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WIADOMOŚCI
URZĘDU PATENTOWEGO RP
Warszawa, 2019 10 31

Nr 10

CZĘŚĆ I

OGŁOSZENIA O UDZIELONYCH PRAWACH

2

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 10/2019

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

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

–
–
–
–
–

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

–
–
–
–
–
–
–

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

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

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

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

w)

PATENTY

(54) Redlica precyzyjna siewnika rzędowego z odśrodkowym systemem wysiewającym

UDZIELONE PRAWA
(od nr 233 351 do nr 233 570)

(B1) (11) 233543
(41) 2018 05 21
(51) A01C 7/20 (2006.01)
A01C 7/08 (2006.01)
(21) 419464
(22) 2016 11 15
(72) KOWALCZYK JAKUB, Poznań (PL); ULBRICH DARIUSZ,
Poznań (PL); WŁODARCZYK KONRAD, Ruszków Drugi (PL); SELECH
JAROSŁAW, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Redlica siewnika rzędowego

część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 233542
(41) 2018 05 21
(51) A01C 7/20 (2006.01)
A01C 7/08 (2006.01)
(21) 419372
(22) 2016 11 07
(72) KOWALCZYK JAKUB, Poznań (PL); ULBRICH DARIUSZ,
Poznań (PL); WŁODARCZYK KONRAD, Ruszków Drugi (PL); SELECH
JAROSŁAW, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)

(B1) (11) 233464
(41) 2019 01 02
(51) A01D 46/26 (2006.01)
A01D 46/00 (2006.01)
(21) 422038
(22) 2017 06 28
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(72) WACHOWSKI ADAM, Niedrzwica Duża (PL)
(73) WACHOWSKI MIROSŁAW P.P.H.U. WACHOWSKI,
Wierzchowiska Górne (PL)
(54) Kombajn do zbioru malin

(72) ŚLEDŹ WOJCIECH, Olsztyn (PL); ŁOŚ EMILIA, Olsztyn (PL);
BANECKI BOGDAN, Gdańsk (PL); ŁOJKOWSKA EWA, Gdańsk (PL)
(73) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk (PL)
(54) Sposób ochrony roślin przed bakteriami

(B1) (11) 233567
(41) 2017 07 03
(51) A01J 25/11 (2006.01)
A01J 25/15 (2006.01)
F25D 1/02 (2006.01)
(21) 415549
(22) 2015 12 28
(72) HOŁDYŃSKI MICHAŁ, Gronity (PL); DENKIEWICZ MARCIN, Jaroty
(PL); STEPNOWSKI PIOTR, Olsztyn (PL)
(73) TEWES-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Barczewo (PL)
(54) Urządzenie do odwadniania, prasowania i chłodzenia produktu
o strukturze niejednorodnej, zwłaszcza twarogu

(B1) (11) 233557
(41) 2018 08 13
(51) A23J 1/08 (2006.01)
A23B 5/03 (2006.01)
A23L 15/00 (2016.01)
A23L 33/115 (2016.01)
A61K 36/235 (2006.01)
(21) 420472
(22) 2017 02 08
(72) WASYLEWICZ JACEK, Berlin (DE)
(73) WASYLEWICZ JACEK, Berlin (DE)
(54) Sposób uzyskiwania preparatu proteinowego z białka jaja kurzego

(B1) (11) 233465
(41) 2019 01 14
(51) A01K 61/00 (2017.01)
(21) 422205
(22) 2017 07 13
(72) FALKOWSKI ANDRZEJ, Boksze Osada (PL)
(73) FALKOWSKI ANDRZEJ GOSPODARSTWO RYBACKIE FALKO,
Boksze Osada (PL)
(54) Aparat słojowy do inkubacji ikry

(B1) (11) 233354
(41) 2018 12 03
(51) A23K 10/30 (2016.01)
A23K 20/105 (2016.01)
A23K 20/20 (2016.01)
A23K 50/30 (2016.01)
A61K 36/88 (2006.01)
(21) 421651
(22) 2017 05 29
(72) PIESZKA MAREK PAWEŁ, Brzezie (PL); SZCZUREK PAULINA
BARBARA, Kraków (PL); PIETRAS MARIUSZ PIOTR, Kraków (PL);
PIESZKA MAGDALENA, Brzezie (PL)
(73) INSTYTUT ZOOTECHNIKI-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Preparat stymulujący pracę przewodu pokarmowego świń

(B1) (11) 233356
(41) 2019 04 08
(51) A01K 61/00 (2017.01)
(21) 422775
(22) 2017 09 29
(72) POL PRZEMYSŁAW, Zabierzów (PL); BALICKI KRZYSZTOF,
Kraków (PL); KORUSIEWICZ JAKUB, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT ZOOTECHNIKI-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Urządzenie do składowania i przenoszenia kubków lęgowych
(B1) (11) 233355
(41) 2019 03 11
(51) A01K 67/00 (2006.01)
(21) 422774
(22) 2017 09 07
(72) POL PRZEMYSŁAW, Zabierzów (PL); BALICKI KRZYSZTOF,
Kraków (PL); KORUSIEWICZ JAKUB, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT ZOOTECHNIKI-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Kubek lęgowy
(B1) (11) 233357
(41) 2019 03 11
(51) A01K 67/00 (2006.01)
(21) 422776
(22) 2017 09 07
(72) POL PRZEMYSŁAW, Zabierzów (PL); LIGASZEWSKI MACIEJ,
Kraków (PL); BALICKI KRZYSZTOF, Kraków (PL); KORUSIEWICZ
JAKUB, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT ZOOTECHNIKI-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Urządzenie lęgowe do rozrodu ślimaków
(B1) (11) 233358
(41) 2019 03 11
(51) A01K 67/00 (2006.01)
(21) 422777
(22) 2017 09 07
(72) POL PRZEMYSŁAW, Zabierzów (PL); LIGASZEWSKI MACIEJ,
Kraków (PL); BALICKI KRZYSZTOF, Kraków (PL); KORUSIEWICZ
JAKUB, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT ZOOTECHNIKI-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Wielopoziomowe urządzenie do rozrodu ślimaków jadalnych
(B1) (11) 233502
(41) 2014 12 08
(51) A01N 43/90 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
(21) 404115
(22) 2013 05 28

(B1) (11) 233564
(41) 2018 05 21
(51) A23L 2/02 (2006.01)
A23L 2/52 (2006.01)
A23L 2/54 (2006.01)
A23L 33/00 (2016.01)
A23L 33/105 (2016.01)
(21) 420358
(22) 2017 01 30
(72) LACHOWICZ MICHAŁ, Borzęcin (PL); STANISZEWSKI
ZBIGNIEW, Warszawa (PL)
(73) LA-SAD TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Borzęcin (PL)
(54) Prozdrowotny owocowy napój energetyczny i sposób jego
wytwarzania
(B1) (11) 233506
(41) 2017 06 05
(51) A23L 13/70 (2016.01)
A23L 13/60 (2016.01)
A23B 4/22 (2006.01)
A23B 4/005 (2006.01)
(21) 415074
(22) 2015 12 02
(72) SZYMAŃSKI PIOTR, Warszawa (PL); KOŁOŻYN-KRAJEWSKA
DANUTA, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM. PROF. WACŁAWA DĄBROWSKIEGO,
Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania wysokowydajnej kiełbasy parzonej o poprawionych cechach jakości sensorycznej
(B1) (11) 233536
(41) 2016 02 29
(51) A24D 1/02 (2006.01)
D21H 17/26 (2006.01)
D21H 17/29 (2006.01)
D21H 21/14 (2006.01)
D21H 27/00 (2006.01)
(21) 410829
(22) 2013 04 29
(30) 102012106154.8 2012 07 09
DE
(86) 2013 04 29
PCT/EP13/01276
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(87) 2014 01 16
WO14/008962
(72) EITZINGER BERNHARD, Gmunden (AT); GLEINSER MARIA,
Wattens (AT)
(73) DELFORTGROUP AG, Traun (AT)
(54) Bibułka papierosowa o lepszej przepuszczalności powietrza
(B1) (11) 233364
(41) 2018 09 24
(51) A45C 11/20 (2006.01)
B65D 81/38 (2006.01)
B65D 25/34 (2006.01)
(21) 420867
(22) 2017 03 16
(72) FURMAŃSKI TOMASZ, Mielec (PL)
(73) FURMAŃSKI TOMASZ FURMIS, Mielec (PL)
(54) System zamknięcia pojemnika, zwłaszcza w formie torby
do przewozu pizzy oraz pojemnik wyposażony w system zamknięcia
(B1) (11) 233368
(41) 2019 02 11
(51) A47C 17/13 (2006.01)
A47C 17/213 (2006.01)
(21) 422413
(22) 2017 07 31
(72) RUDZIŃSKI BOGDAN, Nidzica (PL); JABŁOŃSKI PAWEŁ, Nidzica
(PL)
(73) STALMOT & WOLMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nidzica (PL)
(54) Mebel z podnośnikiem
(B1) (11) 233397
(41) 2018 02 12
(51) A47C 23/04 (2006.01)
A47C 27/06 (2006.01)
(21) 418291
(22) 2016 08 10
(72) IGNACZYŃSKI MARIUSZ, Szczecin (PL)
(73) ZDZIECH DOROTA, Szczecin (PL)
(54) Sprężysta kieszonka materaca kieszeniowego
(B1) (11) 233367
(41) 2019 01 28
(51) A47G 1/24 (2006.01)
F16H 21/44 (2006.01)
F16M 13/00 (2006.01)
(21) 422257
(22) 2017 07 18
(72) CIASTOŃ WOJCIECH, Warszawa (PL); JAMIOŁKOWSKI LESZEK,
Warszawa (PL)
(73) MIIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(54) Stelaż meblowy wysuwny
(B1) (11) 233437
(41) 2017 04 24
(51) A47K 3/12 (2006.01)
(21) 418876
(22) 2016 09 27
(72) FAJTANOWSKI ROMUALD, Bydgoszcz (PL); MUSZYŃSKI
GRZEGORZ, Bydgoszcz (PL)
(73) MALTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bydgoszcz (PL)
(54) Krzesełko do kąpieli
(B1) (11) 233495
(41) 2014 05 26
(51) A61B 1/00 (2006.01)
A61B 17/58 (2006.01)
A61B 17/80 (2006.01)
(21) 401677
(22) 2012 11 19
(72) KOZAKIEWICZ MARCIN, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI, Łódź (PL)
(54) Przyrząd do mocowania płytki zespalającej odłamy złamanych
kości, szczególnie płytki do zespalania złamań wyrostka kłykciowego
żuchwy

Nr 10/2019

(B1) (11) 233423
(41) 2015 07 20
(51) A61B 5/02 (2006.01)
A61N 1/08 (2006.01)
(21) 406828
(22) 2014 01 13
(72) DYSZKIEWICZ ANDRZEJ, Cieszyn (PL)
(73) DYSZKIEWICZ ANDRZEJ, Cieszyn (PL)
(54) Sposób i urządzenie do pozaustrojowej oceny modyfikacji
i zasięgu propagacji substancji w modelach żelowych lub żelowo-tkankowych
(B1) (11) 233378
(41) 2018 03 26
(51) A61B 6/03 (2006.01)
G01T 1/16 (2006.01)
(21) 418689
(22) 2016 09 14
(72) JASIŃSKA BOŻENA, Lublin (PL); MOSKAL PAWEŁ, Czułówek (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL); UNIWERSYTET
MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin (PL)
(54) Sposób obrazowania medycznego w tomografii TOF-PET
(B1) (11) 233351
(41) 2016 08 29
(51) A61B 17/072 (2006.01)
A61B 17/128 (2006.01)
(21) 411363
(22) 2015 02 21
(72) BRODACZEWSKI WIESŁAW, Dubaj (AE); DECEWICZ ANDRZEJ,
Józefów (PL)
(73) Grena Limited, Brentford (GB)
(54) Urządzenie endoskopowe do aplikacji zacisków chirurgicznych
(B1) (11) 233442
(41) 2018 09 10
(51) A61C 5/46 (2017.01)
A61C 5/42 (2017.01)
A61C 5/00 (2017.01)
A61B 17/50 (2006.01)
(21) 420751
(22) 2017 03 06
(72) PAWŁOWSKI PIOTR, Antoniew (PL)
(73) PAWŁOWSKI WOJCIECH PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE CERKAMED, Stalowa Wola (PL)
(54) Instrument endodontyczny
(B1) (11) 233363
(41) 2018 09 10
(51) A61C 19/05 (2006.01)
A61B 5/22 (2006.01)
G01L 1/18 (2006.01)
(21) 420774
(22) 2017 03 08
(72) GĄSKA DAMIAN, Janów (PL); KIJAK EDWARD, Szczecin (PL);
LIETZ-KIJAK DANUTA, Szczecin (PL); LIPSKI TOMASZ,
Dąbrowa Górnicza (PL); MARGIELEWICZ JERZY, Katowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL); POMORSKI
UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE, Szczecin (PL); ŚLĄSKI
UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Przyrząd stomatologiczny do pomiaru sił generowanych przez
mięśnie odwodzące narządu żucia w trakcie rozwierania łuków zębowych
(B1) (11) 233561
(41) 2016 04 11
(51) A61F 2/01 (2006.01)
A61B 17/22 (2006.01)
A61M 29/00 (2006.01)
(21) 409730
(22) 2014 10 07
(72) PŁOWIECKI EMIL, Warszawa (PL); HURKAŁA LESZEK,Legionowo (PL)
(73) BALTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) System wewnątrznaczyniowy do ochrony naczyń krwionośnych
(B1) (11) 233524
(41) 2018 09 24
(51) A61F 5/01 (2006.01)
(21) 420876
(22) 2017 03 16
(72) KONOWROCKI ROBERT, Otwock (PL); PISARSKI DOMINIK,
Warszawa (PL); SZMIDT TOMASZ, Warszawa (PL)
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(73) KONOWROCKI ROBERT, Otwock (PL); PISARSKI DOMINIK,
Warszawa (PL); SZMIDT TOMASZ, Warszawa (PL)
(54) Sposób mocowania aktywnych, warstwowych materiałów inteligentnych, zwłaszcza w dynamicznej ortezie kończyny górnej

(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Formulacja nanostrukturalnych nośników lipidowych i sposób
jej wytwarzania

(B1) (11) 233484
(41) 2019 07 01
(51) A61G 7/00 (2006.01)
A61G 7/05 (2006.01)
A47C 21/04 (2006.01)
A47C 31/12 (2006.01)
(21) 423926
(22) 2017 12 18
(72) DEREJCZYK JAROSŁAW, Tychy (PL); BRUD BARTOSZ,
Modlnica (PL)
(73) REHA-BED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czeladź (PL)
(54) Sposób pomiaru parametrów środowiskowych w łóżku i łóżko,
zwłaszcza dla obłożnie chorych

(B1) (11) 233480
(41) 2019 04 08
(51) A61K 31/44 (2006.01)
A61K 31/14 (2006.01)
A61P 17/02 (2006.01)
A61P 31/02 (2006.01)
C07D 401/06 (2006.01)
(21) 422997
(22) 2017 09 28
(72) NOWAK ELŻBIETA, Jarocin (PL); OSTOJSKA-GOWGIEL MARTA,
Jarocin (PL); CZAJA KORNELIA, Poznań (PL)
(73) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka (PL)
(54) Koncentrat na bazie soli bis[4-(RHN)-1-pirydynio]alkanów w formie hydrożelu oraz sposób jego otrzymywania

(B1) (11) 233440
(41) 2018 06 18
(51) A61G 7/05 (2006.01)
(21) 419691
(22) 2016 12 05
(72) BOŻEK SZYMON, Kiekrz (PL); MAGDZIAK ŁUKASZ, Wolsztyn (PL);
MALUJDA IRENEUSZ, Luboń (PL); TALAŚKA KRZYSZTOF, Poznań (PL);
WILCZYŃSKI DOMINIK, Murowana Goślina (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Zespół łóżka szpitalnego
(B1) (11) 233462
(41) 2019 01 02
(51) A61G 7/012 (2006.01)
(21) 422021
(22) 2017 06 26
(72) MALUJDA IRENEUSZ, Luboń (PL); TALAŚKA KRZYSZTOF,
Poznań (PL); WILCZYŃSKI DOMINIK, Murowana Goślina (PL);
WOJTKOWIAK DOMINIK, Kamionki (PL); SZULC MACIEJ, Opalenica (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Mechanizm regulacji wysokości położenia leża łóżka szpitalnego
(B1) (11) 233463
(41) 2019 01 02
(51) A61G 7/012 (2006.01)
(21) 422022
(22) 2017 06 26
(72) MALUJDA IRENEUSZ, Luboń (PL); TALAŚKA KRZYSZTOF,
Poznań (PL); WILCZYŃSKI DOMINIK, Murowana Goślina (PL);
WOJTKOWIAK DOMINIK, Kamionki (PL); SZULC MACIEJ, Opalenica (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Mechanizm regulacji wysokości położenia leża łóżka szpitalnego
(B1) (11) 233565
(41) 2016 06 20
(51) A61K 8/81 (2006.01)
A61Q 5/02 (2006.01)
(21) 410669
(22) 2014 12 19
(72) SUŁEK MARIAN, Radom (PL); MIRKOWSKA BOŻENNA,
Legionowo (PL); JANISZEWSKA JOLANTA, Warszawa (PL); KURZEPA
KATARZYNA, Warka (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO
MOŚCICKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Zastosowanie szamponu do włosów
(B1) (11) 233505
(41) 2017 01 30
(51) A61K 9/107 (2006.01)
A61K 36/185 (2006.01)
A61K 8/06 (2006.01)
A61K 8/97 (2006.01)
(21) 413255
(22) 2015 07 24
(72) LASOŃ ELWIRA, Kraków (PL); SIKORA ELŻBIETA, Kraków (PL);
OGONOWSKI JAN, Kraków (PL)

(B1) (11) 233551
(41) 2016 06 20
(51) A61K 31/47 (2006.01)
A61P 13/04 (2006.01)
A61P 13/12 (2006.01)
A61P 43/00 (2006.01)
(21) 410674
(22) 2014 12 19
(72) SKIBIŃSKI PRZEMYSŁAW, Wrocław (PL); TURSKI WALDEMAR,
Lublin (PL); KIŚ JACEK, Uniszowice (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL);
UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE
WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Zastosowanie medyczne kwasu kynureninowego i jego soli
do leczenia kamicy
(B1) (11) 233504
(41) 2015 11 23
(51) A61K 31/409 (2006.01)
A61K 31/7135 (2006.01)
A61P 7/00 (2006.01)
A61P 35/02 (2006.01)
A61P 43/00 (2006.01)
(21) 408169
(22) 2014 05 09
(72) SZADE AGATA, Kraków (PL); SZADE KRZYSZTOF, Kraków (PL);
JÓZKOWICZ ALICJA, Kraków (PL); DULAK JÓZEF, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Protoporfiryna IX kobaltu do stosowania w leczeniu neutropenii
i białaczek
(B1) (11) 233492
(41) 2018 08 27
(51) A61K 31/536 (2006.01)
A61P 31/02 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
A61L 2/16 (2006.01)
A61L 101/44 (2006.01)
A01N 43/86 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
(21) 420532
(22) 2017 02 14
(72) GĘBAROWSKA ELŻBIETA, Malin (PL); GĘBAROWSKI TOMASZ,
Malin (PL); EJFLER JOLANTA, Wrocław (PL); ARENDT AGATA,
Głogów (PL); SZAFERT SŁAWOMIR, Wrocław (PL); PLĄSKOWSKA
ELŻBIETA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Zastosowanie 3-(4-bromofenetylo)-6-(tert-butylo)-3,4-dihydro2H-benzo[e][1,3]oksazyny
(B1) (11) 233566
(41) 2017 03 27
(51) A61K 31/739 (2006.01)
A61K 31/047 (2006.01)
A61P 1/00 (2006.01)
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A61P 37/00 (2006.01)
A61K 39/40 (2006.01)
(21) 414020
(22) 2015 09 16
(72) KOZŁOWSKA EWA, Warszawa (PL); DRELA NADZIEJA,
Warszawa (PL)
(73) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL)
(54) Zastosowanie lipopolisacharydu (LPS) w leczeniu stanów lub
chorób związanych z nadmierną odpowiedzią odpornościową organizmu wywołanych schorzeniami układu pokarmowego zwłaszcza z grupy nieswoistych stanów zapalnych jelit (IBD) i/lub alergii
pokarmowych
(B1) (11) 233522
(41) 2018 09 24
(51) A61L 27/06 (2006.01)
A61B 17/56 (2006.01)
A61F 2/28 (2006.01)
(21) 420805
(22) 2017 03 10
(72) PANKOWSKI MARIUSZ, Toruń (PL)
(73) PANKOWSKI MARIUSZ KLINIKA STOMATOLOGICZNA
DENMED, Toruń (PL)
(54) Sposób wytwarzania siatek tytanowych do odbudowy wyrostków kostnych jamy ustnej
(B1) (11) 233525
(41) 2015 03 16
(51) A61L 27/24 (2006.01)
A61K 38/39 (2006.01)
A61F 2/02 (2006.01)
(21) 405263
(22) 2013 09 06
(72) BURSIG HENRYK, Nakło Śląskie (PL); LAMPE PAWEŁ,
Katowice (PL); DYLĄG STANISŁAW, Katowice (PL); ŻUREK JACEK,
Tarnowskie Góry (PL); GALWAS-ŻUREK AGNIESZKA,
Tarnowskie Góry (PL)
(73) REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA,
Katowice (PL); BURSIG HENRYK, Nakło Śląskie (PL); LAMPE PAWEŁ,
Katowice (PL); DYLĄG STANISŁAW, Katowice (PL); ŻUREK JACEK,
Tarnowskie Góry (PL); GALWAS-ŻUREK AGNIESZKA,
Tarnowskie Góry (PL)
(54) Przeszczep oraz sposób przygotowania przeszczepu do regeneracji tkanek, zwłaszcza w obrębie jamy ustnej
(B1) (11) 233487
(41) 2019 06 03
(51) A63B 22/02 (2006.01)
(21) 423502
(22) 2017 11 20
(72) KOLSTRUNG RYSZARD, Lublin (PL); PLUTA MICHAŁ, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Bieżnia do badań koni zaprzęgowych w warunkach zmiennego
obciążenia
(B1) (11) 233488
(41) 2019 06 03
(51) A63B 22/02 (2006.01)
(21) 423503
(22) 2017 11 20
(72) KOLSTRUNG RYSZARD, Lublin (PL); PLUTA MICHAŁ, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Bieżnia do badań koni zaprzęgowych w warunkach zmiennego
obciążenia
(B1) (11) 233384
(41) 2019 01 02
(51) A63C 9/00 (2012.01)
A63C 10/00 (2012.01)
A63C 9/02 (2012.01)
A63C 9/04 (2012.01)
A63C 7/12 (2006.01)
A63C 9/10 (2012.01)
A63C 10/02 (2012.01)
A63C 10/04 (2012.01)
A63C 10/06 (2012.01)
(21) 421988
(22) 2017 06 22

Nr 10/2019

(72) SURDY WOJCIECH, Bielsko-Biała (PL); WIECZOREK WOJCIECH,
Bielsko-Biała (PL); PASTERNAK PAWEŁ, Bielsko-Biała (PL)
(73) BACKWARDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(54) Wiązanie, adapter i sposób mocowania butów oraz but do nart
lub deski splitboardowej lub nartorolek lub rakiet śnieżnych
(B1) (11) 233570
(41) 2018 03 12
(51) B01D 24/46 (2006.01)
B01D 29/66 (2006.01)
(21) 418641
(22) 2016 09 09
(72) MAZEPA KRZYSZTOF, Kluczbork (PL)
(73) MAZEPA KRZYSZTOF, Kluczbork (PL)
(54) Instalacja i sposób płukania złóż w filtrach do uzdatniania wody
(B1) (11) 233535
(41) 2015 06 22
(51) B01D 35/18 (2006.01)
(21) 406501
(22) 2013 12 16
(72) BOROWIK JANUSZ, Rzeszów (PL); HLINIAK WOJCIECH, Rzeszów (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG H-GAZ
M. HLINIAK W. HLINIAK SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów (PL)
(54) Filtropodgrzewacz do gazu
(B1) (11) 233361
(41) 2016 01 04
(51) B01D 53/26 (2006.01)
C01B 3/56 (2006.01)
(21) 408639
(22) 2014 06 23
(72) PUCHAŁA ANDRZEJ, Lubliniec (PL)
(73) ETHOSENERGY POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Lubliniec (PL)
(54) Automatyczny, jednokomorowy osuszacz wodoru
(B1) (11) 233450
(41) 2019 01 28
(51) B01D 53/56 (2006.01)
B01D 53/79 (2006.01)
(21) 422253
(22) 2017 07 18
(72) BADYDA KRZYSZTOF, Warszawa (PL); KRAWCZYK PIOTR,
Głudna (PL); LEWANDOWSKI JANUSZ, Nowa Iwiczna (PL); BARAN
ŁUKASZ, Warszawa (PL); SIWIŃSKI JAN, Nowa Wieś (PL); MAŁEK
MARCIN, Warszawa (PL); MENTRAK KRZYSZTOF, Piastów (PL);
GRABOWSKI KRZYSZTOF, Piastów (PL); POKORSKI WOJCIECH,
Piastów (PL)
(73) ECOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Sposób i instalacja selektywnej, niekatalitycznej redukcji tlenków azotu w kotłach rusztowych
(B1) (11) 233366
(41) 2018 10 08
(51) B01D 53/64 (2006.01)
(21) 421238
(22) 2017 04 07
(72) PESTKA-PĘDZIWIATR BEATA, Bełchatów (PL)
(73) PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA
SPÓŁKA AKCYJNA, Bełchatów (PL)
(54) Sposób obniżania zawartości rtęci w spalinach podczas spalania
paliw stałych, zwłaszcza węgla brunatnego i układ do realizacji tego
sposobu
(B1) (11) 233503
(41) 2015 08 03
(51) B01F 5/06 (2006.01)
(21) 407010
(22) 2014 01 30
(72) BEHRENDT CEZARY, Szczecin (PL); JASIEWICZ ROBERT JAN,
Szczecin (PL); KLYUS OLEH, Pilchowo (PL)
(73) AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Homogenizator statyczny
(B1) (11) 233406
(41) 2018 08 27
(51) B01J 19/08 (2006.01)
H05H 1/24 (2006.01)

Nr 10/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

7

C02F 1/46 (2006.01)
A61L 2/14 (2006.01)
(21) 424021
(22) 2017 12 22
(72) PAWŁAT JOANNA, Zemborzyce Podleśne (PL); KWIATKOWSKI
MICHAŁ, Lublin (PL); TEREBUN PIOTR, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do plazmowej aktywacji materiałów płynnych

(B1) (11) 233500
(41) 2012 12 03
(51) B01L 3/02 (2006.01)
(21) 395078
(22) 2011 05 31
(72) STRZELCZYK TOMASZ, Warszawa (PL); BALA JAN ADAM,
Pułtusk (PL)
(73) PZ HTL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Pipeta do używania z końcówką pipety

(B1) (11) 233407
(41) 2018 08 27
(51) B01J 19/08 (2006.01)
H05H 1/24 (2006.01)
C02F 1/46 (2006.01)
A61L 2/14 (2006.01)
(21) 424022
(22) 2017 12 22
(72) PAWŁAT JOANNA, Zemborzyce Podleśne (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do plazmowej aktywacji materiałów płynnych

(B1) (11) 233435
(41) 2017 10 23
(51) B02B 1/02 (2006.01)
A01F 12/42 (2006.01)
(21) 416841
(22) 2016 04 14
(72) SOSNOWSKI WŁODZIMIERZ, Ciechanów (PL)
(73) SOSNOWSKI WŁODZIMIERZ, Ciechanów (PL)
(54) Urządzenie do oddzielania i usuwania lekkich zanieczyszczeń
z materiału ziarnistego

(B1) (11) 233408
(41) 2018 08 27
(51) B01J 19/08 (2006.01)
H05H 1/24 (2006.01)
C02F 1/46 (2006.01)
A61L 2/14 (2006.01)
(21) 424026
(22) 2017 12 22
(72) PAWŁAT JOANNA, Zemborzyce Podleśne (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do plazmowej aktywacji materiałów płynnych
(B1) (11) 233359
(41) 2019 04 08
(51) B01J 20/24 (2006.01)
C02F 1/28 (2006.01)
(21) 425858
(22) 2018 06 08
(72) WAŚKO ADAM, Lublin (PL); NOWAK KATARZYNA,
Piotrków-Kolonia (PL); WIATER ADRIAN, Lublin (PL); BIEGANOWSKI
ANDRZEJ, Abramowice Prywatne (PL)
(73) INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Lublin (PL); UNIWERSYTET MARII
CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin (PL); UNIWERSYTET PRZYRODNICZY
W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Zastosowanie α-(1→3)-glukanu jako biosorbentu do usuwania
metali ze środowisk wodnych oraz sposób usuwania metali z użyciem biosorbentu
(B1) (11) 233445
(41) 2018 11 05
(51) B01J 21/16 (2006.01)
B01J 23/745 (2006.01)
C02F 1/00 (2006.01)
(21) 421378
(22) 2017 04 24
(72) SŁOMKIEWICZ PIOTR M., Warszawa (PL); SZCZEPANIK BEATA,
Kielce (PL); ROGALA PAWEŁ, Chmielnik (PL)
(73) UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH, Kielce (PL)
(54) Sposób wytwarzania fotokatalizatora do rozkładu 2,6-dichloro-4-nitroniliny w fazie wodnej
(B1) (11) 233452
(41) 2019 01 28
(51) B01J 21/16 (2006.01)
B01J 23/745 (2006.01)
C02F 1/00 (2006.01)
(21) 422325
(22) 2017 07 24
(72) SŁOMKIEWICZ PIOTR M., Warszawa (PL); SZCZEPANIK BEATA,
Kielce (PL)
(73) UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH, Kielce (PL)
(54) Sposób wytwarzania fotokatalizatora do rozkładu 2-chloroaniliny i 2,6-dichloroaniliny w fazie wodnej

