder icemilk
CFE: 01.15.17, 08.01.18, 08.03.01,
26.01.13, 26.01.16, 26.01.18, 29.01.15
SOREMARTEC S.A.,
FINDEL BUSINESS CENTER, COMPLEXE B,
RUE DE TREVES L-2632 FINDEL (LU)
2011 08 09
2011 11 07

30

2011 09 15

1091731
CORNÈR
33
MIP METRO GROUP INTELLECTUAL PROPERTY GMBH & CO. KG,
METRO-STRASSE 1 40235 DÜSSELDORF (DE)
2011 08 20
2011 12 05
2011 10 13

Nr 9/2019
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1218454
Marco Polo LITTLE CIGARS CLASSIC
CFE: 19.03.03, 29.01.13
GLOBAL MARKETING AND DISTRIBUTION AG,
DAMMSTRASSE 19 CH-6301 ZUG (CH)
2014 07 25
2014 11 24

34
2014 10 09

1218455
Marco Polo LITTLE CIGARS CAPPUCCINO
CFE: 19.03.03, 29.01.12
34
GLOBAL MARKETING AND DISTRIBUTION AG,
DAMMSTRASSE 19 CH-6301 ZUG (CH)
2014 07 25
2014 11 24
2014 10 09
1218457
Marco Polo LITTLE CIGARS CHERRY
CFE: 15.07.07, 19.03.03, 29.01.12
GLOBAL MARKETING AND DISTRIBUTION AG,
DAMMSTRASSE 19 CH-6301 ZUG (CH)
2014 07 25
2014 11 24

34
2014 10 09

1323315
SETALAN
CFE: 27.05.01
SETAŞ KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ,
Karanfıl Sk. No:34 1.Leventİstanbul (TR)
2016 06 14
2017 01 02

2963

1
2016 12 15

1323709
makute
7
Chen JieXiong, No. 206, Yongjin Road,Houqu Village,
Xiangzhu Town,Yongkang CityZhejiang Province (CN)
2015 12 03
2017 01 02
2016 12 15
1341393
SOPHiE
CFE: 02.09.01, 27.05.07, 29.01.01
18, 35
Happy Brands International Pte. Ltd.,
14 Robinson Road,#03-03 Far East Finance Building Singapore
048545 (SG)
2015 12 11
2017 05 15
2017 04 27
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G. SPROSTOWANIA OPISÓW PATENTOWYCH
I OPISÓW OCHRONNYCH

319
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu lub prawa ochronnego, numer patentu lub prawa ochronnego oraz przyczynę i
treść sprostowania.
OPISY PATENTOWE
(B1) 229071 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzony błąd w nazwisku jednego z twórców: jest
“BARTOSZEWSKI PIOTR, Gdańsk, PL” powinno być “BRATOSZEWSKI PIOTR, Gdańsk, PL”
(B1) 230596 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzony błąd w nazwisku jednego z twórców: jest
“BARTOSZEWSKI PIOTR, Gdańsk, PL” powinno być “BRATOSZEWSKI PIOTR, Gdańsk, PL”
(B1) 231428 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie: w opisie nie wskazano
dwóch twórców: ANDRZEJ WILK, Gliwice, PL; WÓJCIK JAN, Zalesie Śląskie, PL
(B1) 231458 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzony błąd w imieniu współtwórcy: jest “MARIAN
ORNOWSKI, Warszawa, PL” powinno być “MARCIN ORNOWSKI, Warszawa, PL”
(B1) 232208 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzony błąd w nazwisku współtwórcy: jest “ROBERT
TRAUBE, Hollywood, US” powinno być “ROBERT TRABUE, Hollywood, US”
(T3) 2152994 Postanowiono sprostować błędy na stronie zawierającej dane bibliograficzne: w pozycji (73) Uprawniony z patentu jest „Cedardell Limited, Road, GB” powinno być „Cedardell Limited, London, GB”.

H. OGŁOSZENIA
320

321

OŚWIADCZENIA O GOTOWOŚCI UDZIELENIA
LICENCJI (LICENCJA OTWARTA)

OGŁOSZENIA W SPRAWIE WPŁYNIĘCIA WNIOSKU
O UDZIELENIE DODATKOWEGO
PRAWA OCHRONNEGO DLA PRODUKTÓW
LECZNICZYCH I PRODUKTÓW OCHRONY ROŚLIN

Prawa ochronne
Poniższe zestawienia zawierają kolejno: kod rodzaju patentu (prawa ochronnego), numer patentu (prawa ochronnego), datę zgłoszenia,
numer i rok wydania Wiadomości Urzędu Patentowego, w którym
ogłoszono o udzieleniu patentu (prawa ochronnego), wysokość opłaty
licencyjnej (jeżeli uprawniony ją podał) i datę złożenia oświadczenia
oraz tytuł wynalazku (wzoru użytkowego) oraz nazwisko i imię (nazwę) uprawnionego z adresem.
PRAWA OCHRONNE
(Y1) 71024
2017 11 20
Rozkładany wózek ręczny
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin

09/2019

(-)

2019 07 15

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numer patentu podstawowego i tytuł wynalazku, numer i datę złożenia
wniosku, nazwisko i imię lub nazwę i adres uprawnionego, numer
i datę pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek,
numer i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej na wprowadzenie produktu na rynek oraz oznaczenie produktu opisanego
w tym zezwoleniu.
(T3) 1763339
Antybakteryjne, doustne kompozycje farmaceutyczne
DPO.0586 2019 08 12
Cosmo Technologies Ltd, DUBLIN, Irlandia
25180 2019 03 15 RELAFALK
PL08637/0028 2018 12 18 RELAFALK
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