(B1) (11) 233396
(41) 2018 01 15
(51) B02C 19/06 (2006.01)
(21) 417860
(22) 2016 07 05
(72) MAZURKIEWICZ MARIAN, Wrocław (PL)
(73) MIKROSKALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysłowice (PL)
(54) Wysokociśnieniowe urządzenie cyklonowe
(B1) (11) 233426
(41) 2016 05 23
(51) B03B 5/52 (2006.01)
(21) 410104
(22) 2014 11 12
(72) MADEJ ANDRZEJ, Opole (PL); MADEJ ALBERT, Ozimek (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI OBIEKTÓW
PRZEMYSŁOWYCH CEMA SPÓŁKA AKCYJNA, Opole (PL)
(54) Wirnik klasyfikatora, zwłaszcza klasyfikatora cząstek rudy metali
nieżelaznych
(B1) (11) 233521
(41) 2018 06 18
(51) B03C 3/12 (2006.01)
B03C 3/14 (2006.01)
(21) 419820
(22) 2016 12 15
(72) KUBICA ROBERT, Kamieniec (PL); BOGACZ WOJCIECH, Cieszyn (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL); GRUPA CZH SPÓŁKA
AKCYJNA, Katowice (PL)
(54) Sposób i urządzenie do odpylania spalin z instalacji spalania
małej mocy, opalanych węglem i biomasą
(B1) (11) 233491
(41) 2019 06 03
(51) B03C 3/155 (2006.01)
F24F 7/06 (2006.01)
A61L 9/22 (2006.01)
(21) 423617
(22) 2017 11 27
(72) ĆWIK KRZYSZTOF, Chmielowice (PL)
(73) ĆWIK KRZYSZTOF PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE,
Dąbrówka Górna (PL)
(54) Elektrostatyczny filtr powietrza
(B1) (11) 233392
(41) 2013 10 28
(51) B04B 3/06 (2006.01)
B01D 12/00 (2006.01)
(21) 398918
(22) 2012 04 23
(72) BARECKI ZBIGNIEW, Gliwice (PL); SEMENIUK ANDRZEJ,
Gliwice (PL); FRANKE GRZEGORZ, Zabrze (PL)
(73) BARECKI ZBIGNIEW, Gliwice (PL)
(54) Odwadniarka wirowa wibracyjna
(B1) (11) 233531
(41) 2019 02 25
(51) B07B 1/42 (2006.01)
H02K 7/116 (2006.01)
(21) 422546
(22) 2017 08 16
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(72) JÓZWOWIAK ŁUKASZ, Chodzież (PL); GROSS JÓZEF JAN,
Jastrowie (PL)
(73) EKOLOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piła (PL)
(54) Zespół napędowy, zwłaszcza zgarniaczy osadów
(B1) (11) 233377
(41) 2018 01 15
(51) B21C 23/21 (2006.01)
B21C 27/00 (2006.01)
B21C 23/02 (2006.01)
B22F 3/20 (2006.01)
(21) 417874
(22) 2016 07 07
(72) BOCHNIAK WŁODZIMIERZ, Kraków (PL); KORBEL ANDRZEJ,
Kraków (PL); GARBACZ HALINA, Warszawa (PL); TOPOLSKI
KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Pojemnik prasy do obróbki plastycznej metali i ich stopów
(B1) (11) 233514
(41) 2018 02 26
(51) B21D 11/20 (2006.01)
F21S 8/00 (2006.01)
B21D 11/00 (2006.01)
F21V 21/00 (2006.01)
B21D 21/00 (2006.01)
(21) 418367
(22) 2016 08 16
(72) WASIELEWSKI PRZEMYSŁAW, Włocławek (PL); POLASIK
ROBERT, Bydgoszcz (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE TELE-MAX
PRZEMYSŁAW WASIELEWSKI, URSZULA WASIELEWSKA SPÓŁKA
JAWNA, Włocławek (PL)
(54) Sposób przestrzennego gięcia profilu z arkusza materiału lub
wyciętej uprzednio formatki do wytwarzania opraw oświetleniowych
(B1) (11) 233393
(41) 2017 03 27
(51) B22C 3/00 (2006.01)
(21) 414126
(22) 2015 09 23
(72) PIASNY SYLWESTER, Olkusz (PL); KMITA ANGELIKA,
Maszków (PL); HOLTZER MARIUSZ, Kraków (PL); ZYCH JERZY,
Kraków (PL); MOCEK JAN, Kołaczyce (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL); PIASNY SYLWESTER
PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNE HARDKOP, Olkusz (PL)
(54) Powłoka ochronna na piaskowe formy i rdzenie odlewnicze
oraz sposób jej otrzymywania
(B1) (11) 233461
(41) 2019 01 02
(51) B22F 9/00 (2006.01)
B22F 9/04 (2006.01)
(21) 421991
(22) 2017 06 22
(72) ORŁOWICZ ANTONI WŁADYSŁAW, Głogów Małopolski (PL);
AMBROZIAK ANDRZEJ, Ramiszów (PL); MRÓZ MAREK FRANCISZEK,
Rzeszów (PL); MAZUR ŁUKASZ, Mielec (PL); TUPAJ MIROSŁAW,
Rzeszów (PL); TRYTEK ANDRZEJ, Rzeszów (PL); ORŁOWICZ
ALEKSANDER ANTONI, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Sposób otrzymywania proszków metali i urządzenie do jego
realizacji
(B1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 233375
(41) 2016 08 01
B23B 5/32 (2006.01)
411086
(22) 2015 01 28
GIREK ZBIGNIEW, Racibórz (PL)
GIREK ZBIGNIEW, Racibórz (PL)
Tokarka podtorowa do obróbki zestawów kołowych

Nr 10/2019

(B1) (11) 233453
(41) 2019 02 25
(51) B23F 21/14 (2006.01)
(21) 422626
(22) 2017 08 24
(72) NIESZPOREK TADEUSZ, Częstochowa (PL); BORAL PIOTR,
Blachownia (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Frez krążkowy modułowy do obróbki zębatych kół walcowych
(B1) (11) 233454
(41) 2019 03 11
(51) B23F 21/14 (2006.01)
(21) 422642
(22) 2017 08 25
(72) NIESZPOREK TADEUSZ, Częstochowa (PL); BORAL PIOTR,
Blachownia (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Frez krążkowy modułowy do obróbki zębatych kół walcowych
(B1) (11) 233455
(41) 2019 03 25
(51) B23H 1/08 (2006.01)
B23H 1/10 (2006.01)
B23H 1/00 (2006.01)
(21) 422819
(22) 2017 09 12
(72) JANUSZKA BARTŁOMIEJ, Kłobuck (PL); KURZ-LISIECKA
AGNIESZKA, Gliwice (PL); TADEUSIAK RAFAŁ, Częstochowa (PL)
(73) KRONO-PLAST JANUSZKA TADEUSIAK SPÓŁKA JAWNA,
Kłobuck (PL)
(54) Sposób cięcia elektroerozyjnego
(B1) (11) 233548
(41) 2019 06 03
(51) B23K 9/04 (2006.01)
(21) 423609
(22) 2017 11 27
(72) ORŁOWICZ ANTONI WŁADYSŁAW, Głogów Małopolski (PL);
MRÓZ MAREK, Rzeszów (PL); TUPAJ MIROSŁAW, Rzeszów (PL);
TUMIDAJEWICZ MAREK, Libusza (PL); NOWAK MIECZYSŁAW,
Sobniów (PL); JACEK MAGDALENA, Jasionka (PL)
(73) FABRYKA ARMATUR JAFAR SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło (PL)
(54) Sposób wytwarzania napoin, zwłaszcza na odlewach z żeliwa
szarego z grafitem płatkowym lub kulkowym lub wermikularnym
(B1) (11) 233460
(41) 2019 01 02
(51) B24D 11/00 (2006.01)
(21) 421977
(22) 2017 06 21
(72) PRZESTRZELSKI MARCIN, Józefów (PL)
(73) YEST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Mieszanka cierna pasa polerskiego oraz sposób jej wytwarzania
(B1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 233409
(41) 2019 04 23
B25J 19/06 (2006.01)
427751
(22) 2018 11 13
FERDYNUS MIROSŁAW, Lublin (PL); RÓŻYŁO PATRYK, Lublin (PL)
POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
Złącze antykolizyjne

(B1) (11) 233539
(41) 2017 12 04
(51) B29B 17/02 (2006.01)
B03B 5/44 (2006.01)
B03B 5/34 (2006.01)
B03D 1/002 (2006.01)
C08J 11/06 (2006.01)
(21) 417295
(22) 2016 05 24
(72) KNOR MAREK, Pruszków (PL); GARMAN KRZYSZTOF,
Obrowo (PL)
(73) ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Sposób rozdziału PET od zanieczyszczeń
(B1) (11) 233541
(41) 2018 04 09
(51) B29C 47/06 (2006.01)

Nr 10/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

B29C 47/90 (2006.01)
B29C 49/04 (2006.01)
B29K 77/00 (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
B32B 27/34 (2006.01)
(21) 418818
(22) 2016 09 26
(72) DĄBEK RAFAŁ, Kierzkowice (PL)
(73) MIKOŁAJCZYK PIOTR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE AMID, Stara Dębowa Wola (PL)
(54) Folia pięciowarstwowa o wysokiej wytrzymałości i kurczliwości
(B1) (11) 233489
(41) 2017 09 25
(51) B31F 5/04 (2006.01)
B65D 5/00 (2006.01)
B65D 5/32 (2006.01)
(21) 416593
(22) 2016 03 22
(72) KOGUT MACIEJ, Szpęgawa (PL)
(73) GAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pelplin (PL)
(54) Sposób wytwarzania tekturowych profili
(B1) (11) 233496
(41) 2018 10 08
(51) B31F 5/04 (2006.01)
B32B 29/08 (2006.01)
(21) 421230
(22) 2017 04 06
(72) SOBOLEWSKI STANISŁAW, Prostki (PL); ZAPART JACEK,
Grajewo (PL)
(73) PROST-KEY PACKAGING SOBOLEWSCY SPÓŁKA JAWNA,
Prostki (PL)
(54) Sposób wytwarzania tekturowych opakowań o zwiększonych
parametrach wytrzymałościowych
(B1) (11) 233428
(41) 2017 03 13
(51) B32B 17/00 (2006.01)
C03C 27/12 (2006.01)
F21V 33/00 (2006.01)
F21Y 115/10 (2016.01)
H01L 31/042 (2014.01)
(21) 413898
(22) 2015 09 10
(72) CYCOŃ DAWID, Rzeszów (PL); CHOCHOROWSKI WIKTOR,
Rzeszów (PL); STANEK OLGA, Żarczyce Duże (PL); STANEK EDYTA,
Rzeszów (PL)
(73) ML SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA, Zaczernie (PL)
(54) Fotoniczna szyba zespolona
(B1) (11) 233436
(41) 2017 12 18
(51) B60P 3/32 (2006.01)
A63G 31/14 (2006.01)
E04B 1/343 (2006.01)
E04H 3/10 (2006.01)
(21) 417543
(22) 2016 06 13
(72) STASIAK MAREK, Piotrków Trybunalski (PL)
(73) STASIAK MAREK, Piotrków Trybunalski (PL)
(54) Dom odwrócony dachem w dół
(B1) (11) 233510
(41) 2017 12 04
(51) B60P 7/08 (2006.01)
B62D 25/20 (2006.01)
B62D 53/06 (2006.01)
(21) 417399
(22) 2016 06 02
(72) CZARNUCH ARKADIUSZ, Drobnice (PL); KACZOR MACIEJ,
Wichernik (PL)
(73) WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA, Wieluń (PL)
(54) Obrzeże boczne naczepy
(B1) (11) 233424
(41) 2016 02 29
(51) B61B 3/00 (2006.01)
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B65G 17/00 (2006.01)
B65G 17/20 (2006.01)
(21) 409215
(22) 2014 08 20
(72) DRWIĘGA ANDRZEJ, Gliwice (PL); SZKUDLAREK ZBIGNIEW,
Gliwice (PL); KULESZA KRZYSZTOF, Gliwice (PL); JURA JERZY,
Gliwice (PL); BUDZYŃSKI ZDZISŁAW, Gliwice (PL); GĄSIOR MARCIN,
Mysłowice (PL); JANAS SEBASTIAN, Gliwice (PL); POLNIK BARTOSZ,
Rybnik (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Górniczy ciągnik akumulatorowy kolejki podwieszanej lub spągowej
(B1) (11) 233395
(41) 2018 01 15
(51) B61F 7/00 (2006.01)
B60F 1/04 (2006.01)
(21) 417852
(22) 2016 07 05
(72) MEDWID MARIAN, Poznań (PL); CZERWIŃSKI JAROSŁAW,
Czerwonak (PL); STAWECKI WŁODZIMIERZ, Swarzędz (PL);
MERKISZ--GURANOWSKA AGNIESZKA, Chyby (PL); JAKUSZKO
WOJCIECH, Poznań (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT POJAZDÓW
SZYNOWYCH „TABOR”, Poznań (PL)
(54) Szynowy zespół jezdny pojazdu drogowo-szynowego
(B1) (11) 233523
(41) 2018 10 08
(51) B63C 11/26 (2006.01)
A63B 69/12 (2006.01)
E04H 4/00 (2006.01)
G09B 9/00 (2006.01)
(21) 421057
(22) 2017 03 29
(72) BRASZCZYŃSKI MICHAŁ, Warszawa (PL)
(73) AEROTUNEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(54) Symulator do treningu nurków oraz sposób treningu nurków
(B1) (11) 233438
(41) 2018 05 21
(51) B63C 11/52 (2006.01)
B25J 15/02 (2006.01)
(21) 419457
(22) 2016 11 14
(72) ROWIŃSKI LECH, Stanisławowo (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Urządzenie do przenoszenia przedmiotów, zwłaszcza w środowisku wodnym
(B1) (11) 233353
(41) 2018 06 18
(51) B64B 1/00 (2006.01)
(21) 419786
(22) 2016 12 13
(72) HOLNICKI-SZULC JAN, Warszawa (PL); FARAJ RAMI, Warszawa (PL);
PAWŁOWSKI PIOTR, Warszawa (PL); WOŁEJSZA ZBIGNIEW,
Warszawa (PL); KAŹMIERCZAK KRZYSZTOF, Łomianki (PL); HINC
KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL); ADAPTRONICA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki (PL)
(54) Rozkładana konstrukcja sterowca stratosferycznego i sposób
zmiany objętości, zwłaszcza rozkładanej konstrukcji sterowca stratosferycznego
(B1) (11) 233404
(41) 2019 06 17
(51) B64C 13/50 (2006.01)
B60R 16/023 (2006.01)
G05D 3/12 (2006.01)
(21) 423752
(22) 2017 12 05
(72) SYROKA ZENON, Kętrzyn (PL); SADOWSKI ŁUKASZ, Giedajty (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Sterownik zespołu silników prądu stałego
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(B1) (11) 233405
(41) 2019 06 17
(51) B64C 13/50 (2006.01)
B60R 16/023 (2006.01)
G05D 3/12 (2006.01)
(21) 423753
(22) 2017 12 05
(72) SYROKA ZENON, Kętrzyn (PL); KREŃSKI PATRYK, Iława (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Układ generujący sygnały sterujące zespołem silników prądu
stałego
(B1) (11) 233479
(41) 2019 03 11
(51) B64D 17/78 (2006.01)
B64D 1/14 (2006.01)
(21) 422646
(22) 2017 08 25
(72) KOWALCZYK WOJCIECH, Siepraw (PL)
(73) KOWALCZYK WOJCIECH, Siepraw (PL)
(54) Sposób zmniejszania prędkości opadania obiektu zrzucanego
na spadochronie i urządzenie do zmniejszania prędkości obiektu
zrzucanego na spadochronie
(B1) (11) 233529
(41) 2017 08 28
(51) B65B 11/42 (2006.01)
(21) 418925
(22) 2015 03 16
(30) BO2014A000134 2014 03 14
IT
(86) 2015 03 16
PCT/IB15/51913
(87) 2015 09 17
WO15/136510
(72) FERRARI MICHELE, Ozzano Emilia (IT); MADERA GIOVANNI,
Bologna (IT); FEDERICI LUCA, Bologna (IT); NEGRINI STEFANO,
Calderara Di Reno (IT); SPIRITO GILBERTO, Bologna (IT)
(73) G.D SOCIETA’ PER AZIONI, Bologna (IT)
(54) Sposób pakowania i zespół pakujący do wytwarzania uszczelnionego opakowania wewnętrznego
(B1) (11) 233511
(41) 2017 06 05
(51) B65D 19/38 (2006.01)
B65D 77/06 (2006.01)
B65D 88/22 (2006.01)
B65D 90/20 (2006.01)
(21) 417474
(22) 2016 06 08
(72) SOSNA EDWARD, Bielsko-Biała (PL); SOSNA BARTŁOMIEJ,
Bielsko-Biała (PL)
(73) SOSNA EDWARD, Bielsko-Biała (PL); SOSNA BARTŁOMIEJ,
Bielsko-Biała (PL)
(54) Nasadka palety elastycznego pojemnika na ciecz
(B1) (11) 233399
(41) 2018 12 03
(51) B65G 47/54 (2006.01)
B65G 13/02 (2006.01)
B65G 37/00 (2006.01)
(21) 421726
(22) 2017 05 26
(72) SANOCKI WOJCIECH, Ziębice (PL); KUJAWA MARCIN, Jodłownik (PL)
(73) MYZIAK ARTUR ANTARES POLSKA, Wrocław (PL)
(54) Platforma transportowa, w szczególności do transportu wewnątrzzakładowego
(B1) (11) 233376
(41) 2016 11 21
(51) B82Y 40/00 (2011.01)
C01G 5/00 (2006.01)
(21) 412335
(22) 2015 05 14
(72) PUDEŁKO WOJCIECH, Tychy (PL); RATAJ JAROSŁAW, Sosnowiec (PL)
(73) DYNAMIC TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(54) Sposób wytwarzania nanosrebra jako substancji czynnej preparatów gruntujących

Nr 10/2019

(B1) (11) 233427
(41) 2017 01 16
(51) C01B 17/02 (2006.01)
(21) 413007
(22) 2015 07 03
(72) JANICZEK ANDRZEJ, Łęki (PL); MYSŁOWSKI WŁODZIMIERZ,
Bielsko-Biała (PL)
(73) MYSŁOWSKI WŁODZIMIERZ, Bielsko-Biała (PL)
(54) Topielnik siarki i sposób modyfikacji roztopionej siarki za pomocą modyfikatorów chemicznych
(B1) (11) 233550
(41) 2015 09 14
(51) C01B 25/45 (2006.01)
H01M 4/58 (2010.01)
H01M 10/02 (2006.01)
(21) 407506
(22) 2014 03 12
(72) MOLENDA JANINA, Łazy (PL); ZAJĄC WOJCIECH, Jaworzno
(PL); KULKA ANDRZEJ, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób otrzymywania krystalicznego nanometrycznego fosforanu litowo-żelazowego
(B1) (11) 233494
(41) 2017 07 03
(51) C01B 32/20 (2017.01)
C08L 101/00 (2006.01)
C08K 3/04 (2006.01)
(21) 420790
(22) 2015 03 19
(30) PCT/JP2014/073838
2014 09 09
WO
PCT/JP2015/055977
2015 02 27
WO
(86) 2015 03 19
PCT/JP15/58331
(87) 2015 12 30
WO15/198657
(72) HASEGAWA SHOJI, Tokio (JP); KAMIYA NAGISA, Tokio (JP)
(73) GRAPHENE PLATFORM CORPORATION, Tokio (JP)
(54) Sposób wytwarzania kompozytowego materiału wzmacniającego i kompozytowy materiał wzmacniający
(B1) (11) 233508
(41) 2017 07 17
(51) C01B 33/157 (2006.01)
(21) 415812
(22) 2016 01 15
(72) ZIELECKA MARIA, Warszawa (PL); WENDA MAGDALENA,
Pabierowice (PL); SUWAŁA KATARZYNA, Radom (PL); PANASIUK
MAREK, Warszawa (PL); BUJNOWSKA ELŻBIETA, Warszawa (PL);
CYRUCHIN KRYSTYNA, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO
MOŚCICKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania aerożeli krzemionkowych
(B1) (11) 233402
(41) 2014 02 17
(51) C02F 1/62 (2006.01)
C02F 1/52 (2006.01)
(21) 400236
(22) 2012 08 03
(72) BAL WOJCIECH, Mysiadło (PL); ZAWISZA IZABELA, Busko-Zdrój (PL)
(73) INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Sposób oczyszczania ścieków o wysokiej zawartości metali,
zwłaszcza srebra i miedzi
(B1) (11) 233422
(41) 2015 04 27
(51) C02F 3/32 (2006.01)
(21) 405721
(22) 2013 10 21
(72) WARĘŻAK TOMASZ, Zielona Góra (PL); PŁUCIENNIKKOROPCZUK EWELINA, Zielona Góra (PL)
(73) WARĘŻAK TOMASZ, Zielona Góra (PL)
(54) Bioreaktor hydrofitowy
(B1) (11) 233481
(41) 2019 04 08
(51) C03C 27/12 (2006.01)
B32B 17/06 (2006.01)

Nr 10/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

E06B 5/16 (2006.01)
C01B 33/32 (2006.01)
C09K 21/02 (2006.01)
(21) 423071
(22) 2017 10 05
(72) HARASIMOWICZ KRZYSZTOF, Ełk (PL); BYLCZYŃSKI
WOJCIECH, Ełk (PL)
(73) BOJAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Buczki (PL)
(54) Wielowarstwowa szyba ognioodporna oraz sposób wytwarzania wielowarstwowej szyby ognioodpornej
(B1) (11) 233549
(41) 2015 07 20
(51) C04B 14/18 (2006.01)
C04B 28/02 (2006.01)
(21) 406847
(22) 2014 01 16
(72) PICHÓR WALDEMAR, Kraków (PL); KOTWICA ŁUKASZ, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Dodatek do zapraw i betonów
(B1) (11) 233501
(41) 2013 08 19
(51) C04B 28/04 (2006.01)
C04B 18/08 (2006.01)
C04B 111/20 (2006.01)
(21) 401803
(22) 2012 11 29
(72) ŁOWIŃSKA-KLUGE ALDONA, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Kompozyt cementowy oraz sposób jego wytwarzania
(B1) (11) 233471
(41) 2019 01 28
(51) C05D 3/02 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C09K 17/06 (2006.01)
(21) 422306
(22) 2017 07 21
(72) OBRANIAK ANDRZEJ, Łódź (PL); BRZEZIŃSKI STANISŁAW,
Łódź (PL); OLEJNIK TOMASZ, Łódź (PL); SOBIECKA ELŻBIETA,
Łódź (PL); BARYGA ANDRZEJ, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania granulowanego nawozu mineralnego
wapniowego
(B1) (11) 233472
(41) 2019 01 28
(51) C05D 3/02 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C09K 17/06 (2006.01)
(21) 422307
(22) 2017 07 21
(72) OBRANIAK ANDRZEJ, Łódź (PL); BRZEZIŃSKI STANISŁAW,
Łódź (PL); OLEJNIK TOMASZ, Łódź (PL); SOBIECKA ELŻBIETA,
Łódź (PL); BARYGA ANDRZEJ, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania granulowanego nawozu mineralnego
wapniowo-magnezowego
(B1) (11) 233473
(41) 2019 01 28
(51) C05D 3/02 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C09K 17/06 (2006.01)
(21) 422308
(22) 2017 07 21
(72) OBRANIAK ANDRZEJ, Łódź (PL); BRZEZIŃSKI STANISŁAW,
Łódź (PL); OLEJNIK TOMASZ, Łódź (PL); SOBIECKA ELŻBIETA,
Łódź (PL); BARYGA ANDRZEJ, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania granulowanego nawozu mineralnego
wapniowego
(B1) (11) 233474
(41) 2019 01 28
(51) C05D 3/02 (2006.01)
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C05F 5/00 (2006.01)
C09K 17/06 (2006.01)
(21) 422309
(22) 2017 07 21
(72) OBRANIAK ANDRZEJ, Łódź (PL); BRZEZIŃSKI STANISŁAW,
Łódź (PL); OLEJNIK TOMASZ, Łódź (PL); SOBIECKA ELŻBIETA,
Łódź (PL); BARYGA ANDRZEJ, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania granulowanego nawozu mineralnego
wapniowego
(B1) (11) 233475
(41) 2019 01 28
(51) C05D 3/02 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C09K 17/06 (2006.01)
(21) 422310
(22) 2017 07 21
(72) OBRANIAK ANDRZEJ, Łódź (PL); BRZEZIŃSKI STANISŁAW,
Łódź (PL); OLEJNIK TOMASZ, Łódź (PL); SOBIECKA ELŻBIETA,
Łódź (PL); BARYGA ANDRZEJ, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania granulowanego nawozu mineralnego
wapniowego
(B1) (11) 233466
(41) 2019 01 28
(51) C05F 5/00 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
C05G 3/10 (2006.01)
(21) 422301
(22) 2017 07 21
(72) OBRANIAK ANDRZEJ, Łódź (PL); BRZEZIŃSKI STANISŁAW,
Łódź (PL); OLEJNIK TOMASZ, Łódź (PL); SOBIECKA ELŻBIETA,
Łódź (PL); BARYGA ANDRZEJ, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania granulowanego nawozu organiczno-wapniowego
(B1) (11) 233467
(41) 2019 01 28
(51) C05F 5/00 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
C05G 3/10 (2006.01)
(21) 422302
(22) 2017 07 21
(72) OBRANIAK ANDRZEJ, Łódź (PL); BRZEZIŃSKI STANISŁAW,
Łódź (PL); OLEJNIK TOMASZ, Łódź (PL); SOBIECKA ELŻBIETA,
Łódź (PL); BARYGA ANDRZEJ, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania granulowanego nawozu organiczno-mineralnego wapniowo-magnezowego
(B1) (11) 233468
(41) 2019 01 28
(51) C05F 5/00 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05G 3/10 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
(21) 422303
(22) 2017 07 21
(72) OBRANIAK ANDRZEJ, Łódź (PL); BRZEZIŃSKI STANISŁAW,
Łódź (PL); OLEJNIK TOMASZ, Łódź (PL); SOBIECKA ELŻBIETA,
Łódź (PL); BARYGA ANDRZEJ, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania granulowanego nawozu organiczno-mineralnego wapniowego
(B1) (11) 233469
(41) 2019 01 28
(51) C05F 5/00 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05G 3/10 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
(21) 422304
(22) 2017 07 21
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(72) OBRANIAK ANDRZEJ, Łódź (PL); BRZEZIŃSKI STANISŁAW,
Łódź (PL); OLEJNIK TOMASZ, Łódź (PL); SOBIECKA ELŻBIETA,
Łódź (PL); BARYGA ANDRZEJ, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania granulowanego nawozu organiczno-mineralnego wapniowego
(B1) (11) 233470
(41) 2019 01 28
(51) C05F 5/00 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05G 3/10 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
(21) 422305
(22) 2017 07 21
(72) OBRANIAK ANDRZEJ, Łódź (PL); BRZEZIŃSKI STANISŁAW,
Łódź (PL); OLEJNIK TOMASZ, Łódź (PL); SOBIECKA ELŻBIETA,
Łódź (PL); BARYGA ANDRZEJ, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania granulowanego nawozu organiczno-mineralnego wapniowego
(B1) (11) 233527
(41) 2016 03 29
(51) C05F 17/02 (2006.01)
(21) 413204
(22) 2015 07 21
(72) GRALAK JAN, Klotyldzin (PL)
(73) GRALAK JAN GRAJAN ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY, Klotyldzin (PL)
(54) Sposób i urządzenie do przetwarzania odpadów
(B1) (11) 233371
(41) 2009 12 21
(51) C07D 209/08 (2006.01)
C07D 209/56 (2006.01)
C07D 409/04 (2006.01)
(21) 385466
(22) 2008 06 18
(72) MATOSIUK DARIUSZ, Lublin (PL); KACZOR AGNIESZKA, Lublin (PL);
KIJKOWSKA-MURAK URSZULA, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Pochodne 1-alkilo-2-aryloindolu i sposób ich wytwarzania
i ich zastosowanie
(B1) (11) 233515
(41) 2018 03 26
(51) C07D 211/46 (2006.01)
C11D 1/62 (2006.01)
C11D 3/28 (2006.01)
A61L 2/16 (2006.01)
(21) 418627
(22) 2016 09 12
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); RZEMIENIECKI TOMASZ,
Szczecinek (PL); RYBAK KAROLINA, Luboń (PL); BIEDZIAK
AGNIESZKA, Wronki (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Protonowe ciecze jonowe z kationem 1-metylo-4-piperydynoliowym i anionami alkilokarboksylanowymi, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako środki myjąco-dezynfekujące
(B1) (11) 233516
(41) 2018 03 26
(51) C07D 211/74 (2006.01)
C11D 1/62 (2006.01)
C11D 3/28 (2006.01)
A61L 2/16 (2006.01)
(21) 418651
(22) 2016 09 12
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); RZEMIENIECKI TOMASZ,
Szczecinek (PL); MIKOŁAJCZAK KAROLINA, Czacz (PL); BIEDZIAK
AGNIESZKA, Wronki (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Protonowe ciecze jonowe z kationem 1-metylo-4-piperydoniowym i anionami pochodzącymi od alifatycznych kwasów karboksylowych, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako środki
myjąco-dezynfekujące

Nr 10/2019

(B1) (11) 233360
(41) 2018 10 08
(51) C07D 233/58 (2006.01)
C07D 233/61 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 211/64 (2006.01)
A01N 33/02 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
(21) 421243
(22) 2017 04 07
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); NIEMCZAK MICHAŁ,
Inowrocław (PL); ROGACKI MARIUSZ, Płowce (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Czwartorzędowe halogenki amoniowe zawierające kation 3-alkilo-1-(N-propylo-N-(2-(2,4,6-trichlorofenoksy)etylo)karbamoilo)
imidazoliowy, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako
środek dezynfekujący
(B1) (11) 233493
(41) 2013 05 27
(51) C07D 235/04 (2006.01)
A61K 31/4184 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
C07D 405/06 (2006.01)
A61K 31/341 (2006.01)
(62) 377628
(21) 401636
(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) Związek benzoimidazolowy, jego zastosowanie oraz zawierająca go kompozycja farmaceutyczna
(B1) (11) 233383
(41) 2018 12 17
(51) C07D 417/12 (2006.01)
C07F 1/08 (2006.01)
B01J 31/22 (2006.01)
C07C 45/29 (2006.01)
(21) 421916
(22) 2017 06 14
(72) PATRONIAK VIOLETTA, Koziegłowy (PL); PAWLUĆ PIOTR,
Świebodzin (PL); MARCINKOWSKI DAMIAN, Murowana Goślina (PL);
GORCZYŃSKI ADAM, Poznań (PL); WITOMSKA SAMANTA, Kościan (PL);
BOCIAN ALEKSANDRA, Czempiń (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA, Poznań (PL)
(54) Nowe hydrazonowe kompleksy Cu(II) oraz ich zastosowanie
w procesie utleniania alkoholi I-rzędowych
(B1) (11) 233362
(41) 2018 01 29
(51) C07D 471/10 (2006.01)
C07D 491/147 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
(21) 418047
(22) 2016 07 21
(72) BIELAWSKA ANNA, Jurowce (PL); BIELAWSKI KRZYSZTOF,
Jurowce (PL); LESZCZYŃSKA KATARZYNA, Białystok (PL); DANILUK
TAMARA, Wasilków (PL); KAŁUŻA ZBIGNIEW, Zalesie Górne (PL);
MICHALAK OLGA, Warszawa (PL); CZERWIŃSKI PAWEŁ, Mokobody (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL); UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU,
Białystok (PL)
(54) Chiralne, czwartorzędowe, N-spiro sole amoniowe i ich zastosowanie
(B1) (11) 233374
(41) 2013 08 05
(51) C07D 498/04 (2006.01)
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A61K 31/4188 (2006.01)
A61K 8/49 (2006.01)
A61P 31/00 (2006.01)
A61P 33/00 (2006.01)
(21) 397951
(22) 2012 01 31
(72) RÓŻAŃSKI JAKUB, Poznań (PL); GIELARA-KORZAŃSKA
AGNIESZKA, Tulce (PL); SOBIAK STANISŁAW, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Nowe pochodne czwartorzędowych soli amoniowych oraz
sposób otrzymywania nowych pochodnych czwartorzędowych soli
amoniowych
(B1) (11) 233528
(41) 2017 10 09
(51) C07F 5/02 (2006.01)
C09K 11/06 (2006.01)
(21) 416717
(22) 2016 04 03
(72) TASIOR MARIUSZ, Warszawa (PL); GRYKO DANIEL, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Nowe cykliczne borazyny i sposób ich otrzymywania
(B1) (11) 233568
(41) 2017 07 17
(51) C07F 15/00 (2006.01)
C07C 245/08 (2006.01)
B01J 31/22 (2006.01)
C08F 2/00 (2006.01)
C08F 4/80 (2006.01)
(21) 415722
(22) 2016 01 11
(72) SASHUK VOLODYMYR, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Prekursor chelatującego ligandu karbenowego, izomeryczne
kompleksy zawierające ligand chelatujący utworzony z tego prekursora oraz ich zastosowanie jako katalizatora metatezy olefin
(B1) (11) 233546
(41) 2019 03 11
(51) C07F 15/00 (2006.01)
C01G 55/00 (2006.01)
C07F 9/40 (2006.01)
(21) 422671
(22) 2017 08 28
(72) JANKOWSKA-WAJDA MAGDALENA, Kórnik (PL); WOLNA
OLGA, Krzywiń (PL); MACIEJEWSKI HIERONIM, Poznań (PL)
(73) FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA,
Poznań (PL); UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA
W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Nowe anionowe kompleksy rodu, sposób ich otrzymywania
oraz zastosowania zwłaszcza do procesów hydrosililowania
(B1) (11) 233547
(41) 2019 03 11
(51) C07F 15/00 (2006.01)
C01G 55/00 (2006.01)
C07F 9/50 (2006.01)
(21) 422672
(22) 2017 08 28
(72) JANKOWSKA-WAJDA MAGDALENA, Kórnik (PL); WOLNA
OLGA, Krzywiń (PL); MACIEJEWSKI HIERONIM, Poznań (PL)
(73) FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA,
Poznań (PL); UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA
W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Nowe anionowe kompleksy platyny, sposób ich otrzymywania
oraz zastosowanie zwłaszcza do procesów hydrosililowania
(B1) (11) 233534
(41) 2015 03 30
(51) C07K 7/00 (2006.01)
A61K 51/08 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 405451
(22) 2013 09 26
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(72) WÓJCIUK GRZEGORZ, Warszawa (PL); KRUSZEWSKI MARCIN,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ, Warszawa (PL)
(54) Prekursor radiofarmaceutyku, radiofarmaceutyki oparte na analogach dezacylogreliny, oraz ich zastosowanie
(B1) (11) 233352
(41) 2018 03 26
(51) C07K 14/54 (2006.01)
C07K 14/21 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 418713
(22) 2016 09 15
(72) PAWLAK SEBASTIAN DOMINIK, Warszawa (PL)
(73) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(54) Przeciwnowotworowe białko fuzyjne
(B1) (11) 233560
(41) 2016 06 06
(51) C07K 14/62 (2006.01)
C12N 9/60 (2006.01)
C12P 21/06 (2006.01)
(21) 410410
(22) 2014 12 05
(72) BALCEREK JULITA, Ręczno (PL); SZNILIK KATARZYNA,
Częstochowa (PL); JAROS SŁAWOMIR, Łódź (PL); WIECZOREK
MACIEJ, Kiełpin (PL)
(73) MABION SPÓŁKA AKCYJNA, Konstantynów Łódzki (PL)
(54) Sposób otrzymywania insuliny lub analogu insuliny z prekursora rekombinowanego białka
(B1) (11) 233441
(41) 2018 08 27
(51) C08G 18/08 (2006.01)
C08G 18/28 (2006.01)
C08J 9/12 (2006.01)
(21) 420607
(22) 2017 02 21
(72) PISZCZYK ŁUKASZ, Gdańsk (PL); KOSMELA PAULINA,
Lubaszcz (PL); GOSZ KAMILA, Żukowo (PL); HEJNA ALEKSANDER,
Rotmanka (PL); HAPONIUK JÓZEF T., Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Przedmieszka poliolowa i sposób otrzymywania nowej generacji pianek poliuretanowych z biomasy alg
(B1) (11) 233444
(41) 2018 10 08
(51) C08G 18/08 (2006.01)
C08L 75/04 (2006.01)
C08K 11/00 (2006.01)
(21) 421233
(22) 2017 04 06
(72) LESZCZYŃSKA MILENA, Charzyny (PL); RYSZKOWSKA JOANNA,
Konstancin Jeziorna (PL); LESZCZYŃSKI MICHAŁ,
Zamość (PL); SZCZEPKOWSKI LEONARD, Bydgoszcz (PL); PRZEKURAT
SYLWIA, Bydgoszcz (PL); PRZEKURAT ADAM, Bydgoszcz (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Zastosowanie wytłoków z aronii jako napełniacza do wytwarzania biokompozytów pianek poliuretanowych
(B1) (11) 233447
(41) 2018 12 17
(51) C08G 18/10 (2006.01)
C08G 18/32 (2006.01)
C08G 18/48 (2006.01)
(21) 421802
(22) 2017 06 06
(72) DATTA JANUSZ, Gdynia (PL); KASPRZYK PAULINA, Rusinowo (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób otrzymywania bio-poliuretanów
(B1) (11) 233448
(41) 2019 01 02
(51) C08J 5/04 (2006.01)
C08L 63/00 (2006.01)
C08K 3/34 (2006.01)
B32B 27/38 (2006.01)
B32B 27/14 (2006.01)
(21) 421941
(22) 2017 06 19
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(72) SZMECHTYK TOMASZ, Łódź (PL); STRZELEC KRZYSZTOF,
Brzeziny (PL); SIENKIEWICZ NATALIA, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Zastosowanie wermikulitu
(B1) (11) 233439
(41) 2018 06 04
(51) C08L 7/00 (2006.01)
C08L 97/02 (2006.01)
C08K 13/02 (2006.01)
(21) 419627
(22) 2016 11 29
(72) MASŁOWSKI MARCIN, Łódź (PL); MIEDZIANOWSKA JUSTYNA,
Domaniewice (PL); STRĄKOWSKA ANNA, Łódź (PL); STRZELEC
KRZYSZTOF, Brzeziny (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Biokompozycja elastomerowa z kauczuku naturalnego
(B1) (11) 233451
(41) 2019 01 14
(51) C08L 29/08 (2006.01)
C08L 33/10 (2006.01)
C08L 33/12 (2006.01)
C08L 39/06 (2006.01)
C08K 3/22 (2006.01)
C08K 3/36 (2006.01)
C08K 7/08 (2006.01)
C08K 7/10 (2006.01)
C08K 13/06 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
(21) 422165
(22) 2017 07 10
(72) TAŃSKI TOMASZ, Gliwice (PL); MATYSIAK WIKTOR, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Nanostrukturalny materiał kompozytowy o osnowie polimerowej z fazą wzmacniającą w postaci kompozytowych nanodrutów
ceramicznych i sposób jego wytwarzania
(B1) (11) 233569
(41) 2018 01 03
(51) C08L 95/00 (2006.01)
(21) 417658
(22) 2016 06 21
(72) ZAPRZALSKI PRZEMYSŁAW, Poznań (PL); SMEKTALSKI ALBERT,
Kicin (PL)
(73) RECYKL ORGANIZACJA ODZYSKU SPÓŁKA AKCYJNA, Śrem (PL)
(54) Sposób wytwarzania dodatku do mieszanek mineralno-asfaltowych oraz dodatek otrzymany tym sposobem
(B1) (11) 233485
(41) 2017 10 09
(51) C10G 1/02 (2006.01)
(21) 416697
(22) 2016 03 30
(72) POSIADAŁO SŁAWOMIR, Wykno (PL)
(73) BIURO ROZWOJU I WDROŻEŃ BRIW POSIADAŁO SPÓŁKA
JAWNA, Wykno (PL)
(54) Sposób ekstrakcji surowej ropy naftowej z piasków bitumicznych i urządzenie do ekstrakcji surowej ropy naftowej z piasków
bitumicznych
(B1) (11) 233512
(41) 2018 01 03
(51) C11D 1/83 (2006.01)
C11D 3/382 (2006.01)
C11D 3/48 (2006.01)
(21) 417702
(22) 2016 06 23
(72) WASILEWSKI TOMASZ, Radom (PL); CZERWONKA DOMINIK,
Radom (PL); PIOTROWSKA URSZULA, Radom (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY IM.
KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU, Radom (PL)
(54) Samoprzylepny żel przeznaczony do utrzymywania czystości
toalet z dodatkiem substancji aktywnych pochodzenia roślinnego
(B1) (11) 233379
(41) 2018 06 04
(51) C12C 13/02 (2006.01)
C12C 7/175 (2006.01)
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C12C 7/00 (2006.01)
B04B 1/06 (2006.01)
(21) 419602
(22) 2016 11 25
(72) JAKUBOWSKI MAREK, Koszalin (PL); STACHNIK MARTA,
Koszalin (PL)
(73) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, Koszalin (PL)
(54) Kadź wirowa, wykorzystywana zwłaszcza w browarnictwie,
służąca do usuwania osadu gorącego z brzeczki piwnej po jej gotowaniu
(B1) (11) 233365
(41) 2018 10 08
(51) C12G 3/04 (2006.01)
C12H 1/07 (2006.01)
C12H 1/22 (2006.01)
(21) 421053
(22) 2017 04 03
(72) BUDKA JAN, Pniewy (PL); PRAJS ROBERT, Jasionna (PL)
(73) PRAJS ROBERT HBP-LIKVOR SPÓŁKA CYWILNA, Jasionna (PL);
BUDKA JAN HBP-LIKVOR SPÓŁKA CYWILNA, Pniewy (PL)
(54) Sposób wytwarzania nalewek, zwłaszcza nalewek alkoholowych i zespół do wytwarzania nalewek, zwłaszcza nalewek alkoholowych
(B1) (11) 233555
(41) 2017 06 19
(51) C12M 1/02 (2006.01)
C12M 1/00 (2006.01)
C12M 1/06 (2006.01)
(21) 415277
(22) 2015 12 14
(72) WIŚNIEWSKI MACIEJ, Wrocław (PL); GRZEBYK MICHAŁ,
Wrocław (PL); ZAWADA MARCIN, Legnica (PL); STANKIEWICZ
MAREK, Lubin (PL); CZOP ŁUKASZ, Malerzowice Wielkie (PL);
BOROWIAK DANIEL, Ostrów Wielkopolski (PL)
(73) ALGAELABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Fotobioreaktor do hodowania mikroorganizmów, zwłaszcza
mikroalg
(B1) (11) 233526
(41) 2016 06 20
(51) C12N 9/36 (2006.01)
C07K 1/02 (2006.01)
C07K 1/34 (2006.01)
B01D 11/04 (2006.01)
(21) 410624
(22) 2014 12 18
(72) DEMBCZYŃSKI RADOSŁAW, Poznań (PL); BIAŁAS WOJCIECH,
Luboń (PL); JANKOWSKI TOMASZ, Suchy Las (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Sposób otrzymywania preparatu lizozymu
(B1) (11) 233537
(41) 2017 03 13
(51) C12P 5/02 (2006.01)
C12P 1/04 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12N 9/42 (2006.01)
C12R 1/225 (2006.01)
(21) 413809
(22) 2015 09 03
(72) KUPRYŚ-CARUK MARTA, Warszawa (PL); BŁASZCZYK
MIECZYSŁAW, Warszawa (PL); PODLASKI SŁAWOMIR, Warszawa (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Zastosowanie szczepu Lactobacillus buchneri M w procesie
kiszenia roślin lignocelulozowych
(B1) (11) 233410
(41) 2017 03 27
(51) C12P 17/06 (2006.01)
C07D 311/32 (2006.01)
C12R 1/685 (2006.01)
(21) 413939
(22) 2015 09 14
(72) KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL); DYMARSKA
MONIKA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
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(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania czystego optycznie (+)-(R)-7-hydroksyflawanonu
(B1) (11) 233411
(41) 2017 03 27
(51) C12P 17/06 (2006.01)
C07D 311/32 (2006.01)
C12R 1/685 (2006.01)
(21) 413940
(22) 2015 09 14
(72) KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL); DYMARSKA
MONIKA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania czystego optycznie (+)-(R)-7-hydroksyflawanonu
(B1) (11) 233412
(41) 2017 03 27
(51) C12P 17/06 (2006.01)
C07D 311/32 (2006.01)
C12R 1/685 (2006.01)
(21) 413942
(22) 2015 09 14
(72) KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL); DYMARSKA
MONIKA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania czystego optycznie (+)-(R)-7-hydroksyflawanonu
(B1) (11) 233413
(41) 2017 03 27
(51) C12P 17/06 (2006.01)
C07D 311/32 (2006.01)
C12R 1/685 (2006.01)
(21) 413944
(22) 2015 09 14
(72) KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL); DYMARSKA
MONIKA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania czystego optycznie (+)-(R)-7-hydroksyflawanonu
(B1) (11) 233414
(41) 2017 03 27
(51) C12P 17/06 (2006.01)
C07D 311/32 (2006.01)
C12R 1/685 (2006.01)
(21) 413945
(22) 2015 09 14
(72) KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL); DYMARSKA
MONIKA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania czystego optycznie (+)-(R)-7-hydroksyflawanonu
(B1) (11) 233415
(41) 2017 03 27
(51) C12P 17/06 (2006.01)
C07D 311/32 (2006.01)
C12R 1/685 (2006.01)
(21) 413946
(22) 2015 09 14
(72) KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL); DYMARSKA
MONIKA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania czystego optycznie (+)-(R)-7-hydroksyflawanonu
(B1) (11) 233416
(41) 2017 03 27
(51) C12P 17/06 (2006.01)
C07D 311/32 (2006.01)
C12R 1/685 (2006.01)
(21) 413947
(22) 2015 09 14
(72) KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL); DYMARSKA
MONIKA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania czystego optycznie (+)-(R)-7-hydroksyflawanonu
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(B1) (11) 233417
(41) 2017 03 27
(51) C12P 17/06 (2006.01)
C07D 311/32 (2006.01)
C12R 1/685 (2006.01)
(21) 413948
(22) 2015 09 14
(72) KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL); DYMARSKA
MONIKA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania czystego optycznie (+)-(R)-7-hydroksyflawanonu
(B1) (11) 233418
(41) 2017 03 27
(51) C12P 17/06 (2006.01)
C07D 311/32 (2006.01)
C12R 1/685 (2006.01)
(21) 413949
(22) 2015 09 14
(72) KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL); DYMARSKA
MONIKA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania czystego optycznie (+)-(R)-7-hydroksyflawanonu
(B1) (11) 233419
(41) 2017 03 27
(51) C12P 17/06 (2006.01)
C07D 311/32 (2006.01)
C12R 1/685 (2006.01)
(21) 413950
(22) 2015 09 14
(72) KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL); DYMARSKA
MONIKA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania czystego optycznie (+)-(R)-7-hydroksyflawanonu
(B1) (11) 233420
(41) 2017 03 27
(51) C12P 17/06 (2006.01)
C07D 311/32 (2006.01)
C12R 1/685 (2006.01)
(21) 413951
(22) 2015 09 14
(72) KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL); DYMARSKA
MONIKA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania czystego optycznie (+)-(R)-7-hydroksyflawanonu
(B1) (11) 233421
(41) 2017 03 27
(51) C12P 17/06 (2006.01)
C07D 311/32 (2006.01)
C12R 1/685 (2006.01)
(21) 413955
(22) 2015 09 14
(72) KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL); DYMARSKA
MONIKA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania czystego optycznie (+)-(R)-7-hydroksyflawanonu
(B1) (11) 233370
(41) 2019 04 08
(51) C12P 17/08 (2006.01)
C07D 313/04 (2006.01)
C12R 1/72 (2006.01)
(21) 422994
(22) 2017 09 28
(72) CHROBOK ANNA, Zbrosławice (PL); MARKOTON MAGDALENA,
Katowice (PL); DZIUBA KRZYSZTOF, Kolonia Góra Puławska (PL);
SCHIMMELPFENNIG LECH, Puławy (PL); SZELWICKA ANNA,
Zabrze (PL); TADASIEWICZ DARIUSZ, Kajetanów (PL); MORAWIECWITCZAK MAGDALENA, Puławy (PL)
(73) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA
AKCYJNA, Puławy (PL); POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania Ɛ-kaprolaktonu
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(B1) (11) 233552
(41) 2016 11 07
(51) C12P 23/00 (2006.01)
C12N 1/12 (2006.01)
C07C 403/24 (2006.01)
C09B 61/00 (2006.01)
(21) 412177
(22) 2015 04 29
(72) KUCZYŃSKA PAULINA, Kraków (PL); JEMIOŁA-RZEMIŃSKA
MAŁGORZATA, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Sposób oczyszczania diatoksantyny
(B1) (11) 233553
(41) 2016 11 07
(51) C12P 23/00 (2006.01)
C12N 1/12 (2006.01)
C07D 303/14 (2006.01)
C07D 301/32 (2006.01)
C09B 61/00 (2006.01)
(21) 412178
(22) 2015 04 29
(72) KUCZYŃSKA PAULINA, Kraków (PL); JEMIOŁA-RZEMIŃSKA
MAŁGORZATA, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Sposób oczyszczania diadinoksantyny
(B1) (11) 233518
(41) 2017 07 17
(51) C12Q 1/6895 (2018.01)
(21) 419779
(22) 2016 12 13
(72) RAPACZ MARCIN, Kraków (PL); WÓJCIK-JAGŁA MAGDALENA,
Wieliczka (PL); FIUST ANNA, Kraków (PL); NITA ZYGMUNT,
Strzelce (PL); ORŁOWSKA-JOB WANDA, Strzelce (PL); BANASZAK
ZOFIA, Nowe Borówko (PL); POJMAJ MIROSŁAW, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL); HODOWLA ROŚLIN STRZELCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRUPA IHAR,
Strzelce (PL); DANKO HODOWLA ROŚLIN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorynia (PL)
(54) Sposób selekcji genotypów jęczmienia jarego tolerancyjnych
względem suszy wiosennej
(B1) (11) 233519
(41) 2017 07 17
(51) C12Q 1/6895 (2018.01)
(21) 419780
(22) 2016 12 13
(72) RAPACZ MARCIN, Kraków (PL); WÓJCIK-JAGŁA MAGDALENA,
Wieliczka (PL); FIUST ANNA, Kraków (PL); NITA ZYGMUNT,
Strzelce (PL); ORŁOWSKA-JOB WANDA, Strzelce (PL); BANASZAK
ZOFIA, Nowe Borówko (PL); POJMAJ MIROSŁAW, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL); HODOWLA ROŚLIN STRZELCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRUPA IHAR,
Strzelce (PL); DANKO HODOWLA ROŚLIN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorynia (PL)
(54) Sposób selekcji mrozoodpornych i zimotrwałych genotypów
pszenżyta ozimego
(B1) (11) 233520
(41) 2017 07 17
(51) C12Q 1/6895 (2018.01)
(21) 419781
(22) 2016 12 13
(72) RAPACZ MARCIN, Kraków (PL); WÓJCIK-JAGŁA MAGDALENA,
Wieliczka (PL); FIUST ANNA, Kraków (PL); TYRKA MIROSŁAW,
Rzeszów (PL); NITA ZYGMUNT, Strzelce (PL); ORŁOWSKA-JOB
WANDA, Strzelce (PL); BANASZAK ZOFIA, Nowe Borówko (PL);
POJMAJ MIROSŁAW, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL); POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM.
IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, Rzeszów (PL); HODOWLA ROŚLIN
STRZELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nr 10/2019

GRUPA IHAR, Strzelce (PL); DANKO HODOWLA ROŚLIN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorynia (PL)
(54) Sposób selekcji mrozoodpornych genotypów jęczmienia ozimego
(B1) (11) 233476
(41) 2019 02 25
(51) C12Q 1/6895 (2018.01)
(21) 422535
(22) 2017 08 11
(72) PACZOS-GRZĘDA EDYTA, Lublin (PL); SOWA SYLWIA, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Dwie pary oligonukleotydowych starterów do wykrywania
obecności alleli dominującego lub recesywnego genu odporności
na rdzę koronową Pc39 w genomie owsa zwyczajnego (Avena sativa
L.), kombinacja dwóch par starterów oraz sposób wykrywania układu
alleli genu Pc39
(B1) (11) 233477
(41) 2019 02 25
(51) C12Q 1/6895 (2018.01)
(21) 422536
(22) 2017 08 11
(72) PACZOS-GRZĘDA EDYTA, Lublin (PL); SOWA SYLWIA, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Para oligonukleotydowych starterów do wykrywania oraz sposób wykrywania allelu recesywnego genu Pc39 odporności na rdzę
koronową w roślinach owsa zwyczajnego (Avena sativa L.)
(B1) (11) 233478
(41) 2019 02 25
(51) C12Q 1/6895 (2018.01)
(21) 422537
(22) 2017 08 11
(72) PACZOS-GRZĘDA EDYTA, Lublin (PL); SOWA SYLWIA, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Para oligonukleotydowych starterów do wykrywania oraz
sposób wykrywania allelu dominującego genu odporności na rdzę
koronową Pc39 w roślinach owsa zwyczajnego (Avena sativa L.)
(B1) (11) 233433
(41) 2017 10 09
(51) C22C 47/06 (2006.01)
C22C 47/14 (2006.01)
C22C 101/10 (2006.01)
(21) 416644
(22) 2016 03 25
(72) OLSZÓWKA-MYALSKA ANITA, Wisła (PL); KORBEL ANDRZEJ,
Kraków (PL); BOCHNIAK WŁODZIMIERZ, Kraków (PL); KUC
DARIUSZ, Siemianowice Śląskie (PL); MYALSKI JERZY, Katowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób wytwarzania kompozytu magnezowego z włóknami
węglowymi z submikro lub nanoziarnistą osnową
(B1) (11) 233434
(41) 2017 10 09
(51) C22C 47/06 (2006.01)
C22C 47/14 (2006.01)
C22C 101/10 (2006.01)
(21) 416645
(22) 2016 03 25
(72) OLSZÓWKA-MYALSKA ANITA, Wisła (PL); KORBEL ANDRZEJ,
Kraków (PL); BOCHNIAK WŁODZIMIERZ, Kraków (PL); KUC
DARIUSZ, Siemianowice Śląskie (PL); MYALSKI JERZY, Katowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób wytwarzania kompozytu magnezowego z cząstkami
węgla szklistego z submikro lub nanoziarnistą osnową
(B1) (11) 233562
(41) 2017 08 28
(51) C30B 23/02 (2006.01)
C30B 29/16 (2006.01)
C01G 9/02 (2006.01)
(21) 416251
(22) 2016 02 24
(72) SKUPIŃSKI PAWEŁ, Warszawa (PL); GRASZA KRZYSZTOF,
Warszawa (PL); AVDONIN ANDREI, Żyrardów (PL)
(73) INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania kryształu tlenku cynku z fazy gazowej
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(B1) (11) 233499
(41) 2010 03 29
(51) D04H 1/56 (2006.01)
A24D 3/06 (2006.01)
(21) 389088
(22) 2007 03 09
(30) 11/442,943
2006 05 30
US
(86) 2007 03 09
PCT/US07/63646
(87) 2007 12 13
WO07/143243
(72) JANIKOWSKI ERIC A., Jefferson (US); VERDEGAN BARRY M.,
Stoughton (US); MOY JERALD J., Oregon (US); BODASIŃSKI JACEK,
Warszawa (PL); RUMIŃSKI WITALIS, Warszawa (PL); GRADOŃ LEON,
Warszawa (PL); JAROSZCZYK TADEUSZ, Stoughton (US); MUSE
ROBERT E., Cookeville (US); RICE MELVIN, Brentwood (US)
(73) Fleetguard, Inc., Nashville (US); Microspun Products, Ltd,
Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania elementu filtracyjnego
(B1) (11) 233545
(41) 2018 12 17
(51) E01F 9/658 (2016.01)
G09F 7/18 (2006.01)
(21) 421820
(22) 2017 06 07
(72) ŚLISZ LESŁAW, Łąka (PL); PYZEL MIECZYSŁAW, Marki (PL)
(73) SCC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Złącze do konstrukcji wsporczych, zwłaszcza do tablic świetlnych
(B1) (11) 233538
(41) 2017 09 11
(51) E03C 1/01 (2006.01)
E03D 11/14 (2006.01)
E03D 9/08 (2006.01)
(21) 416369
(22) 2016 03 03
(72) BRUNARSKI PAWEŁ, Kraków (PL)
(73) HAUTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Skawina (PL)
(54) Stelaż podtynkowy do mocowania urządzeń sanitarnych
(B1) (11) 233517
(41) 2018 06 18
(51) E03F 5/02 (2006.01)
E03F 5/042 (2006.01)
E02D 29/12 (2006.01)
(21) 419742
(22) 2016 12 09
(72) FIJOŁ MARCIN, Piła Kościelecka (PL); KAMIŃSKI PAWEŁ,
Bolechowice (PL)
(73) FIJOŁ MARCIN, Piła Kościelecka (PL)
(54) Komora regulacyjna kanalizacji
(B1) (11) 233425
(41) 2016 04 25
(51) E04B 1/10 (2006.01)
E04B 2/70 (2006.01)
(21) 409260
(22) 2014 10 19
(72) JASIŃSKI JACEK, Katowice (PL); ŻŁOBIŃSKI ROBERT, Katowice (PL)
(73) DOM-ENERGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(54) System prefabrykowanych paneli do montażu w układzie modularnym oraz układ przegród budynku zbudowanych z tych paneli
(B1) (11) 233563
(41) 2018 01 15
(51) E04D 13/03 (2006.01)
E04D 13/08 (2006.01)
(21) 417839
(22) 2016 07 05
(72) RUŚNIOK DARIUSZ, Bielsko-Biała (PL); GOLNIK RAFAŁ,
Częstochowa (PL)
(73) ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(54) Świetlik dachowy
(B1) (11) 233498
(41) 2014 10 13
(51) E04F 15/04 (2006.01)
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E04F 13/10 (2006.01)
B27M 3/04 (2006.01)
(21) 403508
(22) 2013 04 11
(72) PANKOWSKI PIOTR, Rokietnica (PL)
(73) JP PROMIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(54) Sposób otrzymywania elementów drewnianych, zwłaszcza
desek podłogowych i/lub boazeryjnych o rustykalnej strukturze
powierzchni i element drewniany, zwłaszcza deska podłogowa i/
lub boazeryjna o rustykalnej strukturze powierzchni
(B1) (11) 233556
(41) 2017 12 04
(51) E04F 21/10 (2006.01)
B05B 3/02 (2006.01)
E04F 13/02 (2006.01)
(21) 417407
(22) 2016 06 02
(72) WIĘCKOWSKI ANDRZEJ, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Końcówka do natryskiwania mas budowlanych na powierzchnie
(B1) (11) 233443
(41) 2018 10 08
(51) E04G 17/00 (2006.01)
E04G 17/02 (2006.01)
E04B 1/68 (2006.01)
E04F 19/06 (2006.01)
(21) 421131
(22) 2017 03 31
(72) KARDA JÓZEF, Warszawa (PL)
(73) KARDA JÓZEF, Warszawa (PL)
(54) Zespół łącznika kątowego i co najmniej dwóch łączonych za pomocą tego łącznika podłużnych listew uszczelniająco-maskujących
(B1) (11) 233513
(41) 2018 01 29
(51) E04H 9/00 (2006.01)
E04B 1/98 (2006.01)
F42B 35/00 (2006.01)
(21) 418070
(22) 2016 07 22
(72) KULIG MAREK, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Kabina do badań i prób technicznych, zwłaszcza ciśnieniowych
(B1) (11) 233456
(41) 2019 03 25
(51) E05F 1/10 (2006.01)
E04D 13/035 (2006.01)
(21) 422844
(22) 2017 09 14
(72) MAJOCH MATEUSZ, Nowy Sącz (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Okno z elementem wspomagającym unoszenie skrzydła
(B1) (11) 233369
(41) 2019 03 25
(51) E06B 1/14 (2006.01)
E05D 5/02 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
(21) 422882
(22) 2017 09 18
(72) JAROSZYŃSKI ROBERT, Borkowo (PL); DĘBOGÓRSKI PIOTR
ZBIGNIEW, Gdynia (PL)
(73) DFM DOORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(54) Zespół drzwi przeciwpożarowych z ościeżnicą
(B1) (11) 233372
(41) 2019 04 23
(51) E06B 1/60 (2006.01)
E06B 1/56 (2006.01)
E04F 21/00 (2006.01)
(21) 423183
(22) 2017 10 17
(72) BRUZI RENATA, Fabianów (PL); BRUZI KRZYSZTOF, Fabianów (PL)
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(73) BRUZI RENATA, Fabianów (PL); BRUZI KRZYSZTOF, Fabianów (PL)
(54) Przyrząd do osadzania ram okiennych lub drzwiowych w otworach ścian budynków

(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) System monitoringu wejścia osób do wyrobiska kopalni podczas transportu liną otwartą

(B1) (11) 233482
(41) 2019 05 06
(51) E06B 3/70 (2006.01)
E06B 3/72 (2006.01)
E06B 1/52 (2006.01)
(21) 423307
(22) 2017 10 30
(72) KRAJEWSKI LESZEK, Iława (PL); JANUSZEWSKI KRZYSZTOF,
Iława (PL); JANUSZEWSKI BARTOSZ, Iława (PL)
(73) KRAJEWSKI LESZEK ZAKŁAD PRODUKCYJNY ANBO SPÓŁKA
CYWILNA, Iława (PL); JANUSZEWSKI KRZYSZTOF ZAKŁAD
PRODUKCYJNY ANBO SPÓŁKA CYWILNA, Iława (PL); JANUSZEWSKI
BARTOSZ ZAKŁAD PRODUKCYJNY ANBO SPÓŁKA CYWILNA, Iława (PL)
(54) Drzwi wewnątrzlokalowe

(B1) (11) 233486
(41) 2019 05 06
(51) F02M 21/02 (2006.01)
B60K 15/01 (2006.01)
(21) 423304
(22) 2017 10 30
(72) KUNA-BRONIOWSKI MAREK, Lublin (PL); KUNA-BRONIOWSKA
IZABELA, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Dwupaliwowy układ zasilania silników spalinowych z zapłonem
samoczynnym mieszaniną oleju napędowego i gazu LPG albo CNG

(B1) (11) 233559
(41) 2018 06 04
(51) E06B 3/72 (2006.01)
E06B 3/30 (2006.01)
(21) 423393
(22) 2017 11 08
(72) DĄBROWSKI MATEUSZ, Ludwinów (PL); KOWALCZYK
KRZYSZTOF, Piskorzowice (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAR-TOM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jędrzejów (PL)
(54) Skrzydło drzwi wejściowych i proces produkcji skrzydła drzwi
wejściowych
(B1) (11) 233554
(41) 2017 05 22
(51) E21C 27/00 (2006.01)
E21C 25/06 (2006.01)
(21) 414862
(22) 2015 11 20
(72) KRAUZE KRZYSZTOF, Kraków (PL); BOŁOZ ŁUKASZ, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Organ frezujący o zmiennej wysokości urabiania
(B1) (11) 233509
(41) 2017 09 11
(51) E21C 35/12 (2006.01)
B65G 19/28 (2006.01)
E21D 23/08 (2006.01)
(21) 416411
(22) 2016 03 07
(72) NOWACZEWSKI DARIUSZ, Piaski (PL); CIEŚLIK ŁUKASZ,
Żabia Wola (PL); ROMAŃCZUK ANTONI, Grądy (PL); KAWALEC
JACEK, Cyców (PL)
(73) LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA, Bogdanka (PL)
(54) Urządzenie do korekcji położenia ostrogorynien
(B1) (11) 233429
(41) 2017 06 19
(51) E21D 5/11 (2006.01)
E21D 11/15 (2006.01)
(21) 415301
(22) 2015 12 14
(72) GŁUCH PIOTR, Paniówki (PL); PORADA WALDEMAR,
Gołkowice (PL); FRANIEL JACEK, Żory (PL); OŚLIZŁO KRYSTIAN,
Skrzyszów (PL); DRAGON TOMASZ, Wodzisław Śląski (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO GÓRNICZE ROW-JAS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jastrzębie-Zdrój (PL)
(54) Obudowa wyrobisk szybowych i sposób jej wykonania
(B1) (11) 233446
(41) 2018 11 05
(51) E21D 9/00 (2006.01)
E21F 17/18 (2006.01)
(21) 421495
(22) 2017 05 04
(72) FILIPOWICZ KRZYSZTOF, Wojkowice (PL); HEYDUK ADAM,
Katowice (PL); KORBAN ZYGMUNT, Zbrosławice (PL); STAWOWIAK
MICHAŁ, Gliwice (PL)

(B1) (11) 233449
(41) 2019 01 02
(51) F02M 21/04 (2006.01)
F02D 19/02 (2006.01)
(21) 422033
(22) 2017 06 27
(72) BRZEŻAŃSKI MAREK, Kraków (PL); MAREK WOJCIECH, Kraków (PL);
PAPUGA TADEUSZ, Kraków (PL); MARECZEK MICHAŁ, Kraków (PL)
(73) HORUS-ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sulejówek (PL)
(54) Sposób wielopaliwowego mieszalnikowego zasilania silników
spalinowych paliwem gazowym
(B1) (11) 233483
(41) 2019 06 17
(51) F04B 19/08 (2006.01)
F04B 53/16 (2006.01)
F02M 37/04 (2006.01)
F02M 59/12 (2006.01)
F02M 59/06 (2006.01)
(21) 423777
(22) 2017 12 07
(72) POGODA MIROSŁAW, Mielec (PL); BUREK ADAM, Mielec (PL);
KOCHMAN ADAM, Mielec (PL)
(73) POGODA MIROSŁAW ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY,
Mielec (PL)
(54) Głowica rotacyjnej pompy paliwa
(B1) (11) 233458
(41) 2018 10 08
(51) F16B 12/12 (2006.01)
F16B 11/00 (2006.01)
(21) 421099
(22) 2017 04 03
(72) OCHAL MIROSŁAW, Chojna (PL); SERAFIŃSKI MIECZYSŁAW,
Moryń (PL); KIERNICKI ARTUR, Drogoradz (PL)
(73) DREWCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania mebli drewnianych klejonych
(B1) (11) 233459
(41) 2018 12 17
(51) F16B 12/20 (2006.01)
F16B 12/00 (2006.01)
(21) 421874
(22) 2017 06 12
(72) BRANOWSKI BOGDAN, Poznań (PL); ZABŁOCKI MAREK,
Poznań (PL); TORZYŃSKI DARIUSZ, Poznań (PL); POHL PIOTR, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Cierne złącze meblowe z dociskiem mimośrodowym
(B1) (11) 233380
(41) 2018 07 30
(51) F16H 3/24 (2006.01)
F16H 3/44 (2006.01)
(21) 420278
(22) 2017 01 23
(72) SZYMAŃSKI ARTUR, Stękiny (PL)
(73) SZYMAŃSKI ARTUR, Stękiny (PL)
(54) Bezstopniowa przekładnia planetarna
(B1) (11) 233394
(41) 2017 05 22
(51) F16H 3/44 (2006.01)
F16H 3/62 (2006.01)
(21) 414846
(22) 2015 11 18
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(72) MIGASZEWSKI WIKTOR, Warszawa (PL); MIGASZEWSKI STEFAN,
Grodzisk Mazowiecki (PL); MIGASZEWSKI FRANCISZEK, Warszawa (PL)
(73) EFNEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Mechanizm wolnobiegu
(B1) (11) 233530
(41) 2018 07 02
(51) F16L 27/00 (2006.01)
F16L 27/02 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
(21) 419873
(22) 2016 12 19
(72) SZYMAŃSKI MACIEJ, Napachanie (PL)
(73) SZYMAŃSKI MACIEJ OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY
STER, Napachanie (PL)
(54) Zespół do łączenia elementów rurowych, zwłaszcza o osiach
usytuowanych wzajemnie w płaszczyźnie i/lub w przestrzeni
(B1) (11) 233382
(41) 2018 09 10
(51) F16L 41/08 (2006.01)
F16L 37/133 (2006.01)
F24H 9/12 (2006.01)
(21) 420693
(22) 2017 03 01
(72) KUŹMA MARIUSZ, Sopot (PL); ORYL MICHAŁ, Goliaty (PL);
WANTOCH-REKOWSKI DANIEL, Rumia (PL)
(73) AIC SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia (PL)
(54) Kształtka rurowa do połączenia przewodu z innym urządzeniem, zwłaszcza króciec dla wymiennika ciepła
(B1) (11) 233532
(41) 2019 03 25
(51) F17C 13/06 (2006.01)
F16J 13/12 (2006.01)
B60K 15/05 (2006.01)
(21) 422920
(22) 2017 09 22
(72) JARZYŃSKI GRZEGORZ, Gorlice (PL)
(73) ELPIGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk (PL)
(54) Pokrywa komory gazoszczelnej zbiornika ciśnieniowego na paliwo gazowe
(B1) (11) 233385
(41) 2019 02 11
(51) F24C 7/00 (2006.01)
F24C 15/24 (2006.01)
(21) 422420
(22) 2017 07 31
(72) LEWANDOWSKI TOMASZ, Gdynia (PL)
(73) KLAR TOMASZ BUJAK, TOMASZ LEWANDOWSKI SPÓŁKA
JAWNA, Gdynia (PL)
(54) Hybrydowy ceramiczny promiennik podczerwieni, składający
się z elementów ceramicznych oraz wkładu grzewczego
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(73) BOCZKAJ PRZEMYSŁAW SPEC-WOOD, Rzeszów (PL)
(54) Sposób przedłużania okresu uzyskanej wilgotności wysuszonego drewna
(B1) (11) 233398
(41) 2018 11 05
(51) F26B 11/00 (2006.01)
F26B 3/00 (2006.01)
(21) 421486
(22) 2017 05 04
(72) ŁUCZAJ KRZYSZTOF, Białystok (PL)
(73) LSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok (PL)
(54) Suszarnia lamelowa do suszenia wilgotnego granulatu, sposób
suszenia wilgotnego granulatu oraz urządzenie zasypowe do zasypywania wilgotnego granulatu
(B1) (11) 233490
(41) 2018 01 03
(51) F26B 17/02 (2006.01)
F26B 17/04 (2006.01)
(21) 420029
(22) 2016 12 29
(72) PAWLAK-KRUCZEK HALINA, Wrocław (PL); SŁOMCZYŃSKI
ZIEMOWIT, Będzin (PL); BRZDĘKIEWICZ ARTUR, Częstochowa (PL);
ZGÓRA JACEK, Raszów (PL); CZEREP MICHAŁ, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL); SBB ENERGY
SPÓŁKA AKCYJNA, Opole (PL)
(54) Urządzenie do suszenia i toryfikowania substancji organicznych
(B1) (11) 233401
(41) 2019 05 06
(51) F41H 11/00 (2006.01)
F41H 11/08 (2006.01)
(21) 423250
(22) 2017 10 24
(72) ULC KAROL JAKUB, Zagnańsk (PL)
(73) ULC KAROL JAKUB, Zagnańsk (PL)
(54) System zapory przeciwko ciężkim pojazdom, zwłaszcza pancernym, sposób utworzenia rowu przeciwko ciężkim pojazdom, zwłaszcza pancernym oraz segment pneumatyczny zwłaszcza do budowy
zapory przeciwko ciężkim pojazdom
(B1) (11) 233403
(41) 2019 06 17
(51) G01B 7/312 (2006.01)
(21) 423510
(22) 2017 12 07
(72) BIELAWSKI PIOTR, Szczecin (PL)
(73) AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wzorcowania układu sensorów do pomiaru mimośrodowości wirującego wału zwłaszcza wału łożyska ślizgowego
z uszczelnieniem promieniowym

(B1) (11) 233400
(41) 2019 01 14
(51) F24F 13/28 (2006.01)
F24F 3/16 (2006.01)
(21) 422121
(22) 2017 07 04
(72) CEREMUGA MARIUSZ, Kraków (PL)
(73) CEREMUGA MARIUSZ, Kraków (PL)
(54) Sposób zabezpieczenia wnętrza pomieszczeń przed smogiem
oraz przesłona filtracyjna stosowana w tym sposobie

(B1) (11) 233457
(41) 2019 04 08
(51) G01B 11/24 (2006.01)
(21) 423024
(22) 2017 10 01
(72) GANCARCZYK KAMIL, Przyłęk (PL); SIENIAWSKI JAN,
Rzeszów (PL); BOGDANOWICZ WŁODZIMIERZ, Bytom (PL);
KRAWCZYK JACEK, Jaworzno (PL); TONDOS ANNA, Psary (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL); UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób określania wartości kąta nachylenia rdzeni dendrytów
względem powierzchni formy odlewniczej w odlewach monokrystalicznych

(B1) (11) 233533
(41) 2018 03 26
(51) F26B 3/06 (2006.01)
F26B 3/04 (2006.01)
F26B 3/00 (2006.01)
F26B 7/00 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
(62) 414213
(21) 424576
(22) 2015 09 29
(72) BOCZKAJ PRZEMYSŁAW, Rzeszów (PL)

(B1) (11) 233391
(41) 2019 03 25
(51) G01D 11/24 (2006.01)
G12B 9/02 (2006.01)
G08B 21/14 (2006.01)
(21) 426209
(22) 2018 07 04
(72) PACHOLE ALEKSANDER, Gliwice (PL); KORZEC TOMASZ,
Gliwice (PL)
(73) ATEST-GAZ A.M. PACHOLE SPÓŁKA JAWNA, Gliwice (PL)
(54) Głowica pomiarowa czujnika gazu
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(B1) (11) 233507
(41) 2017 07 03
(51) G01G 19/03 (2006.01)
G01M 5/00 (2006.01)
(21) 415582
(22) 2015 12 29
(72) STOLIŃSKI MAREK, Kraków (PL); HABURA MICHAŁ, Kraków (PL);
KLIKOWICZ PIOTR, Będzin (PL); ZAJĄC MONIKA, Oświęcim (PL)
(73) NEOSTRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Sposób preselekcji wagowej oraz oceny stanu technicznego
obiektów inżynieryjnych
(B1) (11) 233381
(41) 2018 09 10
(51) G01G 21/23 (2006.01)
G01G 3/14 (2006.01)
(21) 420685
(22) 2017 02 28
(72) ZEPCHŁO JAROSŁAW, Radom (PL)
(73) LEWANDOWSKI WITOLD RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE,
Radom (PL)
(54) Samocentrująca nośnia ładunku do wagi lub komparatora z detekcją nadmiernego przechyłu
(B1) (11) 233387
(41) 2019 04 23
(51) G01K 11/12 (2006.01)
A61B 5/01 (2006.01)
A61B 18/04 (2006.01)
A61N 5/00 (2006.01)
(21) 423154
(22) 2017 10 13
(72) KUNA-BRONIOWSKI MAREK, Lublin (PL); KUNA-BRONIOWSKA
IZABELA, Lublin (PL); MAKARSKI PIOTR, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Fantom do wizualizacji rozkładu temperatury
(B1) (11) 233388
(41) 2019 04 23
(51) G01K 11/12 (2006.01)
A61B 5/01 (2006.01)
A61B 18/04 (2006.01)
A61N 5/00 (2006.01)
(21) 423155
(22) 2017 10 13
(72) KUNA-BRONIOWSKI MAREK, Lublin (PL); KUNA-BRONIOWSKA
IZABELA, Lublin (PL); MAKARSKI PIOTR, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Fantom do określania przestrzennego rozkładu temperatur
wewnątrz organizmu poddawanego nagrzewaniu niejonizującym
promieniowaniem elektromagnetycznym, zwłaszcza dla hipertermii
(B1) (11) 233544
(41) 2018 11 05
(51) G01L 1/22 (2006.01)
G09F 3/04 (2006.01)
B65D 23/14 (2006.01)
(21) 421499
(22) 2017 05 04
(72) SZUSTA JAROSŁAW, Białystok (PL); TOMCZYK ADAM,
Białystok (PL)
(73) MASTERPRESS SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok (PL)
(54) Metoda pomiaru stopnia obkurczenia etykiety termokurczliwej
(B1) (11) 233558
(41) 2018 11 19
(51) G01N 33/28 (2006.01)
G01N 21/00 (2006.01)
F01M 11/10 (2006.01)
F01M 11/04 (2006.01)
(21) 421620
(22) 2017 05 17
(72) SOSNOWSKI RAFAŁ, Gdańsk (PL)
(73) SOSNOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób oraz urządzenie do oceny stopnia zużycia oleju podczas
dynamicznej wymiany oleju w podzespołach pojazdów mechanicznych, zwłaszcza skrzyniach biegów oraz silnikach

Nr 10/2019

(B1) (11) 233540
(41) 2018 02 26
(51) G01R 19/00 (2006.01)
C25C 1/00 (2006.01)
(21) 418313
(22) 2016 08 12
(72) ZAPRZALSKI PRZEMYSŁAW, Poznań (PL)
(73) ZAPRZALSKA RENATA MARTEL, Poznań (PL)
(54) Detektor rozkładu potencjału, zwłaszcza do zastosowania
w elektrolitycznej produkcji metali z zastosowaniem anody i katody
zanurzonych w elektrolicie
(B1) (11) 233390
(41) 2019 05 20
(51) G01R 27/02 (2006.01)
G01R 27/18 (2006.01)
G01R 31/02 (2006.01)
(21) 423457
(22) 2017 11 14
(72) SWĘDROWSKI LEON, Gdańsk (PL); WOŁOSZYK MAREK, Rumia
(PL); ZIÓŁKO MICHAŁ, Otomin (PL); WILK ANDRZEJ, Gdańsk (PL);
MICHNA MICHAŁ, Gdynia (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób i układ do oceny stanu izolacji elektrycznej w urządzeniach elektrycznych
(B1) (11) 233497
(41) 2018 02 12
(51) G01R 31/02 (2006.01)
H01R 31/06 (2006.01)
(21) 418238
(22) 2016 08 05
(72) PĄCZEK-PĄCZYŃSKI TADEUSZ, Bielsko-Biała (PL)
(73) PĄCZEK-PĄCZYŃSKI TADEUSZ ELEKTROMETAL, Bielsko-Biała (PL)
(54) Sposób testowania wiązek elektrycznych i element pośredni
do testowania wiązek elektrycznych
(B1) (11) 233430
(41) 2017 07 03
(51) G06F 3/0354 (2013.01)
G06K 11/06 (2006.01)
G06F 21/31 (2013.01)
(21) 415447
(22) 2015 12 22
(72) CZYŻEWSKI ANDRZEJ, Gdynia (PL); LECH MICHAŁ, Gdynia (PL);
HOFFMANN PIOTR, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL); MICROSYSTEM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot (PL);
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Układ do bezkontaktowego składania podpisu i weryfikacji
jego autentyczności
(B1) (11) 233431
(41) 2017 07 03
(51) G06F 3/0354 (2013.01)
G06F 21/31 (2013.01)
G06K 11/06 (2006.01)
(21) 415448
(22) 2015 12 22
(72) CZYŻEWSKI ANDRZEJ, Gdynia (PL); LECH MICHAŁ, Gdynia (PL);
HOFFMANN PIOTR, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL); MICROSYSTEM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot (PL);
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Układ do bezkontaktowego składania podpisu i weryfikacji
jego autentyczności
(B1) (11) 233432
(41) 2017 07 31
(51) H01S 3/10 (2006.01)
H01S 3/00 (2006.01)
G02F 1/01 (2006.01)
(21) 415939
(22) 2016 01 28
(72) NEJBAUER MICHAŁ, Dębe Wielkie (PL); STEPANENKO YURIY,
Warszawa (PL); KARDAŚ TOMASZ, Warszawa (PL); RADZEWICZ
CZESŁAW, Warszawa (PL); WNUK PAWEŁ, Warszawa (PL);
SZCZEPANEK JAN, Warszawa (PL)
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(73) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Wielokolorowa migawka optyczna do modulacji natężenia
wiązki laserowej i sposób szybkiego przełączania centralnej długości
fali impulsów laserowych z zastosowaniem tej migawki
(B1) (11) 233373
(41) 2016 06 06
(51) H02J 3/00 (2006.01)
H02J 15/00 (2006.01)
G06Q 50/06 (2012.01)
(21) 412622
(22) 2015 06 08
(72) CZAPSKI WŁADYSŁAW, Wrocław (PL)
(73) CZAPSKI WŁADYSŁAW, Wrocław (PL)
(54) Układ zasilania urządzeń elektrycznych umożliwiający obniżenie kosztu energii elektrycznej
(B1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 233386
(41) 2019 04 23
H02K 7/116 (2006.01)
423112
(22) 2017 10 09
GŁOWA JERZY, Igołomia-Wawrzyńczyce (PL)
GŁOWA JERZY, Igołomia-Wawrzyńczyce (PL)
Elektryczny silnik krokowy

(B1) (11) 233389
(41) 2019 05 06
(51) H02P 21/00 (2016.01)
H02P 27/08 (2006.01)
G06F 17/00 (2019.01)
(21) 423322
(22) 2017 10 31
(72) GUZIŃSKI JAROSŁAW, Gdańsk (PL); LEWICKI ARKADIUSZ,
Tczew (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób i układ do modulacji szerokości impulsów dla pięciofazowego falownika napięcia

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

1

2

1

2

A01C 7/20 (2006.01)
A01C 7/08 (2006.01)
A01C 7/20 (2006.01)
A01C 7/08 (2006.01)
A01D 46/26 (2006.01)
A01D 46/00 (2006.01)
A01F 12/42 (2006.01)
A01J 25/11 (2006.01)
A01J 25/15 (2006.01)
A01K 61/00 (2017.01)
A01K 61/00 (2017.01)
A01K 67/00 (2006.01)
A01K 67/00 (2006.01)
A01K 67/00 (2006.01)
A01N 43/90 (2006.01)
A01N 43/86 (2006.01)
A01N 33/02 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)

233542
233542*
233543
233543*
233464
233464*
233435*
233567
233567*
233465
233356
233355
233357
233358
233502
233492*
233360*
233502*
233492*
233492*
233360*

A01P 3/00 (2006.01)
A23B 5/03 (2006.01)
A23B 4/22 (2006.01)
A23B 4/005 (2006.01)
A23J 1/08 (2006.01)
A23K 10/30 (2016.01)
A23K 20/105 (2016.01)
A23K 20/20 (2016.01)
A23K 50/30 (2016.01)
A23L 15/00 (2016.01)
A23L 33/115 (2016.01)
A23L 2/02 (2006.01)
A23L 2/52 (2006.01)
A23L 2/54 (2006.01)
A23L 33/00 (2016.01)
A23L 33/105 (2016.01)
A23L 13/70 (2016.01)
A23L 13/60 (2016.01)
A24D 1/02 (2006.01)
A24D 3/06 (2006.01)
A45C 11/20 (2006.01)

233360*
233557*
233506*
233506*
233557
233354
233354*
233354*
233354*
233557*
233557*
233564
233564*
233564*
233564*
233564*
233506
233506*
233536
233499*
233364

* Patent oznaczony więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym. Ogłoszenie
dotyczące tego patentu można znaleźć pod symbolem klasyfikacyjnym odpowiadającym numerowi bez gwiazdki.

21

1

2

1

2

A47C 17/13 (2006.01)
A47C 17/213 (2006.01)
A47C 23/04 (2006.01)
A47C 27/06 (2006.01)
A47C 21/04 (2006.01)
A47C 31/12 (2006.01)
A47G 1/24 (2006.01)
A47K 3/12 (2006.01)
A61B 1/00 (2006.01)
A61B 17/58 (2006.01)
A61B 17/80 (2006.01)
A61B 5/02 (2006.01)
A61B 6/03 (2006.01)
A61B 17/072 (2006.01)
A61B 17/128 (2006.01)
A61B 17/50 (2006.01)
A61B 5/22 (2006.01)
A61B 17/22 (2006.01)
A61B 17/56 (2006.01)
A61B 5/01 (2006.01)
A61B 18/04 (2006.01)
A61B 5/01 (2006.01)
A61B 18/04 (2006.01)
A61C 5/46 (2017.01)
A61C 5/42 (2017.01)
A61C 5/00 (2017.01)
A61C 19/05 (2006.01)
A61F 2/01 (2006.01)
A61F 5/01 (2006.01)
A61F 2/28 (2006.01)
A61F 2/02 (2006.01)
A61G 7/00 (2006.01)
A61G 7/05 (2006.01)
A61G 7/05 (2006.01)
A61G 7/012 (2006.01)
A61G 7/012 (2006.01)
A61K 36/235 (2006.01)
A61K 36/88 (2006.01)
A61K 8/81 (2006.01)
A61K 9/107 (2006.01)
A61K 36/185 (2006.01)
A61K 8/06 (2006.01)
A61K 8/97 (2006.01)
A61K 31/44 (2006.01)
A61K 31/14 (2006.01)
A61K 31/47 (2006.01)
A61K 31/409 (2006.01)
A61K 31/7135 (2006.01)
A61K 31/536 (2006.01)
A61K 31/739 (2006.01)
A61K 31/047 (2006.01)
A61K 39/40 (2006.01)
A61K 38/39 (2006.01)
A61K 31/4184 (2006.01)
A61K 31/341 (2006.01)
A61K 31/4188 (2006.01)
A61K 8/49 (2006.01)
A61K 51/08 (2006.01)
A61L 2/16 (2006.01)
A61L 101/44 (2006.01)
A61L 27/06 (2006.01)
A61L 27/24 (2006.01)
A61L 2/14 (2006.01)
A61L 2/14 (2006.01)
A61L 2/14 (2006.01)

233368
233368*
233397
233397*
233484*
233484*
233367
233437
233495
233495*
233495*
233423
233378
233351
233351*
233442*
233363*
233561*
233522*
233387*
233387*
233388*
233388*
233442
233442*
233442*
233363
233561
233524
233522*
233525*
233484
233484*
233440
233462
233463
233557*
233354*
233565
233505
233505*
233505*
233505*
233480
233480*
233551
233504
233504*
233492
233566
233566*
233566*
233525*
233493*
233493*
233374*
233374*
233534*
233492*
233492*
233522
233525
233406*
233407*
233408*

A61L 9/22 (2006.01)
A61L 2/16 (2006.01)
A61L 2/16 (2006.01)
A61M 29/00 (2006.01)
A61N 1/08 (2006.01)
A61N 5/00 (2006.01)
A61N 5/00 (2006.01)
A61P 17/02 (2006.01)
A61P 31/02 (2006.01)
A61P 13/04 (2006.01)
A61P 13/12 (2006.01)
A61P 43/00 (2006.01)
A61P 7/00 (2006.01)
A61P 35/02 (2006.01)
A61P 43/00 (2006.01)
A61P 31/02 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
A61P 1/00 (2006.01)
A61P 37/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 31/00 (2006.01)
A61P 33/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61Q 5/02 (2006.01)
A63B 22/02 (2006.01)
A63B 22/02 (2006.01)
A63B 69/12 (2006.01)
A63C 9/00 (2012.01)
A63C 10/00 (2012.01)
A63C 9/02 (2012.01)
A63C 9/04 (2012.01)
A63C 7/12 (2006.01)
A63C 9/10 (2012.01)
A63C 10/02 (2012.01)
A63C 10/04 (2012.01)
A63C 10/06 (2012.01)
A63G 31/14 (2006.01)
B01D 24/46 (2006.01)
B01D 29/66 (2006.01)
B01D 35/18 (2006.01)
B01D 53/26 (2006.01)
B01D 53/56 (2006.01)
B01D 53/79 (2006.01)
B01D 53/64 (2006.01)
B01D 12/00 (2006.01)
B01D 11/04 (2006.01)
B01F 5/06 (2006.01)
B01J 19/08 (2006.01)
B01J 19/08 (2006.01)
B01J 19/08 (2006.01)
B01J 20/24 (2006.01)
B01J 21/16 (2006.01)
B01J 23/745 (2006.01)
B01J 21/16 (2006.01)
B01J 23/745 (2006.01)
B01J 31/22 (2006.01)
B01J 31/22 (2006.01)
B01L 3/02 (2006.01)
B02B 1/02 (2006.01)
B02C 19/06 (2006.01)
B03B 5/52 (2006.01)
B03B 5/44 (2006.01)

233491*
233515*
233516*
233561*
233423*
233387*
233388*
233480*
233480*
233551*
233551*
233551*
233504*
233504*
233504*
233492*
233492*
233492*
233566*
233566*
233493*
233362*
233374*
233374*
233534*
233352*
233565*
233487
233488
233523*
233384
233384*
233384*
233384*
233384*
233384*
233384*
233384*
233384*
233436*
233570
233570*
233535
233361
233450
233450*
233366
233392*
233526*
233503
233406
233407
233408
233359
233445
233445*
233452
233452*
233383*
233568*
233500
233435
233396
233426
233539*
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B03B 5/34 (2006.01)
B03C 3/12 (2006.01)
B03C 3/14 (2006.01)
B03C 3/155 (2006.01)
B03D 1/002 (2006.01)
B04B 3/06 (2006.01)
B04B 1/06 (2006.01)
B05B 3/02 (2006.01)
B07B 1/42 (2006.01)
B21C 23/21 (2006.01)
B21C 27/00 (2006.01)
B21C 23/02 (2006.01)
B21D 11/20 (2006.01)
B21D 11/00 (2006.01)
B21D 21/00 (2006.01)
B22C 3/00 (2006.01)
B22F 3/20 (2006.01)
B22F 9/00 (2006.01)
B22F 9/04 (2006.01)
B23B 5/32 (2006.01)
B23F 21/14 (2006.01)
B23F 21/14 (2006.01)
B23H 1/08 (2006.01)
B23H 1/10 (2006.01)
B23H 1/00 (2006.01)
B23K 9/04 (2006.01)
B24D 11/00 (2006.01)
B25J 19/06 (2006.01)
B25J 15/02 (2006.01)
B27M 3/04 (2006.01)
B29B 17/02 (2006.01)
B29C 47/06 (2006.01)
B29C 47/90 (2006.01)
B29C 49/04 (2006.01)
B29K 77/00 (2006.01)
B31F 5/04 (2006.01)
B31F 5/04 (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
B32B 27/34 (2006.01)
B32B 29/08 (2006.01)
B32B 17/00 (2006.01)
B32B 17/06 (2006.01)
B32B 27/38 (2006.01)
B32B 27/14 (2006.01)
B60F 1/04 (2006.01)
B60K 15/01 (2006.01)
B60K 15/05 (2006.01)
B60P 3/32 (2006.01)
B60P 7/08 (2006.01)
B60R 16/023 (2006.01)
B60R 16/023 (2006.01)
B61B 3/00 (2006.01)
B61F 7/00 (2006.01)
B62D 25/20 (2006.01)
B62D 53/06 (2006.01)
B63C 11/26 (2006.01)
B63C 11/52 (2006.01)
B64B 1/00 (2006.01)
B64C 13/50 (2006.01)
B64C 13/50 (2006.01)
B64D 17/78 (2006.01)
B64D 1/14 (2006.01)
B65B 11/42 (2006.01)
B65D 81/38 (2006.01)
B65D 25/34 (2006.01)

233539*
233521
233521*
233491
233539*
233392
233379*
233556*
233531
233377
233377*
233377*
233514
233514*
233514*
233393
233377*
233461
233461*
233375
233453
233454
233455
233455*
233455*
233548
233460
233409
233438*
233498*
233539
233541
233541*
233541*
233541*
233489
233496
233541*
233541*
233496*
233428
233481*
233448*
233448*
233395*
233486*
233532*
233436
233510
233404*
233405*
233424
233395
233510*
233510*
233523
233438
233353
233404
233405
233479
233479*
233529
233364*
233364*

B65D 5/00 (2006.01)
B65D 5/32 (2006.01)
B65D 19/38 (2006.01)
B65D 77/06 (2006.01)
B65D 88/22 (2006.01)
B65D 90/20 (2006.01)
B65D 23/14 (2006.01)
B65G 17/00 (2006.01)
B65G 17/20 (2006.01)
B65G 47/54 (2006.01)
B65G 13/02 (2006.01)
B65G 37/00 (2006.01)
B65G 19/28 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
C01B 3/56 (2006.01)
C01B 17/02 (2006.01)
C01B 25/45 (2006.01)
C01B 32/20 (2017.01)
C01B 33/157 (2006.01)
C01B 33/32 (2006.01)
C01G 5/00 (2006.01)
C01G 55/00 (2006.01)
C01G 55/00 (2006.01)
C01G 9/02 (2006.01)
C02F 1/46 (2006.01)
C02F 1/46 (2006.01)
C02F 1/46 (2006.01)
C02F 1/28 (2006.01)
C02F 1/00 (2006.01)
C02F 1/00 (2006.01)
C02F 1/62 (2006.01)
C02F 1/52 (2006.01)
C02F 3/32 (2006.01)
C03C 27/12 (2006.01)
C03C 27/12 (2006.01)
C04B 14/18 (2006.01)
C04B 28/02 (2006.01)
C04B 28/04 (2006.01)
C04B 18/08 (2006.01)
C04B 111/20 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C05F 17/02 (2006.01)
C05G 3/10 (2006.01)
C05G 3/10 (2006.01)
C05G 3/10 (2006.01)

233489*
233489*
233511
233511*
233511*
233511*
233544*
233424*
233424*
233399
233399*
233399*
233509*
233376
233451*
233361*
233427
233550
233494
233508
233481*
233376*
233546*
233547*
233562*
233406*
233407*
233408*
233359*
233445*
233452*
233402
233402*
233422
233428*
233481
233549
233549*
233501
233501*
233501*
233471
233472
233473
233474
233475
233466*
233467*
233468*
233469*
233470*
233471*
233472*
233473*
233474*
233475*
233466
233467
233468
233469
233470
233527
233466*
233467*
233468*
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C05G 3/10 (2006.01)
233469*
C05G 3/10 (2006.01)
233470*
C05G 1/00 (2006.01)
233533*
C07C 211/63 (2006.01) 233360*
C07C 211/64 (2006.01) 233360*
C07C 45/29 (2006.01) 233383*
C07C 245/08 (2006.01) 233568*
C07C 403/24 (2006.01) 233552*
C07D 401/06 (2006.01) 233480*
C07D 209/08 (2006.01) 233371
C07D 209/56 (2006.01) 233371*
C07D 409/04 (2006.01) 233371*
C07D 211/46 (2006.01) 233515
C07D 211/74 (2006.01) 233516
C07D 233/58 (2006.01) 233360
C07D 233/61 (2006.01) 233360*
C07D 235/04 (2006.01) 233493
C07D 405/06 (2006.01) 233493*
C07D 417/12 (2006.01) 233383
C07D 471/10 (2006.01) 233362
C07D 491/147 (2006.01) 233362*
C07D 498/04 (2006.01) 233374
C07D 311/32 (2006.01) 233410*
C07D 311/32 (2006.01) 233411*
C07D 311/32 (2006.01) 233412*
C07D 311/32 (2006.01) 233413*
C07D 311/32 (2006.01) 233414*
C07D 311/32 (2006.01) 233415*
C07D 311/32 (2006.01) 233416*
C07D 311/32 (2006.01) 233417*
C07D 311/32 (2006.01) 233418*
C07D 311/32 (2006.01) 233419*
C07D 311/32 (2006.01) 233420*
C07D 311/32 (2006.01) 233421*
C07D 313/04 (2006.01) 233370*
C07D 303/14 (2006.01) 233553*
C07D 301/32 (2006.01) 233553*
C07F 1/08 (2006.01)
233383*
C07F 5/02 (2006.01)
233528
C07F 15/00 (2006.01) 233568
C07F 15/00 (2006.01) 233546
C07F 9/40 (2006.01)
233546*
C07F 15/00 (2006.01) 233547
C07F 9/50 (2006.01)
233547*
233534
C07K 7/00 (2006.01)
C07K 14/54 (2006.01) 233352
C07K 14/21 (2006.01) 233352*
C07K 14/62 (2006.01) 233560
C07K 1/02 (2006.01)
233526*
C07K 1/34 (2006.01)
233526*
C08F 2/00 (2006.01)
233568*
C08F 4/80 (2006.01)
233568*
C08G 18/08 (2006.01) 233441
C08G 18/28 (2006.01) 233441*
C08G 18/08 (2006.01) 233444
C08G 18/10 (2006.01) 233447
C08G 18/32 (2006.01) 233447*
C08G 18/48 (2006.01) 233447*
C08J 11/06 (2006.01) 233539*
C08J 9/12 (2006.01)
233441*
C08J 5/04 (2006.01)
233448
C08K 3/04 (2006.01)
233494*
C08K 11/00 (2006.01) 233444*
C08K 3/34 (2006.01)
233448*
C08K 13/02 (2006.01) 233439*
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C08K 3/22 (2006.01)
C08K 3/36 (2006.01)
C08K 7/08 (2006.01)
C08K 7/10 (2006.01)
C08K 13/06 (2006.01)
C08L 101/00 (2006.01)
C08L 75/04 (2006.01)
C08L 63/00 (2006.01)
C08L 7/00 (2006.01)
C08L 97/02 (2006.01)
C08L 29/08 (2006.01)
C08L 33/10 (2006.01)
C08L 33/12 (2006.01)
C08L 39/06 (2006.01)
C08L 95/00 (2006.01)
C09B 61/00 (2006.01)
C09B 61/00 (2006.01)
C09K 21/02 (2006.01)
C09K 17/06 (2006.01)
C09K 17/06 (2006.01)
C09K 17/06 (2006.01)
C09K 17/06 (2006.01)
C09K 17/06 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
C09K 11/06 (2006.01)
C10G 1/02 (2006.01)
C11D 1/62 (2006.01)
C11D 3/28 (2006.01)
C11D 1/62 (2006.01)
C11D 3/28 (2006.01)
C11D 1/83 (2006.01)
C11D 3/382 (2006.01)
C11D 3/48 (2006.01)
C12C 13/02 (2006.01)
C12C 7/175 (2006.01)
C12C 7/00 (2006.01)
C12G 3/04 (2006.01)
C12H 1/07 (2006.01)
C12H 1/22 (2006.01)
C12M 1/02 (2006.01)
C12M 1/00 (2006.01)
C12M 1/06 (2006.01)
C12N 9/60 (2006.01)
C12N 9/36 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12N 9/42 (2006.01)
C12N 1/12 (2006.01)
C12N 1/12 (2006.01)
C12P 21/06 (2006.01)
C12P 5/02 (2006.01)
C12P 1/04 (2006.01)
C12P 17/06 (2006.01)
C12P 17/06 (2006.01)
C12P 17/06 (2006.01)
C12P 17/06 (2006.01)
C12P 17/06 (2006.01)
C12P 17/06 (2006.01)
C12P 17/06 (2006.01)
C12P 17/06 (2006.01)
C12P 17/06 (2006.01)
C12P 17/06 (2006.01)

233451*
233451*
233451*
233451*
233451*
233494*
233444*
233448*
233439
233439*
233451
233451*
233451*
233451*
233569
233552*
233553*
233481*
233471*
233472*
233473*
233474*
233475*
233466*
233467*
233468*
233469*
233470*
233528*
233485
233515*
233515*
233516*
233516*
233512
233512*
233512*
233379
233379*
233379*
233365
233365*
233365*
233555
233555*
233555*
233560*
233526
233537*
233537*
233552*
233553*
233560*
233537
233537*
233410
233411
233412
233413
233414
233415
233416
233417
233418
233419
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C12P 17/06 (2006.01)
C12P 17/06 (2006.01)
C12P 17/08 (2006.01)
C12P 23/00 (2006.01)
C12P 23/00 (2006.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
C12R 1/225 (2006.01)
C12R 1/685 (2006.01)
C12R 1/685 (2006.01)
C12R 1/685 (2006.01)
C12R 1/685 (2006.01)
C12R 1/685 (2006.01)
C12R 1/685 (2006.01)
C12R 1/685 (2006.01)
C12R 1/685 (2006.01)
C12R 1/685 (2006.01)
C12R 1/685 (2006.01)
C12R 1/685 (2006.01)
C12R 1/685 (2006.01)
C12R 1/72 (2006.01)
C22C 47/06 (2006.01)
C22C 47/14 (2006.01)
C22C 101/10 (2006.01)
C22C 47/06 (2006.01)
C22C 47/14 (2006.01)
C22C 101/10 (2006.01)
C25C 1/00 (2006.01)
C30B 23/02 (2006.01)
C30B 29/16 (2006.01)
D04H 1/56 (2006.01)
D21H 17/26 (2006.01)
D21H 17/29 (2006.01)
D21H 21/14 (2006.01)
D21H 27/00 (2006.01)
E01F 9/658 (2016.01)
E02D 29/12 (2006.01)
E03C 1/01 (2006.01)
E03D 11/14 (2006.01)
E03D 9/08 (2006.01)
E03F 5/02 (2006.01)
E03F 5/042 (2006.01)
E04B 1/343 (2006.01)
E04B 1/10 (2006.01)
E04B 2/70 (2006.01)
E04B 1/68 (2006.01)
E04B 1/98 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E04D 13/08 (2006.01)
E04D 13/035 (2006.01)
E04F 15/04 (2006.01)
E04F 13/10 (2006.01)
E04F 21/10 (2006.01)
E04F 13/02 (2006.01)
E04F 19/06 (2006.01)
E04F 21/00 (2006.01)
E04G 17/00 (2006.01)
E04G 17/02 (2006.01)
E04H 3/10 (2006.01)
E04H 4/00 (2006.01)

233420
233421
233370
233552
233553
233518
233519
233520
233476
233477
233478
233537*
233410*
233411*
233412*
233413*
233414*
233415*
233416*
233417*
233418*
233419*
233420*
233421*
233370*
233433
233433*
233433*
233434
233434*
233434*
233540*
233562
233562*
233499
233536*
233536*
233536*
233536*
233545
233517*
233538
233538*
233538*
233517
233517*
233436*
233425
233425*
233443*
233513*
233530*
233563
233563*
233456*
233498
233498*
233556
233556*
233443*
233372*
233443
233443*
233436*
233523*

E04H 9/00 (2006.01)
E05D 5/02 (2006.01)
E05F 1/10 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E06B 1/14 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E06B 1/60 (2006.01)
E06B 1/56 (2006.01)
E06B 3/70 (2006.01)
E06B 3/72 (2006.01)
E06B 1/52 (2006.01)
E06B 3/72 (2006.01)
E06B 3/30 (2006.01)
E21C 27/00 (2006.01)
E21C 25/06 (2006.01)
E21C 35/12 (2006.01)
E21D 23/08 (2006.01)
E21D 5/11 (2006.01)
E21D 11/15 (2006.01)
E21D 9/00 (2006.01)
E21F 17/18 (2006.01)
F01M 11/10 (2006.01)
F01M 11/04 (2006.01)
F02D 19/02 (2006.01)
F02M 21/02 (2006.01)
F02M 21/04 (2006.01)
F02M 37/04 (2006.01)
F02M 59/12 (2006.01)
F02M 59/06 (2006.01)
F04B 19/08 (2006.01)
F04B 53/16 (2006.01)
F16B 12/12 (2006.01)
F16B 11/00 (2006.01)
F16B 12/20 (2006.01)
F16B 12/00 (2006.01)
F16H 21/44 (2006.01)
F16H 3/24 (2006.01)
F16H 3/44 (2006.01)
F16H 3/44 (2006.01)
F16H 3/62 (2006.01)
F16J 13/12 (2006.01)
F16L 27/00 (2006.01)
F16L 27/02 (2006.01)
F16L 41/08 (2006.01)
F16L 37/133 (2006.01)
F16M 13/00 (2006.01)
F17C 13/06 (2006.01)
F21S 8/00 (2006.01)
F21V 21/00 (2006.01)
F21V 33/00 (2006.01)
F21Y 115/10 (2016.01)
F24C 7/00 (2006.01)
F24C 15/24 (2006.01)
F24F 7/06 (2006.01)
F24F 13/28 (2006.01)
F24F 3/16 (2006.01)
F24H 9/12 (2006.01)
F25D 1/02 (2006.01)
F26B 3/06 (2006.01)
F26B 3/04 (2006.01)
F26B 3/00 (2006.01)
F26B 7/00 (2006.01)
F26B 11/00 (2006.01)
F26B 3/00 (2006.01)
F26B 17/02 (2006.01)

233513
233369*
233456
233481*
233369
233369*
233372
233372*
233482
233482*
233482*
233559
233559*
233554
233554*
233509
233509*
233429
233429*
233446
233446*
233558*
233558*
233449*
233486
233449
233483*
233483*
233483*
233483
233483*
233458
233458*
233459
233459*
233367*
233380
233380*
233394
233394*
233532*
233530
233530*
233382
233382*
233367*
233532
233514*
233514*
233428*
233428*
233385
233385*
233491*
233400
233400*
233382*
233567*
233533
233533*
233533*
233533*
233398
233398*
233490

F26B 17/04 (2006.01)
F41H 11/00 (2006.01)
F41H 11/08 (2006.01)
F42B 35/00 (2006.01)
G01B 7/312 (2006.01)
G01B 11/24 (2006.01)
G01D 11/24 (2006.01)
G01G 19/03 (2006.01)
G01G 21/23 (2006.01)
G01G 3/14 (2006.01)
G01K 11/12 (2006.01)
G01K 11/12 (2006.01)
G01L 1/18 (2006.01)
G01L 1/22 (2006.01)
G01M 5/00 (2006.01)
G01N 33/28 (2006.01)
G01N 21/00 (2006.01)
G01R 19/00 (2006.01)
G01R 27/02 (2006.01)
G01R 27/18 (2006.01)
G01R 31/02 (2006.01)
G01R 31/02 (2006.01)
G01T 1/16 (2006.01)
G02F 1/01 (2006.01)
G05D 3/12 (2006.01)
G05D 3/12 (2006.01)
G06F 3/0354 (2013.01)

233490*
233401
233401*
233513*
233403
233457
233391
233507
233381
233381*
233387
233388
233363*
233544
233507*
233558
233558*
233540
233390
233390*
233390*
233497
233378*
233432*
233404*
233405*
233430

G06F 21/31 (2013.01)
G06F 3/0354 (2013.01)
G06F 21/31 (2013.01)
G06F 17/00 (2019.01)
G06K 11/06 (2006.01)
G06K 11/06 (2006.01)
G06Q 50/06 (2012.01)
G08B 21/14 (2006.01)
G09B 9/00 (2006.01)
G09F 7/18 (2006.01)
G09F 3/04 (2006.01)
G12B 9/02 (2006.01)
H01L 31/042 (2014.01)
H01M 4/58 (2010.01)
H01M 10/02 (2006.01)
H01R 31/06 (2006.01)
H01S 3/10 (2006.01)
H01S 3/00 (2006.01)
H02J 3/00 (2006.01)
H02J 15/00 (2006.01)
H02K 7/116 (2006.01)
H02K 7/116 (2006.01)
H02P 21/00 (2016.01)
H02P 27/08 (2006.01)
H05H 1/24 (2006.01)
H05H 1/24 (2006.01)
H05H 1/24 (2006.01)

233430*
233431
233431*
233389*
233430*
233431*
233373*
233391*
233523*
233545*
233544*
233391*
233428*
233550*
233550*
233497*
233432
233432*
233373
233373*
233531*
233386
233389
233389*
233406*
233407*
233408*

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
Nr
patentu
1

233351
233352
233353
233354
233355
233356
233357
233358
233359
233360
233361
233362
233363
233364
233365
233366
233367
233368
233369
233370
233371
233372
233373
233374
233375
233376
233377

Symbol
MKP
2

A61B 17/072 (2006.01)
C07K 14/54 (2006.01)
B64B 1/00 (2006.01)
A23K 10/30 (2016.01)
A01K 67/00 (2006.01)
A01K 61/00 (2017.01)
A01K 67/00 (2006.01)
A01K 67/00 (2006.01)
B01J 20/24 (2006.01)
C07D 233/58 (2006.01)
B01D 53/26 (2006.01)
C07D 471/10 (2006.01)
A61C 19/05 (2006.01)
A45C 11/20 (2006.01)
C12G 3/04 (2006.01)
B01D 53/64 (2006.01)
A47G 1/24 (2006.01)
A47C 17/13 (2006.01)
E06B 1/14 (2006.01)
C12P 17/08 (2006.01)
C07D 209/08 (2006.01)
E06B 1/60 (2006.01)
H02J 3/00 (2006.01)
C07D 498/04 (2006.01)
B23B 5/32 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
B21C 23/21 (2006.01)

Nr
patentu
1

233378
233379
233380
233381
233382
233383
233384
233385
233386
233387
233388
233389
233390
233391
233392
233393
233394
233395
233396
233397
233398
233399
233400
233401
233402
233403
233404

Symbol
MKP
2

A61B 6/03 (2006.01)
C12C 13/02 (2006.01)
F16H 3/24 (2006.01)
G01G 21/23 (2006.01)
F16L 41/08 (2006.01)
C07D 417/12 (2006.01)
A63C 9/00 (2012.01)
F24C 7/00 (2006.01)
H02K 7/116 (2006.01)
G01K 11/12 (2006.01)
G01K 11/12 (2006.01)
H02P 21/00 (2016.01)
G01R 27/02 (2006.01)
G01D 11/24 (2006.01)
B04B 3/06 (2006.01)
B22C 3/00 (2006.01)
F16H 3/44 (2006.01)
B61F 7/00 (2006.01)
B02C 19/06 (2006.01)
A47C 23/04 (2006.01)
F26B 11/00 (2006.01)
B65G 47/54 (2006.01)
F24F 13/28 (2006.01)
F41H 11/00 (2006.01)
C02F 1/62 (2006.01)
G01B 7/312 (2006.01)
B64C 13/50 (2006.01)

24

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
1

2

1

2

1

233405
233406
233407
233408
233409
233410
233411
233412
233413
233414
233415
233416
233417
233418
233419
233420
233421
233422
233423
233424
233425
233426
233427
233428
233429
233430
233431
233432
233433
233434
233435
233436
233437
233438
233439
233440
233441
233442
233443
233444
233445
233446
233447
233448
233449
233450
233451
233452
233453
233454
233455
233456
233457
233458
233459
233460
233461
233462
233463
233464
233465
233466
233467
233468
233469

B64C 13/50 (2006.01)
B01J 19/08 (2006.01)
B01J 19/08 (2006.01)
B01J 19/08 (2006.01)
B25J 19/06 (2006.01)
C12P 17/06 (2006.01)
C12P 17/06 (2006.01)
C12P 17/06 (2006.01)
C12P 17/06 (2006.01)
C12P 17/06 (2006.01)
C12P 17/06 (2006.01)
C12P 17/06 (2006.01)
C12P 17/06 (2006.01)
C12P 17/06 (2006.01)
C12P 17/06 (2006.01)
C12P 17/06 (2006.01)
C12P 17/06 (2006.01)
C02F 3/32 (2006.01)
A61B 5/02 (2006.01)
B61B 3/00 (2006.01)
E04B 1/10 (2006.01)
B03B 5/52 (2006.01)
C01B 17/02 (2006.01)
B32B 17/00 (2006.01)
E21D 5/11 (2006.01)
G06F 3/0354 (2013.01)
G06F 3/0354 (2013.01)
H01S 3/10 (2006.01)
C22C 47/06 (2006.01)
C22C 47/06 (2006.01)
B02B 1/02 (2006.01)
B60P 3/32 (2006.01)
A47K 3/12 (2006.01)
B63C 11/52 (2006.01)
C08L 7/00 (2006.01)
A61G 7/05 (2006.01)
C08G 18/08 (2006.01)
A61C 5/46 (2017.01)
E04G 17/00 (2006.01)
C08G 18/08 (2006.01)
B01J 21/16 (2006.01)
E21D 9/00 (2006.01)
C08G 18/10 (2006.01)
C08J 5/04 (2006.01)
F02M 21/04 (2006.01)
B01D 53/56 (2006.01)
C08L 29/08 (2006.01)
B01J 21/16 (2006.01)
B23F 21/14 (2006.01)
B23F 21/14 (2006.01)
B23H 1/08 (2006.01)
E05F 1/10 (2006.01)
G01B 11/24 (2006.01)
F16B 12/12 (2006.01)
F16B 12/20 (2006.01)
B24D 11/00 (2006.01)
B22F 9/00 (2006.01)
A61G 7/012 (2006.01)
A61G 7/012 (2006.01)
A01D 46/26 (2006.01)
A01K 61/00 (2017.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)

233470
233471
233472
233473
233474
233475
233476
233477
233478
233479
233480
233481
233482
233483
233484
233485
233486
233487
233488
233489
233490
233491
233492
233493
233494
233495
233496
233497
233498
233499
233500
233501
233502
233503
233504
233505
233506
233507
233508
233509
233510
233511
233512
233513
233514
233515
233516
233517
233518
233519
233520
233521
233522
233523
233524
233525
233526
233527
233528
233529
233530
233531
233532
233533
233534

C05F 5/00 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
B64D 17/78 (2006.01)
A61K 31/44 (2006.01)
C03C 27/12 (2006.01)
E06B 3/70 (2006.01)
F04B 19/08 (2006.01)
A61G 7/00 (2006.01)
C10G 1/02 (2006.01)
F02M 21/02 (2006.01)
A63B 22/02 (2006.01)
A63B 22/02 (2006.01)
B31F 5/04 (2006.01)
F26B 17/02 (2006.01)
B03C 3/155 (2006.01)
A61K 31/536 (2006.01)
C07D 235/04 (2006.01)
C01B 32/20 (2017.01)
A61B 1/00 (2006.01)
B31F 5/04 (2006.01)
G01R 31/02 (2006.01)
E04F 15/04 (2006.01)
D04H 1/56 (2006.01)
B01L 3/02 (2006.01)
C04B 28/04 (2006.01)
A01N 43/90 (2006.01)
B01F 5/06 (2006.01)
A61K 31/409 (2006.01)
A61K 9/107 (2006.01)
A23L 13/70 (2016.01)
G01G 19/03 (2006.01)
C01B 33/157 (2006.01)
E21C 35/12 (2006.01)
B60P 7/08 (2006.01)
B65D 19/38 (2006.01)
C11D 1/83 (2006.01)
E04H 9/00 (2006.01)
B21D 11/20 (2006.01)
C07D 211/46 (2006.01)
C07D 211/74 (2006.01)
E03F 5/02 (2006.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
B03C 3/12 (2006.01)
A61L 27/06 (2006.01)
B63C 11/26 (2006.01)
A61F 5/01 (2006.01)
A61L 27/24 (2006.01)
C12N 9/36 (2006.01)
C05F 17/02 (2006.01)
C07F 5/02 (2006.01)
B65B 11/42 (2006.01)
F16L 27/00 (2006.01)
B07B 1/42 (2006.01)
F17C 13/06 (2006.01)
F26B 3/06 (2006.01)
C07K 7/00 (2006.01)

233535
233536
233537
233538
233539
233540
233541
233542
233543
233544
233545
233546
233547
233548
233549
233550
233551
233552

Nr 10/2019
2

B01D 35/18 (2006.01)
A24D 1/02 (2006.01)
C12P 5/02 (2006.01)
E03C 1/01 (2006.01)
B29B 17/02 (2006.01)
G01R 19/00 (2006.01)
B29C 47/06 (2006.01)
A01C 7/20 (2006.01)
A01C 7/20 (2006.01)
G01L 1/22 (2006.01)
E01F 9/658 (2016.01)
C07F 15/00 (2006.01)
C07F 15/00 (2006.01)
B23K 9/04 (2006.01)
C04B 14/18 (2006.01)
C01B 25/45 (2006.01)
A61K 31/47 (2006.01)
C12P 23/00 (2006.01)

1

2

233553
233554
233555
233556
233557
233558
233559
233560
233561
233562
233563
233564
233565
233566
233567
233568
233569
233570

C12P 23/00 (2006.01)
E21C 27/00 (2006.01)
C12M 1/02 (2006.01)
E04F 21/10 (2006.01)
A23J 1/08 (2006.01)
G01N 33/28 (2006.01)
E06B 3/72 (2006.01)
C07K 14/62 (2006.01)
A61F 2/01 (2006.01)
C30B 23/02 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
A23L 2/02 (2006.01)
A61K 8/81 (2006.01)
A61K 31/739 (2006.01)
A01J 25/11 (2006.01)
C07F 15/00 (2006.01)
C08L 95/00 (2006.01)
B01D 24/46 (2006.01)

DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PRAWA,
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wynalazku, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych,
oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym
zgłoszenie zostało ogłoszone.
(A1) (21) 371405
u)
(A1) (21) 400519
(A1) (21) 400589
(A1) (21) 400590
(A1) (21) 402511
(A1) (21) 402606
(A1) (21) 404063
(A1) (21) 407685
(A1) (21) 410400
(A1) (21) 410565
(A1) (21) 410566
(A1) (21) 410689
u)
(A1) (21) 410785
(A1) (21) 410974
(A1) (21) 411015
(A1) (21) 411369
(A1) (21) 412180
(A1) (21) 412334
(A1) (21) 412379
(A1) (21) 412644
(A1) (21) 412645
(A1) (21) 414229
(A1) (21) 414396
(A1) (21) 414684
u)
(A1) (21) 414798
(A1) (21) 414852
(A1) (21) 415064
u)
(A1) (21) 415698
u)
(A1) (21) 415699
u)
(A1) (21) 415700
(A1) (21) 415971
(A1) (21) 416004
(A1) (21) 416042
(A1) (21) 416082
(A1) (21) 416083
(A1) (21) 416442
(A1) (21) 416799
(A1) (21) 416830
(A1) (21) 416857

11/2006
05/2014
05/2014
05/2014
16/2014
16/2014
25/2014
20/2015
13/2016
13/2016
13/2016
14/2016
14/2016
15/2016
16/2016
05/2016
23/2016
24/2016
04/2016
26/2016
26/2016
09/2017
09/2016
10/2017
11/2017
11/2017
12/2017
15/2017
15/2017
15/2017
16/2017
17/2017
17/2017
17/2017
17/2017
19/2017
22/2017
22/2017
22/2017

u)

(A1) (21) 416945
(A1) (21) 417411
(A1) (21) 417700
u)
(A1) (21) 418110
(A1) (21) 418337
(A1) (21) 418338
(A1) (21) 418480
(A1) (21) 418783
(A1) (21) 418880
(A1) (21) 419195
(A1) (21) 419196
u)
(A1) (21) 419385
(A1) (21) 419704
(A1) (21) 419706
(A1) (21) 419973
(A1) (21) 420153
(A1) (21) 420478
(A1) (21) 420595
(A1) (21) 420613
(A1) (21) 420644
(A1) (21) 420652
(A1) (21) 420787
(A1) (21) 420808
(A1) (21) 420839
(A1) (21) 420926
(A1) (21) 421144
(A1) (21) 421241
(A1) (21) 421247
(A1) (21) 421324
(A1) (21) 421375
(A1) (21) 421421
(A1) (21) 421437
(A1) (21) 421439
(A1) (21) 421440
(A1) (21) 421450
(A1) (21) 421503
(A1) (21) 421508
(A1) (21) 421582
(A1) (21) 421622

22/2017
17/2016
01/2018
03/2018
05/2018
05/2018
06/2018
07/2018
08/2018
09/2018
09/2018
11/2018
13/2018
13/2018
14/2018
15/2018
18/2018
18/2018
18/2018
21/2017
19/2018
19/2018
20/2018
20/2018
24/2018
21/2018
24/2018
21/2018
22/2018
22/2018
23/2018
23/2018
23/2018
23/2018
23/2018
23/2018
24/2018
24/2018
24/2018

Nr 10/2019
(A1) (21) 421642
(A1) (21) 421803
(A1) (21) 421955
(A1) (21) 422163
(A1) (21) 422299

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
25/2018
03/2019
17/2018
02/2019
02/2018

(A1) (21) 422446
04/2019
(A1) (21) 425616
25/2018
(A1) (21) 426516(62) 414270
20/2018

u)

zgłoszenie (część zgłoszenia) będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru
użytkowego

DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA PRAWA,
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wynalazku, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych
oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym
zgłoszenie zostało ogłoszone.
(A1) (21) 388678
(A1) (21) 406784
(A1) (21) 407610
(A1) (21) 408434
u)
(A1) (21) 408898
(A1) (21) 409276
(A1) (21) 411807

03/2011
14/2015
20/2015
02/2016
02/2016
05/2016
23/2015

(A1) (21) 412676
(A1) (21) 412923
(A1) (21) 414767
u)
(A1) (21) 417855
(A1) (21) 420522
(A1) (21) 420755

03/2016
01/2017
11/2017
02/2018
18/2018
19/2018

u)

zgłoszenie (część zgłoszenia) będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru
użytkowego

DECYZJE STWIERDZAJĄCE WYGAŚNIĘCIE DECYZJI
O UDZIELENIU PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wynalazku, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych
oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym
zgłoszenie zostało ogłoszone.
(A1) (21) 384306
(A1) (21) 402185
(A1) (21) 403461
(A1) (21) 403506
(A1) (21) 403953
(A1) (21) 404108
(A1) (21) 405706
(A1) (21) 405771
(A1) (21) 406205
(A1) (21) 407395
(A1) (21) 407396

16/2008
13/2014
21/2014
21/2014
24/2014
25/2014
09/2015
09/2015
11/2015
19/2015
19/2015

(A1) (21) 407397
(A1) (21) 407398
(A1) (21) 407399
(A1) (21) 409608
(A1) (21) 410040
(A1) (21) 412152
(A1) (21) 416023
(A1) (21) 416686
(A1) (21) 418611
(A1) (21) 421035
(A1) (21) 421118

19/2015
19/2015
19/2015
07/2016
10/2016
23/2016
17/2017
21/2017
06/2018
21/2018
21/2018

WYGAŚNIĘCIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego patentu,
datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(B1) (11) 189515
(B1) (11) 189620
(B1) (11) 192057
(B1) (11) 192269
(B1) (11) 192380
(B1) (11) 192902
(B1) (11) 193026
(B1) (11) 193027
(B1) (11) 194955
(B1) (11) 195281
(B1) (11) 196344
(B1) (11) 196788
(B1) (11) 197010
(B1) (11) 197152

2018 11 04
2018 10 12
2018 10 16
2018 11 03
2018 11 04
2017 12 16
2018 10 13
2018 10 13
2018 10 15
2018 10 18
2018 10 13
2018 10 19
2018 10 22
2018 10 22

Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
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(B1) (11) 219103
(B1) (11) 219202
(B1) (11) 219370
(B1) (11) 219388
(B1) (11) 219420
(B1) (11) 219493
(B1) (11) 219908
(B1) (11) 219932
(B1) (11) 220342
(B1) (11) 220800
(B1) (11) 220823
(B1) (11) 220891
(B1) (11) 221068
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu, wskazanie
rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji podlegają wpisy
w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw ograniczających
patent oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające patent
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny patentu
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące patentu
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu
(11) 212296 A. Wykreślono: MROCHEŃ WOJCIECH PRZEDSIĘBIORSTWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE LIMAK, Częstochowa,
Polska 150513223; Wpisano: LIMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Częstochowa, Polska 381714187
(11) 216675 A. Wykreślono: WALAS ADAM, Warszawa, Polska; Wpisano: NANO PLASTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno, Polska 141869639
(11) 225350 A. Wykreślono: TWERD MICHAŁ ZAKŁAD ENERGOELEKTRONIKI TWERD, Toruń, Polska 870520770; Wpisano:
ZAKŁAD ENERGOELEKTRONIKI TWERD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 380968365
(11) 227548 A. Wykreślono: REMBOWSKI BARTOSZ BARTBUD, Duchnice, Polska 014854843; Wpisano: REMBOWSKI BARTOSZ, Warszawa, Polska
(11) 228812 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-PRODUKCYJNE EMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 008088916; Wpisano: CEGLARZ GRZEGORZ KABATA MACIEJ FORTECH SPÓŁKA CYWILNA G. CEGLARZ,

Nr 10/2019
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M. KABATA, R. ŻBIK, Żytniów, Polska 160136416; KABATA MACIEJ
FORTECH SPÓŁKA CYWILNA G. CEGLARZ, M. KABATA, R. ŻBIK, Żytniów, Polska 160136416; ŻBIK RAFAŁ FORTECH SPÓŁKA CYWILNA
G. CEGLARZ, M. KABATA, R. ŻBIK, Żytniów, Polska 160136416
(11) 229423 A. Wykreślono: POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, Polska 000001637; INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA, Zabrze, Polska 000025945; Wpisano: INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA, Zabrze, Polska 000025945
(11) 229793 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez
wykreślenie wpisu: MACIUBA MAREK MOA SPÓŁKA CYWILNA,
Poznań, Polska 300209736; ŁANECKI WOJCIECH MOA SPÓŁKA
CYWILNA, Warszawa, Polska 300209736; Wpisano: MOA MASTERS OF ARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 300209736
(11) 230134 C. Wykreślono: KATARZYNA CHOJNACKA, Gajków, Polska, AGNIESZKA DMYTRYK, Wrocław, Polska, RADOSŁAW WILK, Wrocław, Polska, IZABELA MICHALAK, Wrocław,
Polska, EDWARD RÓJ, Puławy, Polska, PIOTR WIECZOREK, Sławice, Polska, GRZEGORZ SCHROEDER, Kostrzyn, Polska, HENRYK
GÓRECKI, Kamieniec Wrocławski, Polska; Wpisano: KATARZYNA
CHOJNACKA, Gajków, Polska, AGNIESZKA DMYTRYK, Wrocław,
Polska, RADOSŁAW WILK, Wrocław, Polska, IZABELA MICHALAK,
Wrocław, Polska, EDWARD RÓJ, Puławy, Polska, PIOTR WIECZOREK, Sławice, Polska, GRZEGORZ SCHROEDER, Kostrzyn, Polska,
HENRYK GÓRECKI, Kamieniec Wrocławski, Polska, BOGUSŁAWA
GÓRKA, Tarnowskie Góry, Polska

DODATKOWE PRAWA OCHRONNE
UDZIELONE PRAWA
(11)
(21)
(94)
(73)
(93)
(95)
(B1)
(54)

0165
0365
27.05.2028 - 27.11.2028 (przedłużenie obowiązywania)
Gilead Sciences, Inc., FOSTER CITY (US)
27.05.2013, EU/1/13/830, Komisja Europejska (EU)
kobicystat lub jego farmaceutycznie akceptowalna sól
(68) 2049506
Modulatory farmakokinetycznych właściwości leków

(11) 0265
(21) 0485
(94) 21.04.2024 - 21.04.2029
(73) Orexigen Therapeutics, Inc., SAN DIEGO (US)
(93) 30.03.2015, EU/1/14/988, Komisja Europejska (EU)
(95) Naltrekson lub jego farmaceutycznie dopuszczalna sól, w szczególności chlorowodorek naltreksonu i bupropion lub jego farmaceutycznie dopuszczalna sól w szczególności chlorowodorek bupropionu, do stosowania w celu obniżenia masy ciała
(B1) (68) 2316456
(54) Kompozycje wpływające na utratę masy zawierające antagonistę opioidów i bupropion
(11) 0266
(21) 0498
(94) 26.04.2022 - 26.04.2027
(73) Kyowa Hakko Kirin Co.,Ltd., TOKIO (JP)
(93) 29.08.2017, EU/1/17/1215, Komisja Europejska (EU)
(95) TIWOZANIB
(B1) (68) 209822
(54) Pochodna chinoliny lub chinazoliny, zawierająca ją kompozycja
farmaceutyczna i zastosowanie
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(11) 0267
(21) 0426
(94) 22.02.2028 - 15.07.2030
(73) GILEAD SCIENCES, INC., FOSTER CITY (US)
(93) 15.07.2015, EU/1/15/1025, Komisja Europejska (EU)
(95) Kobicystat lub jego farmaceutycznie akceptowalna sól oraz
atazanawir lub jego farmaceutycznie akceptowalna sól
(B1) (68) 2487163
(54) Modulatory farmakokinetycznych właściwości środków terapeutycznych
(11) 0268
(21) 0425
(94) 22.02.2028 - 21.11.2029
(73) GILEAD SCIENCES, INC., FOSTER CITY (US)
(93) 21.11.2014, EU/1/14/967, Komisja Europejska (EU)
(95) Kobicystat lub jego farmaceutycznie akceptowalna sól lub solwat
oraz darunawir lub jego farmaceutycznie akceptowalna sól lub solwat
(B1) (68) 2487162
(54) Modulatory farmakokinetycznych właściwości środków terapeutycznych
(11)
(21)
(94)
(73)
(93)
(95)
(B1)
(54)

0269
0392
16.02.2021 - 16.02.2026
Emory University, ATLANTA (US)
13.11.2015, EU/1/15/1035, Komisja Europejska (EU)
susoctocog
(68) 202936
Zmodyfikowany czynnik VIII

(11) 0270
(21) 0291
(94) 10.09.2022 - 14.06.2027
(73) Bayer CropScience Aktiengesellschaft, MONHEIM AM RHEIN (DE)
(93) 28.11.2013, R-158/2013, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (PL)
(93) 14.06.2012, W6811, Bundesamt für Landwirtschaft BLW (CH)
(95) tienkarbazon metylu, foramsulfuron i jodosulfuron metylosodowy
(B1) (68) 214624
(54) Środki chwastobójcze zawierające podstawiony tien-3-ylosulfonyloaminokarbonylotriazolinon, zastosowanie środków, sposób
zwalczania niepożądanych roślin i sposób wytwarzania środków
chwastobójczych
(11) 0271
(21) 0290
(94) 12.07.2022 - 04.08.2026
(73) Bayer CropScience Aktiengesellschaft, MONHEIM AM RHEIN (DE)
(93) 22.11.2013, R-155/2013, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (PL)
(93) 04.08.2011, 15446, Health and Safety Executive (GB)
(95) penflufen
(B1) (68) 216069
(54) Pirazolilokarboksyanilidy, sposób ich wytwarzania, środki
do zwalczania niepożądanych drobnoustrojów, sposób zwalczania niepożądanych drobnoustrojów, sposób wytwarzania środków
do zwalczania niepożądanych drobnoustrojów, hydroksyalkilopirazolilokarboksyanilidy, sposób wytwarzania hydroksyalkilopirazolilokarboksyanilidów, fluorowcopirazolilokarboksyanilidy, sposób
wytwarzania fluorowcopirazolilokarboksyanilidów, ketony, sposób
wytwarzania ketonów
(11) 0272
(21) 0212
(94) 21.10.2022 - 02.01.2023
(73) MSD Italia S.r.l., RZYM (IT)
(93) 02.01.2008, EU/1/07/436/001 do 002, Komisja Wspólnot
Europejskich (EU)
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(95) Raltegrawir, zwłaszcza w postaci jego farmaceutycznie dopuszczalnych soli
(B1) (68) 212914
(54) N-podstawione hydroksypirymidynonokarboksyamidy jako
inhibitory integrazy HIV
(11) 0273
(21) 0512
(94) 28.12.2026 - 28.12.2031
(73) Janssen Biotech, Inc., HORSHAM (US)
(93) 14.11.2017, EU/1/17/1234, Komisja Europejska (EU)
(95) GUSELKUMAB
(B1) (68) 1971366
(54) Ludzkie przeciwciała skierowane przeciw IL-23, kompozycje,
sposoby i zastosowanie
(11) 0274
(21) 0389
(94) 25.06.2022 - 28.05.2025
(73) AMGEN, INC., THOUSAND OAKS (US)
(73) AMGEN FREMONT INC., FREMONT (US)
(93) 28.05.2010, EU/1/10/618/001 do 004, Komisja Europejska (EU)
(95) denozumab
(B1) (68) 222211
(54) Przeciwciało przeciwko OPGL, kompozycja je zawierająca, jego
zastosowanie i sposób jego wytwarzania, sposób wykrywania poziomu OPGL, kompozycja obejmująca polinukleotydy i komórka
gospodarza
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(11) 0086 A. Wykreślono: Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim am Rhein, Niemcy; Wpisano: Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy
(11) 0088 A. Wykreślono: Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim am Rhein, Niemcy; Wpisano: Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy
(11) 0102 A. Wykreślono: GlaxoSmithKline LLC, Philadelphia,
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: LEO OSPREY LIMITED,
Brentford, Wielka Brytania
(11) 0102 A. Wykreślono: LEO OSPREY LIMITED, Brentford,
Wielka Brytania; Wpisano: Novartis AG, Bazylea, Szwajcaria
(11) 0161 A. Wykreślono: Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim am Rhein, Niemcy; Wpisano: Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy
(11) 0174 A. Wykreślono: Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland, Steinhausen, Szwajcaria; Wpisano: Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company, Steinhausen, Szwajcaria
(11) 0224 A. Wykreślono: Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim, Niemcy; Wpisano: Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim am Rhein, Niemcy
(11) 0237 A. Wykreślono: Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim am Rhein, Niemcy; Wpisano: Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim am Rhein, Niemcy
(11) 0238 A. Wykreślono: Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim am Rhein, Niemcy; Wpisano: Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim am Rhein, Niemcy
(11) 0239 A. Wykreślono: Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim am Rhein, Niemcy; Wpisano: Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim am Rhein, Niemcy

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer dodatkowego prawa
ochronnego, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych,
twórców, praw ograniczających dodatkowe prawo ochronne oraz
sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – informacje o produkcie chronionym dodatkowym prawem ochronnym oraz o dotyczących go zezwoleniach na
wprowadzenie do obrotu
Rubryka C – okres trwania dodatkowego prawa ochronnego
Rubryka D – prawa ograniczające dodatkowe prawo ochronne
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny dodatkowego prawa
ochronnego
Rubryka F – wnioski o unieważnienie oraz decyzje dotyczące dodatkowego prawa ochronnego
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu dodatkowego prawa ochronnego
(11) 0017 A. Wykreślono: 3M INNOVATIWE PROPERTIES COMPANY, Saint Paul, Stany Zjednoczone Ameryki; Takeda GmbH, Konstanz, Niemcy; Wpisano: 3M INNOVATIWE PROPERTIES COMPANY,
Saint Paul, Stany Zjednoczone Ameryki; AstraZeneca AB, Södertälje, Szwecja
(11) 0015 A. Wykreślono: BAYER INTELLECTUAL GMBH, Monheim am Rhein, Niemcy; Wpisano: Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy
(11) 0050 A. Wykreślono: Bayer HealthCare LLC, Tarrytown,
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Bayer HealthCare LLC,
Whippany, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 0083 A. Wykreślono: BAYER INTELLECTUAL GMBH, Monheim am Rhein, Niemcy; Wpisano: Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy
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PATENTY EUROPEJSKIE
ZŁOŻONE TŁUMACZENIA
PATENTÓW EUROPEJSKICH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: rodzaj tłumaczenia patentu
europejskiego chronionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
opisany kodem dokumentu, datę publikacji o udzieleniu patentu
europejskiego, rok wydania i numer Europejskiego Biuletynu Patentowego, w którym ogłoszono o udzieleniu patentu, numer patentu
europejskiego.
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EP 2732157 B1
EP 2733288 B1
EP 2734636 B1
EP 2735025 B1
EP 2737247 B1
EP 2737346 B1
EP 2738409 B1
EP 2739421 B1
EP 2740845 B1
EP 2741874 B1
EP 2742772 B1
EP 2742803 B1
EP 2743631 B1
EP 2746415 B1
EP 2746662 B1
EP 2749869 B1
EP 2750234 B1

Nr 10/2019
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
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(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
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(T3) (97)
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(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
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(T3) (97)
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(T3) (97)
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(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

01 05 2019
24 04 2019
27 03 2019
26 06 2019
15 05 2019
24 04 2019
15 05 2019
03 04 2019
24 04 2019
23 01 2019
08 05 2019
22 05 2019
08 05 2019
03 04 2019
17 04 2019
01 05 2019
17 04 2019
19 06 2019
08 05 2019
20 03 2019
01 05 2019
05 06 2019
10 04 2019
24 04 2019
03 04 2019
12 12 2018
08 05 2019
17 04 2019
15 05 2019
27 03 2019
08 05 2019
15 05 2019
24 04 2019
08 05 2019
15 05 2019
27 03 2019
24 04 2019
27 03 2019
26 06 2019
05 06 2019
01 05 2019
24 04 2019
26 06 2019
01 05 2019
19 06 2019
03 10 2018
29 05 2019
27 03 2019
08 05 2019
01 05 2019
01 05 2019
03 04 2019
10 04 2019
10 04 2019
01 05 2019
10 04 2019
01 05 2019
13 03 2019
13 03 2019
24 04 2019
24 04 2019
08 05 2019
13 02 2019
12 06 2019
01 05 2019
22 05 2019
06 03 2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2019/18
2019/17
2019/13
2019/26
2019/20
2019/17
2019/20
2019/14
2019/17
2019/04
2019/19
2019/21
2019/19
2019/14
2019/16
2019/18
2019/16
2019/25
2019/19
2019/12
2019/18
2019/23
2019/15
2019/17
2019/14
2018/50
2019/19
2019/16
2019/20
2019/13
2019/19
2019/20
2019/17
2019/19
2019/20
2019/13
2019/17
2019/13
2019/26
2019/23
2019/18
2019/17
2019/26
2019/18
2019/25
2018/40
2019/22
2019/13
2019/19
2019/18
2019/18
2019/14
2019/15
2019/15
2019/18
2019/15
2019/18
2019/11
2019/11
2019/17
2019/17
2019/19
2019/07
2019/24
2019/18
2019/21
2019/10

EP 2753343 B1
EP 2753512 B1
EP 2753749 B1
EP 2753902 B1
EP 2756009 B1
EP 2756211 B1
EP 2756674 B1
EP 2758583 B1
EP 2758740 B1
EP 2758785 B1
EP 2762283 B1
EP 2762575 B1
EP 2762899 B1
EP 2766314 B1
EP 2766835 B1
EP 2766994 B1
EP 2767602 B1
EP 2768525 B1
EP 2768650 B1
EP 2768985 B1
EP 2770960 B1
EP 2772605 B1
EP 2775048 B1
EP 2776469 B1
EP 2776787 B1
EP 2778588 B1
EP 2781404 B1
EP 2782887 B1
EP 2784843 B1
EP 2786817 B1
EP 2787149 B1
EP 2789179 B1
EP 2790409 B1
EP 2790706 B1
EP 2794203 B1
EP 2800995 B1
EP 2802150 B1
EP 2804548 B1
EP 2809218 B1
EP 2809535 B1
EP 2810259 B1
EP 2811508 B1
EP 2811571 B1
EP 2811983 B1
EP 2815695 B1
EP 2817287 B1
EP 2819648 B1
EP 2819927 B1
EP 2822802 B1
EP 2825037 B1
EP 2825227 B1
EP 2825565 B1
EP 2825704 B1
EP 2826199 B1
EP 2826901 B1
EP 2826960 B1
EP 2827404 B1
EP 2827462 B1
EP 2828598 B1
EP 2830718 B1
EP 2830923 B1
EP 2831150 B1
EP 2833910 B1
EP 2835282 B1
EP 2837944 B1
EP 2838260 B1
EP 2839290 B1

(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
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(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
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(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T4) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
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(T3) (97)
(T3) (97)
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(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

01 05 2019
26 06 2019
17 04 2019
24 04 2019
01 05 2019
17 04 2019
17 04 2019
13 03 2019
19 06 2019
01 05 2019
10 07 2019
15 05 2019
24 04 2019
24 04 2019
05 06 2019
12 06 2019
13 03 2019
24 08 2016
17 04 2019
17 04 2019
26 06 2019
03 04 2019
03 04 2019
01 05 2019
10 04 2019
01 05 2019
08 05 2019
24 04 2019
15 05 2019
02 01 2019
01 05 2019
17 04 2019
22 05 2019
03 07 2019
03 07 2019
08 05 2019
24 04 2019
05 06 2019
01 05 2019
08 05 2019
24 04 2019
24 04 2019
17 04 2019
08 05 2019
06 03 2019
13 03 2019
12 06 2019
22 05 2019
05 06 2019
01 05 2019
20 02 2019
03 07 2019
08 05 2019
22 05 2019
15 05 2019
24 04 2019
03 04 2019
24 04 2019
27 02 2019
20 03 2019
03 04 2019
15 05 2019
17 04 2019
10 04 2019
08 05 2019
22 05 2019
20 03 2019

31
2019/18
2019/26
2019/16
2019/17
2019/18
2019/16
2019/16
2019/11
2019/25
2019/18
2019/28
2019/20
2019/17
2019/17
2019/23
2019/24
2019/11
2016/34
2019/16
2019/16
2019/26
2019/14
2019/14
2019/18
2019/15
2019/18
2019/19
2019/17
2019/20
2019/01
2019/18
2019/16
2019/21
2019/27
2019/27
2019/19
2019/17
2019/23
2019/18
2019/19
2019/17
2019/17
2019/16
2019/19
2019/10
2019/11
2019/24
2019/21
2019/23
2019/18
2019/08
2019/27
2019/19
2019/21
2019/20
2019/17
2019/14
2019/17
2019/09
2019/12
2019/14
2019/20
2019/16
2019/15
2019/19
2019/21
2019/12

EP 2839860 B1
EP 2841054 B1
EP 2845145 B1
EP 2849613 B1
EP 2850101 B1
EP 2850456 B1
EP 2851452 B1
EP 2852369 B1
EP 2855528 B1
EP 2855530 B1
EP 2856108 B1
EP 2858408 B1
EP 2858975 B1
EP 2861888 B1
EP 2864161 B1
EP 2864162 B1
EP 2864452 B1
EP 2865252 B1
EP 2865718 B1
EP 2868081 B1
EP 2870247 B1
EP 2872842 B1
EP 2876181 B1
EP 2876883 B1
EP 2877006 B1
EP 2877022 B1
EP 2877064 B1
EP 2880164 B1
EP 2880447 B1
EP 2880853 B1
EP 2884187 B1
EP 2884393 B1
EP 2885261 B1
EP 2886349 B1
EP 2887956 B1
EP 2888075 B1
EP 2888228 B1
EP 2888258 B1
EP 2889199 B1
EP 2890657 B1
EP 2892170 B1
EP 2892912 B1
EP 2894413 B1
EP 2894471 B1
EP 2895163 B1
EP 2895653 B1
EP 2896278 B1
EP 2898246 B1
EP 2900263 B1
EP 2901903 B1
EP 2902121 B1
EP 2903058 B1
EP 2903432 B1
EP 2903691 B1
EP 2904903 B1
EP 2906376 B1
EP 2907585 B1
EP 2907722 B1
EP 2908866 B1
EP 2910263 B1
EP 2910535 B1
EP 2911754 B1
EP 2912200 B1
EP 2913610 B1
EP 2914670 B1
EP 2917290 B1
EP 2917457 B1
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(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
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(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
08 05 2019
03 04 2019
22 05 2019
08 05 2019
08 05 2019
22 05 2019
26 12 2018
29 05 2019
01 05 2019
12 06 2019
10 04 2019
24 04 2019
17 04 2019
27 03 2019
08 05 2019
13 02 2019
08 05 2019
27 03 2019
24 04 2019
24 04 2019
05 06 2019
01 05 2019
01 05 2019
17 07 2019
12 06 2019
20 03 2019
19 06 2019
08 05 2019
10 04 2019
24 07 2019
15 05 2019
12 06 2019
01 05 2019
24 04 2019
01 05 2019
30 01 2019
08 05 2019
10 04 2019
01 05 2019
03 04 2019
29 05 2019
24 04 2019
15 05 2019
29 05 2019
10 04 2019
24 04 2019
24 04 2019
03 04 2019
08 05 2019
08 05 2019
24 04 2019
08 05 2019
15 05 2019
05 06 2019
10 04 2019
08 05 2019
01 05 2019
17 07 2019
08 05 2019
08 05 2019
24 04 2019
24 04 2019
08 05 2019
03 07 2019
03 04 2019
29 05 2019
08 05 2019

2019/19
2019/14
2019/21
2019/19
2019/19
2019/21
2018/52
2019/22
2019/18
2019/24
2019/15
2019/17
2019/16
2019/13
2019/19
2019/07
2019/19
2019/13
2019/17
2019/17
2019/23
2019/18
2019/18
2019/29
2019/24
2019/12
2019/25
2019/19
2019/15
2019/30
2019/20
2019/24
2019/18
2019/17
2019/18
2019/05
2019/19
2019/15
2019/18
2019/14
2019/22
2019/17
2019/20
2019/22
2019/15
2019/17
2019/17
2019/14
2019/19
2019/19
2019/17
2019/19
2019/20
2019/23
2019/15
2019/19
2019/18
2019/29
2019/19
2019/19
2019/17
2019/17
2019/19
2019/27
2019/14
2019/22
2019/19

EP 2918672 B1
EP 2920433 B1
EP 2922541 B1
EP 2923904 B1
EP 2925200 B1
EP 2925617 B1
EP 2925676 B1
EP 2926800 B1
EP 2927889 B1
EP 2928192 B1
EP 2929688 B1
EP 2929996 B1
EP 2930089 B1
EP 2930184 B1
EP 2931313 B1
EP 2932494 B1
EP 2933743 B1
EP 2934141 B1
EP 2935741 B1
EP 2939692 B1
EP 2942310 B1
EP 2943577 B1
EP 2944205 B1
EP 2946706 B1
EP 2946707 B1
EP 2946771 B1
EP 2948179 B1
EP 2949767 B1
EP 2950891 B1
EP 2951791 B1
EP 2954017 B1
EP 2954592 B1
EP 2955383 B1
EP 2956384 B1
EP 2956563 B1
EP 2957687 B1
EP 2958420 B1
EP 2959195 B1
EP 2959482 B1
EP 2959784 B1
EP 2960686 B1
EP 2961388 B1
EP 2961524 B1
EP 2961571 B1
EP 2962195 B1
EP 2963586 B1
EP 2964027 B1
EP 2964555 B1
EP 2964688 B1
EP 2964765 B1
EP 2965323 B1
EP 2965371 B1
EP 2967021 B1
EP 2967110 B1
EP 2967275 B1
EP 2967991 B1
EP 2968294 B1
EP 2968479 B1
EP 2969989 B1
EP 2970205 B1
EP 2970260 B1
EP 2970423 B1
EP 2970492 B1
EP 2975312 B1
EP 2975350 B1
EP 2976177 B1
EP 2976220 B1
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(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

08 05 2019
08 05 2019
01 05 2019
20 03 2019
03 04 2019
26 06 2019
22 05 2019
12 06 2019
17 04 2019
01 05 2019
08 05 2019
19 06 2019
22 05 2019
03 07 2019
10 04 2019
08 06 2016
29 05 2019
24 04 2019
13 03 2019
13 03 2019
15 05 2019
24 04 2019
10 04 2019
10 04 2019
27 03 2019
01 05 2019
19 06 2019
22 05 2019
03 04 2019
27 03 2019
01 05 2019
27 02 2019
08 05 2019
26 12 2018
22 05 2019
15 05 2019
27 03 2019
27 03 2019
08 05 2019
02 01 2019
06 03 2019
15 05 2019
15 05 2019
22 05 2019
01 05 2019
06 03 2019
26 06 2019
15 05 2019
29 05 2019
08 05 2019
26 06 2019
05 06 2019
03 04 2019
03 04 2019
03 04 2019
09 01 2019
01 05 2019
29 05 2019
05 06 2019
03 04 2019
24 04 2019
22 05 2019
15 05 2019
08 05 2019
15 05 2019
22 05 2019
05 06 2019

Nr 10/2019
2019/19
2019/19
2019/18
2019/12
2019/14
2019/26
2019/21
2019/24
2019/16
2019/18
2019/19
2019/25
2019/21
2019/27
2019/15
2016/23
2019/22
2019/17
2019/11
2019/11
2019/20
2019/17
2019/15
2019/15
2019/13
2019/18
2019/25
2019/21
2019/14
2019/13
2019/18
2019/09
2019/19
2018/52
2019/21
2019/20
2019/13
2019/13
2019/19
2019/01
2019/10
2019/20
2019/20
2019/21
2019/18
2019/10
2019/26
2019/20
2019/22
2019/19
2019/26
2019/23
2019/14
2019/14
2019/14
2019/02
2019/18
2019/22
2019/23
2019/14
2019/17
2019/21
2019/20
2019/19
2019/20
2019/21
2019/23

EP 2976528 B1
EP 2976584 B1
EP 2981483 B1
EP 2983667 B1
EP 2986722 B1
EP 2987333 B1
EP 2988587 B1
EP 2989235 B1
EP 2989999 B1
EP 2990195 B1
EP 2990379 B1
EP 2991633 B1
EP 2993265 B1
EP 2994160 B1
EP 2995730 B1
EP 2997550 B1
EP 2997866 B1
EP 3000326 B1
EP 3000469 B1
EP 3000821 B1
EP 3000920 B1
EP 3002562 B1
EP 3004353 B1
EP 3006732 B1
EP 3009018 B1
EP 3009019 B1
EP 3013326 B1
EP 3013748 B1
EP 3013813 B1
EP 3014070 B1
EP 3014088 B1
EP 3014970 B1
EP 3014995 B1
EP 3015281 B1
EP 3016494 B1
EP 3016802 B1
EP 3016841 B1
EP 3018977 B1
EP 3019384 B1
EP 3019532 B1
EP 3019579 B1
EP 3022202 B1
EP 3022377 B1
EP 3024776 B1
EP 3025521 B1
EP 3026034 B1
EP 3026176 B1
EP 3026997 B1
EP 3027307 B1
EP 3027564 B1
EP 3027656 B1
EP 3028829 B1
EP 3028856 B1
EP 3029040 B1
EP 3029165 B1
EP 3030264 B1
EP 3032172 B1
EP 3032975 B1
EP 3033103 B1
EP 3033641 B1
EP 3033664 B1
EP 3033961 B1
EP 3035943 B1
EP 3037606 B1
EP 3038980 B1
EP 3041099 B1
EP 3041962 B1
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(T3) (97)
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(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

27 03 2019
15 05 2019
20 02 2019
24 04 2019
08 05 2019
15 05 2019
13 02 2019
16 01 2019
24 04 2019
24 04 2019
20 02 2019
06 03 2019
01 05 2019
13 03 2019
15 05 2019
01 05 2019
15 05 2019
17 07 2019
10 04 2019
01 05 2019
03 07 2019
03 04 2019
08 05 2019
15 05 2019
24 07 2019
03 04 2019
03 04 2019
22 05 2019
03 04 2019
09 01 2019
09 01 2019
20 02 2019
08 05 2019
08 05 2019
08 05 2019
20 02 2019
01 05 2019
29 05 2019
19 06 2019
08 05 2019
27 02 2019
20 02 2019
08 05 2019
08 05 2019
01 05 2019
24 04 2019
01 05 2019
10 04 2019
03 07 2019
12 06 2019
01 05 2019
13 03 2019
01 05 2019
08 05 2019
12 06 2019
05 06 2019
17 04 2019
08 05 2019
05 06 2019
01 05 2019
27 03 2019
01 05 2019
08 05 2019
22 05 2019
08 05 2019
17 07 2019
27 02 2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2019/13
2019/20
2019/08
2019/17
2019/19
2019/20
2019/07
2019/03
2019/17
2019/17
2019/08
2019/10
2019/18
2019/11
2019/20
2019/18
2019/20
2019/29
2019/15
2019/18
2019/27
2019/14
2019/19
2019/20
2019/30
2019/14
2019/14
2019/21
2019/14
2019/02
2019/02
2019/08
2019/19
2019/19
2019/19
2019/08
2019/18
2019/22
2019/25
2019/19
2019/09
2019/08
2019/19
2019/19
2019/18
2019/17
2019/18
2019/15
2019/27
2019/24
2019/18
2019/11
2019/18
2019/19
2019/24
2019/23
2019/16
2019/19
2019/23
2019/18
2019/13
2019/18
2019/19
2019/21
2019/19
2019/29
2019/09

EP 3042012 B1
EP 3043784 B1
EP 3044071 B1
EP 3044389 B1
EP 3045487 B1
EP 3046422 B1
EP 3046583 B1
EP 3046754 B1
EP 3047964 B1
EP 3049056 B1
EP 3049762 B1
EP 3051372 B1
EP 3051990 B1
EP 3052393 B1
EP 3054798 B1
EP 3055239 B1
EP 3056117 B1
EP 3056435 B1
EP 3056534 B1
EP 3058080 B1
EP 3059202 B1
EP 3060032 B1
EP 3060256 B1
EP 3060550 B1
EP 3061302 B1
EP 3062811 B1
EP 3062983 B1
EP 3066078 B1
EP 3066091 B1
EP 3066262 B1
EP 3066262 B1
EP 3066372 B1
EP 3067327 B1
EP 3067559 B1
EP 3067964 B1
EP 3068114 B1
EP 3068405 B1
EP 3068776 B1
EP 3071798 B1
EP 3072835 B1
EP 3074479 B1
EP 3074716 B1
EP 3075348 B1
EP 3076148 B1
EP 3076487 B1
EP 3077047 B1
EP 3077148 B1
EP 3078737 B1
EP 3079474 B1
EP 3080669 B1
EP 3082147 B1
EP 3082947 B1
EP 3083838 B1
EP 3084014 B1
EP 3084744 B1
EP 3085724 B1
EP 3087038 B1
EP 3087259 B1
EP 3088292 B1
EP 3088561 B1
EP 3089575 B1
EP 3090848 B1
EP 3091846 B1
EP 3094509 B1
EP 3094691 B1
EP 3094731 B1
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2019/15
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2019/14
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2019/24
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22 05 2019
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15 05 2019
24 04 2019
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29 05 2019
08 05 2019
27 03 2019
17 04 2019
10 04 2019
22 05 2019
19 06 2019
01 05 2019
10 04 2019
24 07 2019
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27 03 2019
15 05 2019
10 04 2019
01 05 2019
15 05 2019
10 04 2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
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Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.

(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)

2688832
2688995
2689997
2691487
2691629
2691677
2691705
2693968
2694531
2694635
2694890
2700454
2720043
2720248
2728557
2750081
2752367
2765230
2767394
2767501
2767964
2769751
2770112
2772886
2775485
2777947
2778208
2778319
2779138
2781174
2783604
2784261
2788432
2792250
2792774
2794062
2796238
2797477
2800466
2801283
2802481
2805031
2805370
2807114
2807178
2809213
2809305
2809584
2812169
2812337
2813222
2814793
2814825
2817131
2820082
2820361
2820640
2825528
2826907
2828090
2828102
2828178
2830587
2831213
2831214

Nr 10/2019
2018 03 23
2018 03 15
2018 02 21
2018 03 28
2018 03 27
2018 03 26
2018 03 15
2018 03 30
2018 03 26
2018 03 05
2018 03 29
2018 01 10
2018 03 10
2018 03 11
2018 02 27
2018 02 15
2018 01 21
2018 02 07
2018 02 12
2018 02 07
2018 02 14
2018 02 26
2018 02 20
2018 02 28
2018 02 26
2018 03 06
2018 03 13
2018 03 15
2018 03 13
2018 03 12
2018 02 07
2018 03 24
2018 02 07
2018 02 18
2018 03 25
2018 01 02
2018 03 20
2017 12 27
2018 01 03
2018 01 19
2018 01 05
2018 03 27
2018 01 17
2018 01 25
2018 01 25
2018 02 02
2018 01 28
2018 01 23
2018 02 05
2018 01 03
2018 02 06
2018 02 14
2018 01 29
2018 01 22
2018 02 26
2018 02 21
2018 03 01
2018 03 12
2018 02 06
2018 03 11
2018 02 20
2018 02 15
2018 03 27
2018 03 05
2018 03 26

Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.

Nr 10/2019
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)

2831349
2834335
2841304
2844440
2844442
2845911
2849601
2849602
2877686
2888184
2894616
2899130
2902184
2903119
2905377
2905669
2906663
2910699
2915311
2916210
2919398
2921279
2923959
2924832
2938950
2941461
2943102
2943103
2954139
2957292
2961740
2961752
2961805
2962323
2964408
2964816
2965321
2965322
2967022
2970191
2970333
2970606
2978351
2995215
3002370
3048369
3054215
3061245
3064679

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2018 03 26
2018 02 15
2018 03 21
2018 03 28
2018 03 25
2018 03 29
2018 03 14
2018 03 14
2018 02 22
2018 03 12
2018 01 14
2018 01 21
2018 01 30
2018 01 28
2018 01 29
2018 01 28
2018 03 14
2018 02 26
2018 02 25
2018 03 05
2018 03 12
2018 03 20
2018 03 25
2018 03 27
2017 12 30
2017 12 30
2018 01 14
2018 01 14
2018 02 05
2018 03 27
2018 02 27
2018 02 25
2018 02 21
2018 02 25
2018 01 30
2018 03 05
2018 03 06
2018 03 06
2018 03 13
2018 03 14
2018 03 14
2018 02 26
2018 03 28
2018 01 22
2018 03 11
2018 01 26
2018 02 04
2017 12 22
2018 02 11

Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu europejskiego, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji
podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw
ograniczających patent oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające patent
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny patentu
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące patentu
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu
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(11) 1740435 A. Wykreślono: Schneider, Sieghard, Wangen
i. Allgäu, Niemcy; Wpisano: EST Eisenbahn-Systemtechnik GmbH,
Wangen im Allgäu, Niemcy
(11) 1605890 A. Wykreślono: Warner Chilcott Company, LLC,
Puerto Rico, Portoryko; Wpisano: THERAMEX HQ UK LIMITED, Londyn, Wielka Brytania
(11) 1682121 A. Wykreślono: Oxagen Limited, Abingdon,
Wielka Brytania; Wpisano: ATOPIX THERAPEUTICS LIMITED, Oxford,
Wielka Brytania
(11) 1725553 A. Wykreślono: Actelion Pharmaceuticals Ltd.,
Allschwil, Szwajcaria; Wpisano: Idorsia Pharmaceuticals Ltd, Allschwil, Szwajcaria
(11) 1740368 A. Wykreślono: Cook Composites & Polymers
Company, North Kansas City, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: CCP Composites US, North Kansas City, Stany Zjednoczone
Ameryki
(11) 1740368 A. Wykreślono: CCP Composites US, North
Kansas City, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: CCP Composites US LLC, North Kansas City, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 1740368 A. Wykreślono: CCP Composites US LLC, North
Kansas City, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: PCCR USA, Inc.,
Carpentersville, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 1740368 A. Wykreślono: PCCR USA, Inc., Carpentersville, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Polynt Composites USA
Inc., Carpentersville, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 1850274 A. Wykreślono: Shanghai Baolong Automotive Corporation, Shanghai, Chiny; Wpisano: Baolong Huf Shanghai
Electronic Co., Ltd., Shanghai, Chiny
(11) 1761442 A. Wykreślono: RPM Ireland IP Ltd., Dublin, Irlandia; Wpisano: Tremco illbruck Group GmbH, Kolonia, Niemcy
(11) 1882068 A. Wykreślono: Kronoplus Technical AG, Niederteufen, Szwajcaria; Wpisano: Xylo Technologies AG, Niederteufen, Szwajcaria
(11) 1745858 A. Wykreślono: Dürr Systems GmbH, Bietigheim-Bissingen, Niemcy; Wpisano: Dürr Systems AG, Bietigheim-Bissingen, Niemcy
(11) 1951863 A. Wykreślono: Unhwa Corporation, Jeonju,
Korea Południowa; Jin, Young Woo, Jeonju, Korea Południowa; Lee,
Eun Kyong, Jeollabuk-do, Korea Południowa; Wpisano: Wellkey
Holdings Limited, Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze
(11) 1917286 A. Wykreślono: Cook Composites & Polymers
Company, North Kansas City, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: CCP Composites US, North Kansas City, Stany Zjednoczone
Ameryki
(11) 1917286 A. Wykreślono: CCP Composites US, North
Kansas City, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: CCP Composites US LLC, North Kansas City, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 1917286 A. Wykreślono: CCP Composites US LLC, North
Kansas City, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: PCCR USA, Inc.,
Carpentersville, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 1917286 A. Wykreślono: PCCR USA, Inc., Carpentersville, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Polynt Composites USA
Inc., Carpentersville, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 1934311 A. Wykreślono: Shell Internationale Research
Maatschappij B.V., Den Haag, Holandia; Wpisano: AIR PRODUCTS
AND CHEMICALS, INC., Allentown, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 1966353 A. Wykreślono: Shell Internationale Research
Maatschappij B.V., Den Haag, Holandia; Wpisano: AIR PRODUCTS
AND CHEMICALS, INC., Allentown, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 1994536 A. Wykreślono: AREVA GmbH, Erlangen, Niemcy; Wpisano: Framatome GmbH, Erlangen, Niemcy
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Nr 10/2019

(11) 2095370 A. Wykreślono: Areva NP GmbH, Erlangen,
Niemcy; Wpisano: Framatome GmbH, Erlangen, Niemcy

(11) 2344595 A. Wykreślono: Treffert Coatings GmbH, Alzenau, Niemcy; Wpisano: Teknos Deutschland GmbH, Fulda, Niemcy

(11) 2170711 A. Wykreślono: Lameplast S.P.A., Novi Di Modena, Włochy; Wpisano: Lameplast S.P.A., Novi di Modena, Włochy

(11) 2346781 A. Wykreślono: Straitmark Holding AG, Zug,
Szwajcaria; Wpisano: MONSANTO TECHNOLOGY LLC, St. Louis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2168690 A. Wykreślono: Kronoplus Technical AG, Niederteufen, Szwajcaria; Wpisano: Xylo Technologies AG, Niederteufen, Szwajcaria
(11) 2144905 A. Wykreślono: Merck Sharp & Dohme Corp.,
Rahway, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd., Osaka, Japonia
(11) 2126799 A. Wykreślono: ZIH Corp., Lincolnshire, Stany
Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Zebra Technologies Corporation,
Lincolnshire, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2165406 A. Wykreślono: Bergmann, Lars B., Rossdorf,
Niemcy; Wpisano: Fluid Logistics IP UG, Rossdorf, Niemcy

(11) 2364345 A. Wykreślono: Shell Internationale Research
Maatschappij B.V., Den Haag, Holandia; Wpisano: AIR PRODUCTS
AND CHEMICALS, INC., Allentown, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2303018 A. Wykreślono: Xcovery Holding Company LLC,
West Palm Beach, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: XCOVERY
HOLDINGS INC., West Palm Beach, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2300538 A. Wykreślono: CCP Composites US, North
Kansas City, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: CCP Composites US LLC, North Kansas City, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2160367 A. Wykreślono: Recmix Belgium, Sint-Truiden,
Belgia; Wpisano: ORBIX Productions, Genk, Belgia

(11) 2300538 A. Wykreślono: CCP Composites US LLC, North
Kansas City, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: PCCR USA, Inc.,
Carpentersville, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2167494 A. Wykreślono: Actelion Pharmaceuticals Ltd.,
Allschwil, Szwajcaria; Wpisano: Idorsia Pharmaceuticals Ltd, Allschwil, Szwajcaria

(11) 2300538 A. Wykreślono: PCCR USA, Inc., Carpentersville, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Polynt Composites USA
Inc., Carpentersville, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2176589 A. Wykreślono: Shell Internationale Research
Maatschappij B.V., The Hague, Holandia; Wpisano: AIR PRODUCTS
AND CHEMICALS, INC., Allentown, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2261835 A. Wykreślono: ZIH Corporation, Hamilton,
Bermudy; Wpisano: ZIH Corp., Lincolnshire, Stany Zjednoczone
Ameryki

(11) 2179035 A. Wykreślono: Phico Therapeutics Ltd, Cambridge, Wielka Brytania; Wpisano: Phico Therapeutics Ltd., Bourn,
Wielka Brytania

(11) 2261835 A. Wykreślono: ZIH Corp., Lincolnshire, Stany
Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Zebra Technologies Corporation,
Lincolnshire, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2217529 A. Wykreślono: Straitmark Holding AG, Zug,
Szwajcaria; Wpisano: MONSANTO TECHNOLOGY LLC, St. Louis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2220935 A. Wykreślono: Bayer CropScience AG, Monheim, Niemcy; Wpisano: Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim, Niemcy

(11) 2227476 A. Wykreślono: Laboratorios del. Dr. Esteve,
S.A., Barcelona, Hiszpania; Wpisano: ESTEVE PHARMACEUTICALS,
S.A., Barcelona, Hiszpania
(11) 2254963 A. Wykreślono: Lubrizol Specialty Products,
Inc., Houston, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: LiquidPower
Specialty Products Inc., Houston, Stany Zjednoczone Ameryki
(T5) 2138027 A. Wykreślono: CLAAS E-Systems KGaA mbh &
Co KG, Dissen am Teutoburger Wald, Niemcy; Wpisano: CLAAS E-Systems GmbH, Dissen am Teutoburger Wald, Niemcy
(11) 2163423 A. Wykreślono: Wonderland Nurserygoods
Company Limited, Hong Kong, Chiny; Wpisano: Wonderland Switzerland AG, Steinhausen, Szwajcaria
(11) 2311307 A. Wykreślono: CLAAS E-Systems KGaA mbh &
Co KG, Dissen am Teutoburger Wald, Niemcy; Wpisano: CLAAS E-Systems GmbH, Dissen am Teutoburger Wald, Niemcy
(11) 2244564 A. Wykreślono: SPOMB Limited, Sidcup JH,
Wielka Brytania; Wpisano: SPOMB Limited, Brentwood, Wielka Brytania
(11) 2257532 A. Wykreślono: BAYER CROPSCIENCE AG, Monheim, Niemcy; Wpisano: Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim, Niemcy
(11) 2257532 A. Wykreślono: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim, Niemcy; Wpisano: Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy
(11) 2297169 A. Wykreślono: Straitmark Holding AG, Zug,
Szwajcaria; Wpisano: MONSANTO TECHNOLOGY LLC, St. Louis, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2349238 A. Wykreślono: LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, S.A., Barcelona, Hiszpania; Wpisano: ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A., Barcelona, Hiszpania
(11) 2328850 A. Wykreślono: P. R. P. Holding, Paris, Francja;
Wpisano: OLMIX GROUP, Saint Etienne du Gué de Elsie, Francja

(11) 2220935 A. Wykreślono: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim, Niemcy; Wpisano: Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy
(11) 2220937 A. Wykreślono: Bayer CropScience AG, Monheim, Niemcy; Wpisano: Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim, Niemcy
(11) 2220937 A. Wykreślono: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim, Niemcy; Wpisano: Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy
(11) 2394551 A. Wykreślono: SCA TISSUE FRANCE, Saint-Ouen,
Francja; Wpisano: Essity Operations France, Saint-Ouen, Francja
(11) 2375906 A. Wykreślono: PRP Holding, Paris, Francja;
Wpisano: OLMIX GROUP, Saint Etienne du Gué de Elsie, Francja
(11) 2414791 A. Wykreślono: AREVA GmbH, Erlangen, Niemcy; Wpisano: Framatome GmbH, Erlangen, Niemcy
(11) 2488169 A. Wykreślono: LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, S.A., Barcelona, Hiszpania; Wpisano: ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A., Barcelona, Hiszpania
(11) 2434884 A. Wykreślono: Bayer Cropscience AG, Monheim, Niemcy; Wpisano: Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim,
Niemcy
(11) 2434884 A. Wykreślono: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim, Niemcy; Wpisano: Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy
(11) 2442838 A. Wykreślono: JD Invest, Saint-Maur- Des-fosses, Francja; Wpisano: Mega Industrie, Brunoy, Francja
(11) 2442838 A. Wykreślono: Mega Industrie, Brunoy, Francja; Wpisano: Mega Bio Pharma, Crosne, Francja
(T5) 2393897 A. Wykreślono: Avery Dennison Corporation,
Pasadena, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Avery Dennison
Corporation, Glendale, Stany Zjednoczone Ameryki

Nr 10/2019
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(11) 2488170 A. Wykreślono: Laboratorios del. Dr. Esteve,
S.A., Barcelona, Hiszpania; Wpisano: ESTEVE PHARMACEUTICALS,
S.A., Barcelona, Hiszpania
(11) 2483283 A. Wykreślono: Straitmark Holding AG, Zug,
Szwajcaria; Wpisano: MONSANTO TECHNOLOGY LLC, St. Louis, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2459675 A. Wykreślono: OSRAM GmbH, München,
Niemcy; Wpisano: LEDVANCE GmbH, Garching, Niemcy
(11) 2655027 A. Wykreślono: Kronoplus Technical AG, Niederteufen, Szwajcaria; Wpisano: Xylo Technologies AG, Niederteufen, Szwajcaria
(11) 2597344 A. Wykreślono: Hauff-Technik GmbH & Co. KG,
Herbrechtingen, Niemcy; Wpisano: Hauff-Technik GmbH & Co.KG,
Hermaringen, Niemcy
(11) 2558300 A. Wykreślono: ZIH Corp., Hamilton, Bermudy;
Wpisano: ZIH CORP., Lincolnshire, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2579900 A. Wykreślono: Laboratorios del. Dr. Esteve, S.A.,
Barcelona, Hiszpania; Universidad Autonoma de Barcelona, Bellaterra, Hiszpania; Wpisano: ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A., Barcelona,
Hiszpania; Universidad Autonoma de Barcelona, Bellaterra, Hiszpania
(11) 2609094 A. Wykreślono: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim, Niemcy; Wpisano: Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy
(11) 2474441 A. Wykreślono: Wonderland Nurserygoods
Company Limited, HONG KONG, Chiny; Wpisano: Wonderland
Switzerland AG, Steinhausen, Szwajcaria
(11) 2656843 A. Wykreślono: Schickaneder, Helmut, Eckental, Niemcy; Schickaneder, Christian, Lauf an der Pegnitz, Niemcy;
Wpisano: Synbias Pharma AG, Schaffhausen, Szwajcaria
(11) 2712819 A. Wykreślono: Kronoplus Technical AG, Niederteufen, Szwajcaria; I-TeConsult N.V., Wielsbeke, Belgia; Wpisano:
I-TeConsult N.V., Wielsbeke, Belgia; Xylo Technologies AG, Niederteufen, Szwajcaria
(11) 2665734 A. Wykreślono: Straitmark Holding AG, Zug,
Szwajcaria; Wpisano: MONSANTO TECHNOLOGY LLC, St. Louis, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2621999 A. Wykreślono: CCP COMPOSITES US LLC,
North City, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: PCCR USA, Inc.,
Carpentersville, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2621999 A. Wykreślono: PCCR USA, Inc., Carpentersville, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Polynt Composites USA
Inc., Carpentersville, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2736914 A. Wykreślono: Straitmark Holding AG, Zug,
Szwajcaria; Wpisano: MONSANTO TECHNOLOGY LLC, St. Louis, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2753625 A. Wykreślono: Straitmark Holding AG, Zug,
Szwajcaria; Wpisano: MONSANTO TECHNOLOGY LLC, St. Louis, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2748436 A. Wykreślono: Shell Internationale Research
Maatschappij B.V., The Hague, Holandia; Wpisano: AIR PRODUCTS
AND CHEMICALS, INC., Allentown, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2766376 A. Wykreślono: Straitmark Holding AG, Zug,
Szwajcaria; Wpisano: MONSANTO TECHNOLOGY LLC, St. Louis, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2706885 A. Wykreślono: Nielsen, Corey David, Longmont, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: NIELSEN COREY DAVID, Boulder, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2706885 C. Wykreślono: NIELSEN COREY DAVID, Longmont, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: NIELSEN COREY DAVID, Boulder, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2718642 A. Wykreślono: Huurre Group Oy, Vantaa, Finlandia; ENEX S.r.l., Paese, Włochy; Wpisano: Huurre Group Oy, Vantaa, Finlandia
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(11) 2731632 A. Wykreślono: SoClean, Inc., Uxbridge, Stany
Zjednoczone Ameryki; Wpisano: SoClean, Inc., Oxford, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2794627 A. Wykreślono: Alios Biopharma, Inc., South
San Francisco, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Janssen BioPharma, Inc., South San Francisco, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2817723 A. Wykreślono: ZIH Corp., Lincolnshire, Stany
Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Zebra Technologies Corporation,
Lincolnshire, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2862279 A. Wykreślono: AREVA GmbH, Erlangen, Niemcy; Wpisano: Framatome GmbH, Erlangen, Niemcy
(11) 2875034 A. Wykreślono: Straitmark Holding AG, Zug,
Szwajcaria; Wpisano: MONSANTO TECHNOLOGY LLC, St. Louis, Stany Zjednoczone Ameryki
(T4) 2875037 A. Wykreślono: Straitmark Holding AG, Zug,
Szwajcaria; Wpisano: MONSANTO TECHNOLOGY LLC, St. Louis, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2919663 A. Wykreślono: Wotton III, Harold M., Woodstock, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Steris Instrument Management Services, Inc., North Birmingham, Stany Zjednoczone
Ameryki
(11) 2875928 A. Wykreślono: Overath GmbH, Lohmar, Niemcy; Wpisano: Overath EPP GmbH, Lohmar, Niemcy
(11) 2875928 A. Wykreślono: Overath EPP GmbH, Lohmar,
Niemcy; Wpisano: Overath SLM GmbH, Lohmar, Niemcy
(11) 2886017 A. Wykreślono: Ronen, Yechiel Mendi, Hadera, Izrael; Ronen, Tuchfeld, Post Hefer, Izrael; Wpisano: Daily back
up Ltd, Maor, Izrael
(11) 2954534 A. Wykreślono: AREVA GmbH, Erlangen, Niemcy; Wpisano: Framatome GmbH, Erlangen, Niemcy
(11) 2964538 A. Wykreślono: Schader, Horst, Alsfeld, Niemcy; Wpisano: Brodes AG, Freienbach, Szwajcaria
(11) 2964538 A. Wykreślono: Brodes AG, Freienbach, Szwajcaria; Wpisano: Brodes GmbH, Cuxhaven, Niemcy
(11) 3049091 A. Wykreślono: Laboratoires Vivacy, Archamps, Francja; Wpisano: Laboratoires Vivacy, Paryż, Francja
(11) 2953142 A. Wykreślono: RIPD Research and IP Development Ltd., Nicosia, Cypr; Wpisano: RIPD IP Assets Ltd, Strovolos,
Cypr

OGŁOSZENIA
SPROSTOWANIA OPISÓW PATENTOWYCH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer udzielonego prawa
oraz informację o sprostowaniu.
(B1) (11) 231106 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) (11) 231174 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) (11) 231482 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na oczywistą omyłkę w nazwie siedziby uprawnionego: jest “Chmielowice” powinno być “Dąbrówka Górna”
(B1) (11) 231571 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) (11) 232260 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
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(T3) (11) 2020915 Postanowiono sprostować błędy na stronie zawierającej dane bibliograficzne: w pozycji (73) Uprawniony z patentu jest: „Medfields Diagnostics AB, Göteborg, SE” powinno być:
„Medfield Diagnostics AB, Göteborg, SE”

OŚWIADCZENIA
O GOTOWOŚCI UDZIELENIA
LICENCJI (LICENCJA OTWARTA)
PATENTY
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu, datę zgłoszenia, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu Patentowego, w
którym ogłoszono o udzieleniu patentu, wysokość opłaty licencyjnej
(jeśli uprawniony ją podał) i datę złożenia oświadczenia, tytuł wynalazku oraz nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego z adresem.
(B1) (11) 233160
(22) 2017 10 09
Połączenie rurowo-kształtowe
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin

09/2019

(-)

2019 05 30

(B1) (11) 233161
(22) 2019 01 09 09/2019 (-)
2019 06 12
Stelaż do pomiaru przyspieszeń telefonem komórkowym
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
(B1)(11) 233204
(22) 2015 04 16 09/2019
(10%) 2019 07 01
Sposób wytwarzania cegieł o właściwościach samooczyszczających
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1)(11) 233205
(22) 2017 01 09 09/2019
(10%) 2019 07 01
Sposób wytwarzania cząstek nanosrebra z wykorzystaniem naturalnych ekstraktów roślinnych
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1)(11) 233277
(22) 2017 09 21 09/2019
(-)
2019 07 11
7-Propoksynaringenina, 7,4’-dipropoksynaringenina i sposób jednoczesnego otrzymywania 7-propoksynaringeniny oraz 7,4’-dipropoksynaringeniny
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław

Nr 10/2019

(B1)(11) 233280
(22) 2014 08 08 09/2019 (10%) 2019 07 10
Sposób selektywnego odzyskiwania lotnych związków organicznych i kolumna do selektywnego odzyskiwania lotnych związków
organicznych
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1)(11) 233410
(22) 2015 09 14 10/2019
(-)
2019 07 11
Sposób wytwarzania czystego optycznie (+)-(R)-7-hydroksyflawanonu
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1)(11) 233411
(22) 2015 09 14 10/2019 (-)
2019 07 11
Sposób wytwarzania czystego optycznie (+)-(R)-7-hydroksyflawanonu
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1)(11) 233412
(22) 2015 09 14 10/2019 (-)
2019 07 11
Sposób wytwarzania czystego optycznie (+)-(R)-7-hydroksyflawanonu
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1)(11) 233413
(22) 2015 09 14 10/2019
(-)
2019 07 11
Sposób wytwarzania czystego optycznie (+)-(R)-7-hydroksyflawanonu
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1)(11) 233414
(22) 2015 09 14 10/2019
(-)
2019 07 11
Sposób wytwarzania czystego optycznie (+)-(R)-7-hydroksyflawanonu
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1)(11) 233415
(22) 2015 09 14 10/2019 (-)
2019 07 11
Sposób wytwarzania czystego optycznie (+)-(R)-7-hydroksyflawanonu
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1)(11) 233416
(22) 2015 09 14 10/2019
(-)
2019 07 11
Sposób wytwarzania czystego optycznie (+)-(R)-7-hydroksyflawanonu
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław

(B1)(11) 233278
(22) 2017 09 21 09/2019
(-)
2019 07 11
5,7,4’-Tripropoksynaringenina i sposób otrzymywania 5,7,4’-tripropoksynaringeniny
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław

(B1)(11) 233417
(22) 2015 09 14 10/2019
(-)
2019 07 11
Sposób wytwarzania czystego optycznie (+)-(R)-7-hydroksyflawanonu
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław

(B1)(11) 233279
(22) 2014 12 30 09/2019
(10%) 2019 07 08
Sposób otrzymania impregnowanego węgla aktywnego
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

(B1)(11) 233418
(22) 2015 09 14 10/2019
(-)
2019 07 11
Sposób wytwarzania czystego optycznie (+)-(R)-7-hydroksyflawanonu
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław

Nr 10/2019
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(B1)(11) 233419
(22) 2015 09 14 10/2019 (-)
2019 07 11
Sposób wytwarzania czystego optycznie (+)-(R)-7-hydroksyflawanonu
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1)(11) 233420
(22) 2015 09 14 10/2019 (-)
2019 07 11
Sposób wytwarzania czystego optycznie (+)-(R)-7-hydroksyflawanonu
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1)(11) 233421
(22) 2015 09 14 10/2019
(-)
2019 07 11
Sposób wytwarzania czystego optycznie (+)-(R)-7-hydroksyflawanonu
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1)(11) 233492
(22) 2017 02 14 10/2019
(-)
2019 07 22
Zastosowanie 3-(4-bromofenetylo)-6-(tert-butylo)-3,4-dihydro2H-benzo[e][1,3]oksazyny
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
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ZŁOŻONE WNIOSKI O UDZIELENIE
DODATKOWEGO PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: 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 i produkt wskazany w tym
zezwoleniu, numer i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej
na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym zezwoleniu oraz datę złożenia wniosku o przedłużenie obowiązywania
dodatkowego prawa ochronnego (jeśli złożono).
(T3) (68) 2440061
(54) Sposoby hamowania, zapobiegania, zabijania i/lub odstraszania owadów z zastosowaniem symulowanych mieszanek ekstraktów z Chenopodium
(21) 0587 (22) 2019 09 02
(71) Bayer CropScience LP, ST. LOUIS (US)
(93) R-77/2019 2019 03 29 REQUIEM PRIME
(93) 15599 N 2018 07 06 REQUIEM PRIME
(T3) (68) 1746999
(54) 4-fenyloaminochinazolin-6-yloamidy
(21) 0588 (22) 2019 09 10
(71) Warner-Lambert Company LLC, NEW YORK (US)
(93) EU/1/19/1354 2019 04 04 VIZIMPRO - DAKOMITYNIB
(T3) (68) 2089361
(54) Inhibitory zależnego od sodu kotransortera 2 glukozy i sposoby ich zastosowania
(21) 0589 (22) 2019 09 18
(71) Lexicon Pharmaceuticals, Inc., THE WOODLANDS (US)
(93) EU/1/19/1363 2019 04 30 ZYNQUISTA - SOTAGLIFLOZYNA
(B1) (68) 212132
(54) Zastosowanie treosulfanu
(21) 0590 (22) 2019 09 19
(71) medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH,
WEDEL (DE)
(93) EU/1/18/1351 2019 06 24 TRECONDI - TREOSULFAN
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Nr 10/2019

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

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

–
–
–
–
–

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

–
–
–
–

(72) –
(73) –
(76) –
(86) –
(87) –

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

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

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

PRAWA OCHRONNE
NA WZORY UŻYTKOWE
UDZIELONE PRAWA
(od nr 71 029 do nr 71 070)

(Y1) (11) 71037
(41) 2019 05 06
(51) A01B 33/00 (2006.01)
A01B 23/02 (2006.01)
A01B 35/24 (2006.01)
(21) 126719
(22) 2017 10 23
(72) ANIOŁ KAZIMIERZ, Pilzno (PL); SYNOWIECKI MAREK,
Siedliska Bogusz (PL); ŚWIĘDRYCH SZYMON, Czermna (PL)
(73) AKPIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pilzno (PL)
(54) Sekcja robocza kultywatora
(Y1) (11) 71043
(41) 2018 08 13
(51) A41D 13/01 (2006.01)
A41D 27/20 (2006.01)
(21) 125982
(22) 2017 01 30
(72) BUKSIAK ANNA, Pcim (PL)
(73) BUKSIAK ANNA ZAKŁAD KRAWIECKI AS-GARNITEX, Pcim (PL)
(54) Odzież wierzchnia zabezpieczająca
(Y1) (11) 71040
(41) 2019 04 08
(51) A42B 1/04 (2006.01)
(21) 126669
(22) 2017 10 06

(72) FEJDYŚ MARZENA, Łódź (PL); KUCHARSKA-JASTRZĄBEK
AGNIESZKA, Łódź (PL); KOŚLA KATARZYNA, Dąbrowa (PL);
OLSZEWSKA KAROLINA, Łódź (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX, Łódź (PL)
(54) Materiał ekranujący
(Y1) (11) 71059
(41) 2018 05 07
(51) A45D 34/00 (2006.01)
A45D 29/00 (2006.01)
B65D 83/00 (2006.01)
(21) 125719
(22) 2016 10 31
(72) PATELSKI PIOTR, Luciejów (PL); PIELECH-PRZYBYLSKA
KATARZYNA, Łódź (PL); BALCEREK MARIA, Łódź (PL); DZIEKOŃSKA-KUBCZAK URSZULA, Zgierz (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Pojemnik na ciecz aplikowaną pędzelkiem
(Y1) (11) 71050
(41) 2019 04 08
(51) A47B 37/00 (2006.01)
A45D 44/00 (2006.01)
A45D 29/00 (2006.01)
(21) 126658
(22) 2017 10 03
(72) GARYCKI MIROSŁAW, Zakrzów (PL)
(73) GARYCKI MIROSŁAW, Zakrzów (PL)
(54) Stolik kosmetyczny z filtrem
(Y1) (11) 71046
(41) 2016 12 05
(51) A47B 41/00 (2006.01)
A47B 9/04 (2006.01)
A47B 9/00 (2006.01)
(62) 412588
(21) 127234
(22) 2015 06 03

Nr 10/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(72) GABRYELEWICZ IZABELA, Brzezie k/Sulechowa (PL);
JASIULEWICZ MAŁGORZATA, Poznań (PL); PAWLUS EDYTA, Żary (PL);
PAWLUS SŁAWOMIR, Żary (PL)
(73) UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI, Zielona Góra (PL)
(54) Stół uczniowski z regulowaną wysokością
(Y1) (11) 71042
(41) 2019 03 25
(51) A61L 9/20 (2006.01)
F24F 3/16 (2006.01)
(21) 126613
(22) 2017 09 20
(72) ŁUKASIAK ZBIGNIEW, Aleksandrów Łódzki (PL)
(73) ULTRA-VIOL SPÓŁKA JAWNA PIETRAS, PURGAŁ, WÓJCIK,
Zgierz (PL)
(54) Jednokomorowy, przepływowy sterylizator powietrza
(Y1) (11) 71041
(41) 2016 05 09
(51) A61L 12/12 (2006.01)
(62) 409933
(21) 127568
(22) 2014 10 27
(72) ŚMIGIELSKI KRZYSZTOF, Łódź (PL); PIĄTKOWSKI MARCIN,
Pabianice (PL); NOWAK AGNIESZKA, Łódź (PL); BRODOWSKA
AGNIESZKA, Pabianice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Komora do dekontaminacji surowców roślinnych ozonem w złożu dynamicznym
(Y1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 71038
(41) 2019 06 03
A63B 22/02 (2006.01)
126799
(22) 2017 11 20
PLUTA MICHAŁ, Lublin (PL); KOLSTRUNG RYSZARD, Lublin (PL)
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
Bieżnia do badań koni i kuców

(Y1) (11) 71039
(41) 2019 03 25
(51) A63H 33/00 (2006.01)
A63H 33/04 (2006.01)
A63H 33/08 (2006.01)
A63H 33/10 (2006.01)
(21) 126593
(22) 2017 09 12
(72) OLPIŃSKI RAFAŁ, Międzyborów (PL)
(73) OLPIŃSKI RAFAŁ MEJ-POL SPÓŁKA CYWILNA R.B. OLPIŃSCY,
Międzyborów (PL); OLPIŃSKA BARBARA MEJ-POL SPÓŁKA
CYWILNA R.B. OLPIŃSCY, Międzyborów (PL)
(54) Składana zabawka przestrzenna
(Y1) (11) 71058
(41) 2018 03 12
(51) B01D 24/46 (2006.01)
B01D 29/66 (2006.01)
(21) 125558
(22) 2016 09 09
(72) MAZEPA KRZYSZTOF, Kluczbork (PL)
(73) MAZEPA KRZYSZTOF, Kluczbork (PL)
(54) Instalacja płukania złóż w filtrach do uzdatniania wody
(Y1) (11) 71055
(41) 2016 02 15
(51) B07B 1/46 (2006.01)
(21) 123303
(22) 2014 08 04
(72) KANIEWSKA JOANNA, Bydgoszcz (PL); POĆWIARDOWSKI
WOJCIECH, Bydgoszcz (PL); ŁUCZAK JAROSŁAW, Gniewkowo (PL);
DOMORADZKI MAREK, Koluszki (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz (PL)
(54) Kaseta do analizy sitowej
(Y1) (11) 71056
(41) 2017 05 22
(51) B24B 9/10 (2006.01)
(21) 124593
(22) 2015 11 16
(72) WĘGIER WOJCIECH, Żary (PL); SALEWICZ WOJCIECH,
Czyżówek (PL); CZARNECKI ZBIGNIEW, Lubanice (PL)
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(73) WĘGIER WOJCIECH FIRMA WĘGIER GLASS, Żary (PL)
(54) Szlifierka do obróbki krawędzi kół
(Y1) (11) 71051
(41) 2019 05 20
(51) B65D 5/44 (2006.01)
B65D 5/468 (2006.01)
B65D 5/36 (2006.01)
(21) 126761
(22) 2017 11 08
(72) PROKOPEK JAN, Toruń (PL)
(73) PROKOPEK JAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE PROJAN, Toruń (PL)
(54) Wykrój opakowania zbiorczego
(Y1) (11) 71052
(41) 2019 05 20
(51) B65D 5/46 (2006.01)
B65D 5/462 (2006.01)
(21) 126762
(22) 2017 11 08
(72) PROKOPEK JAN, Toruń (PL)
(73) PROKOPEK JAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE PROJAN, Toruń (PL)
(54) Wykrój opakowania zbiorczego
(Y1) (11) 71053
(41) 2017 04 24
(51) C10B 53/00 (2006.01)
(21) 124927
(22) 2013 10 21
(30) PV2013-677
2013 09 04
CZ
(86) 2013 10 21
PCT/CZ13/00133
(87) 2015 03 12
WO15/032367
(72) CUBER PETR, Haviřov-Životice (CZ); PULLMANOVÁ MONIKA,
Vratimov (CZ)
(73) HEDVIGA GROUP A.S., Frỳdek-Mistek (CZ)
(54) Urządzenie do produkcji paliw dla energetyki
(Y1) (11) 71032
(41) 2019 05 06
(51) D06F 57/12 (2006.01)
D06F 58/28 (2006.01)
(21) 126739
(22) 2017 10 26
(72) DĄBROWSKI TOMASZ, Olimpin (PL)
(73) DĄBROWSKI TOMASZ, Olimpin (PL)
(54) Suszarka sufitowa na pranie
(Y1) (11) 71029
(41) 2013 06 10
(51) E04B 2/96 (2006.01)
(62) 397153
(21) 126420
(22) 2011 11 28
(72) RUŚNIOK DARIUSZ, Bielsko-Biała (PL); DACKA PAWEŁ,
Bielsko-Biała (PL)
(73) ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(54) Węzeł konstrukcyjny połączenia słup-rygiel
(Y1) (11) 71045
(41) 2016 12 19
(51) E04F 15/02 (2006.01)
(21) 125076
(22) 2014 09 10
(30) WO2014RU00675
2014 09 10
RU
(86) 2014 09 10
PCT/RU14/00675
(87) 2015 03 19
WO15/038034
(72) PETROV SERGEY VALERIEVICH, Krasnoyarsk (RU)
(73) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
RUSSIAN PROFILE, Krasnojarsk (RU)
(54) Wkładka do wykładzin panelowych
(Y1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 71033
(41) 2017 12 18
E04F 19/04 (2006.01)
125201
(22) 2016 06 07
CUDNY STANISŁAW, Węgornia (PL)
CUDNY STANISŁAW FOGE, Węgornia (PL)
Listwa przypodłogowa
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(Y1)
(51)
(21)
(30)
(72)
(73)
(54)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(11) 71044
(41) 2017 12 04
E04F 19/04 (2006.01)
126249
(22) 2017 04 10
RU2016119597 2016 05 20
RU
GIRINDZHI BERKER, Moskwa (RU)
GIRINDZHI BERKER, Moskwa (RU)
Listwa przypodłogowa

(Y1) (11) 71035
(41) 2019 02 11
(51) E05B 3/00 (2006.01)
(21) 126514
(22) 2017 08 01
(72) KATRZYŃSKI DARIUSZ, Chełmno (PL)
(73) FAM-TECHNIKA ODLEWNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełmno (PL)
(54) Klamka okienna
(Y1) (11) 71068
(41) 2019 06 17
(51) E06B 3/42 (2006.01)
E06B 3/46 (2006.01)
(21) 126850
(22) 2017 12 06
(72) PĘDZISZ KRZYSZTOF, Warszawa (PL); NADOLSKI JANUSZ,
Warszawa (PL); DOBKOWSKI KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) MANTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Uniwersalny prowadnik do drzwi przesuwnych drewnianych
(Y1) (11) 71067
(41) 2019 06 03
(51) E06B 3/46 (2006.01)
E05D 15/06 (2006.01)
(21) 126825
(22) 2017 11 27
(72) PĘDZISZ KRZYSZTOF, Warszawa (PL); NADOLSKI JANUSZ,
Warszawa (PL); DOBKOWSKI KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) MANTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Podwieszany wózek jezdny
(Y1) (11) 71066
(41) 2019 06 03
(51) E06B 3/70 (2006.01)
E06B 3/30 (2006.01)
(21) 126814
(22) 2017 11 24
(72) SARNOWSKI JACEK, Gdynia (PL)
(73) PORTA KMI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolszewo (PL)
(54) Drzwi
(Y1) (11) 71060
(41) 2018 10 08
(51) E21F 13/06 (2006.01)
B61D 11/02 (2006.01)
B61D 3/16 (2006.01)
(21) 126205
(22) 2017 03 30
(72) LASEK MARIAN ANDRZEJ, Pasternik (PL); GRABOWSKI
KONRAD JANUSZ, Jastrzębie Zdrój (PL); CZERNECKI ZBIGNIEW
JANUSZ, Rybnik (PL)
(73) AZIS-MINING SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wodzisław Śląski (PL)
(54) Platforma transportowa, zwłaszcza dla górnictwa
(Y1) (11) 71063
(41) 2019 03 25
(51) F16K 37/00 (2006.01)
F16K 3/30 (2006.01)
G01D 13/24 (2006.01)
G01D 13/22 (2006.01)
(21) 126611
(22) 2017 09 19
(72) OWSIAK SŁAWOMIR, Jasło (PL)
(73) ARMATURA WODA KANALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasło (PL)
(54) Wskaźnik otwarcia do zasuw

Nr 10/2019

(Y1) (11) 71049
(41) 2019 01 02
(51) F16L 55/02 (2006.01)
F16L 55/033 (2006.01)
E04B 1/90 (2006.01)
(21) 126457
(22) 2017 06 29
(72) PACZYŃSKI ARTUR, Augustów (PL)
(73) PACZYŃSKI ARTUR, Augustów (PL)
(54) Panel wyciszenia basenu
(Y1) (11) 71069
(41) 2019 06 17
(51) F21V 35/00 (2006.01)
F21V 17/12 (2006.01)
(21) 126851
(22) 2017 12 06
(72) STEFANIAK ROBERT, Oława (PL); FIGIEL PIOTR, Wrocław (PL);
JAWORCZYKOWSKI MACIEJ, Warszawa (PL)
(73) ASSAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(54) Znicz elektryczny
(Y1) (11) 71070
(41) 2019 06 17
(51) F21V 35/00 (2006.01)
F21V 17/12 (2006.01)
(21) 126854
(22) 2017 12 06
(72) STEFANIAK ROBERT, Oława (PL); FIGIEL PIOTR, Wrocław (PL);
JAWORCZYKOWSKI MACIEJ, Warszawa (PL)
(73) ASSAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(54) Znicz elektryczny
(Y1) (11) 71047
(41) 2019 06 17
(51) F21V 35/00 (2006.01)
F21V 17/12 (2006.01)
(21) 126855
(22) 2017 12 06
(72) STEFANIAK ROBERT, Oława (PL); FIGIEL PIOTR, Wrocław (PL);
JAWORCZYKOWSKI MACIEJ, Warszawa (PL)
(73) ASSAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(54) Znicz elektryczny
(Y1) (11) 71031
(41) 2017 06 19
(51) F23K 3/14 (2006.01)
F23G 7/10 (2006.01)
(62) 416917
(21) 127580
(22) 2016 04 21
(72) KOTELBA STANISŁAW, Góra Puławska (PL); KOTELBA MICHAŁ,
Zgorzała (PL)
(73) KOTELBA MICHAŁ TERMOTECHNIKA, Zgorzała (PL)
(54) Palnik do kotłów grzewczych
(Y1) (11) 71057
(41) 2017 04 24
(51) F23M 5/00 (2006.01)
(21) 125037
(22) 2016 04 12
(30) UA201510092
2015 10 15
UA
(72) SENIK ANATOLIYOVYCH VALERIY, Kherson (UA); FEDYTNYK
VOLODYMYROVYCH ANATOLIY, Kvasyliv (UA)
(73) SENIK ANATOLIYOVYCH VALERIY, Kherson (UA); FEDYTNYK
VOLODYMYROVYCH ANATOLIY, Kvasyliv (UA)
(54) Instalacja do przetwarzania odpadów
(Y1) (11) 71030
(41) 2019 02 11
(51) F24B 1/187 (2006.01)
F23L 13/02 (2006.01)
(21) 126508
(22) 2017 07 31
(72) DARŁAK JÓZEF, Dębica (PL); ROKITA MARCIN, Dębica (PL);
TRYTKO MARIUSZ, Pustynia (PL)
(73) DARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dębica (PL)
(54) Mechanizm wyważenia przepustnicy zwłaszcza regulatora
ciągu kominowego

Nr 10/2019
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(Y1) (11) 71065
(41) 2016 09 12
(51) F24H 1/24 (2006.01)
F24H 9/14 (2006.01)
(62) 411545
(21) 126774
(22) 2015 03 11
(72) KOPOCZEK ROBERT, Pogwizdów (PL); KLIMOSZ MIROSŁAW,
Strumień (PL); FOIT MARCIN, Gliwice (PL)
(73) KLIMOSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pawłowice (PL)
(54) Automatyczny kocioł na paliwa stałe
(Y1) (11) 71061
(41) 2019 02 25
(51) F24H 1/48 (2006.01)
(21) 126541
(22) 2017 08 21
(72) NOWAKOWSKI ANDRZEJ, Chełmno (PL)
(73) ELTERM-MACIEJ I MAŁGORZATA KASZUBA SPÓŁKA JAWNA,
Chełmno (PL)
(54) Kompaktowy dwu funkcyjny kocioł elektryczny
(Y1) (11) 71062
(41) 2019 03 11
(51) F24H 3/08 (2006.01)
(21) 126579
(22) 2017 09 05
(72) NIEMIEC WITOLD, Rzeszów (PL); TRZEPIECIŃSKI TOMASZ,
Bratkowice (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Piec do ogrzewania powietrza
(Y1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 71036
(41) 2019 04 23
F41B 15/02 (2006.01)
126675
(22) 2017 10 10
ZORYCHTA MIROSŁAW, Piekary Śląskie (PL)
ZORYCHTA MIROSŁAW, Piekary Śląskie (PL)
Pałka wielofunkcyjna

(Y1) (11) 71064
(41) 2019 04 08
(51) G04C 1/08 (2006.01)
G04B 1/02 (2006.01)
(21) 126634
(22) 2017 09 25
(72) ŁANIA WALDEMAR, Gniewczyna Tryniecka (PL)
(73) ŁANIA DOROTA PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE
EL-MECH, Gniewczyna Tryniecka (PL)
(54) Zegar z mechanizmem naciągowym
(Y1) (11) 71054
(41) 2019 06 03
(51) G06F 3/00 (2006.01)
H01H 9/02 (2006.01)
H04N 5/00 (2011.01)
(21) 126824
(22) 2017 11 27
(72) PELEC JERZY, Tomaszów Mazowiecki (PL)
(73) PELEC JERZY, Tomaszów Mazowiecki (PL)
(54) Obudowa pilota urządzeń multimedialnych
(Y1) (11) 71034
(41) 2018 11 19
(51) G10K 11/16 (2006.01)
E04B 1/86 (2006.01)
G10K 11/178 (2006.01)
(21) 126349
(22) 2017 05 12
(72) MORZYŃSKI LESZEK, Sieciechów (PL); KRUKOWICZ TOMASZ,
Starachowice (PL); SZCZEPAŃSKI GRZEGORZ, Warszawa (PL)
(73) CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY-PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa (PL)
(54) Aktywny układ dźwiękoizolacyjny
(Y1) (11) 71048
(41) 2018 08 27
(51) H01F 29/08 (2006.01)
H01F 29/10 (2006.01)
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H02H 9/00 (2006.01)
H02H 9/08 (2006.01)
(21) 126048
(22) 2017 02 20
(72) PAWLAK PRZEMYSŁAW, Kutno (PL)
(73) FABRYKA TRANSFORMATORÓW W ŻYCHLINIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żychlin (PL)
(54) Dławik gaszący

INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

1

2

1

2

A01B 33/00 (2006.01)
A01B 23/02 (2006.01)
A01B 35/24 (2006.01)
A41D 13/01 (2006.01)
A41D 27/20 (2006.01)
A42B 1/04 (2006.01)
A45D 34/00 (2006.01)
A45D 29/00 (2006.01)
A45D 44/00 (2006.01)
A45D 29/00 (2006.01)
A47B 37/00 (2006.01)
A47B 41/00 (2006.01)
A47B 9/04 (2006.01)
A47B 9/00 (2006.01)
A61L 9/20 (2006.01)
A61L 12/12 (2006.01)
A63B 22/02 (2006.01)
A63H 33/00 (2006.01)
A63H 33/04 (2006.01)
A63H 33/08 (2006.01)
A63H 33/10 (2006.01)
B01D 24/46 (2006.01)
B01D 29/66 (2006.01)
B07B 1/46 (2006.01)
B24B 9/10 (2006.01)
B61D 11/02 (2006.01)
B61D 3/16 (2006.01)
B65D 83/00 (2006.01)
B65D 5/44 (2006.01)
B65D 5/468 (2006.01)
B65D 5/36 (2006.01)
B65D 5/46 (2006.01)
B65D 5/462 (2006.01)
C10B 53/00 (2006.01)
D06F 57/12 (2006.01)
D06F 58/28 (2006.01)
E04B 2/96 (2006.01)
E04B 1/90 (2006.01)
E04B 1/86 (2006.01)
E04F 15/02 (2006.01)
E04F 19/04 (2006.01)
E04F 19/04 (2006.01)

71037
71037*
71037*
71043
71043*
71040
71059
71059*
71050*
71050*
71050
71046
71046*
71046*
71042
71041
71038
71039
71039*
71039*
71039*
71058
71058*
71055
71056
71060*
71060*
71059*
71051
71051*
71051*
71052
71052*
71053
71032
71032*
71029
71049*
71034*
71045
71033
71044

E05B 3/00 (2006.01)
E05D 15/06 (2006.01)
E06B 3/42 (2006.01)
E06B 3/46 (2006.01)
E06B 3/46 (2006.01)
E06B 3/70 (2006.01)
E06B 3/30 (2006.01)
E21F 13/06 (2006.01)
F16K 37/00 (2006.01)
F16K 3/30 (2006.01)
F16L 55/02 (2006.01)
F16L 55/033 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21V 17/12 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21V 17/12 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21V 17/12 (2006.01)
F23G 7/10 (2006.01)
F23K 3/14 (2006.01)
F23L 13/02 (2006.01)
F23M 5/00 (2006.01)
F24B 1/187 (2006.01)
F24F 3/16 (2006.01)
F24H 1/24 (2006.01)
F24H 9/14 (2006.01)
F24H 1/48 (2006.01)
F24H 3/08 (2006.01)
F41B 15/02 (2006.01)
G01D 13/24 (2006.01)
G01D 13/22 (2006.01)
G04B 1/02 (2006.01)
G04C 1/08 (2006.01)
G06F 3/00 (2006.01)
G10K 11/16 (2006.01)
G10K 11/178 (2006.01)
H01F 29/08 (2006.01)
H01F 29/10 (2006.01)
H01H 9/02 (2006.01)
H02H 9/00 (2006.01)
H02H 9/08 (2006.01)
H04N 5/00 (2011.01)

71035
71067*
71068
71068*
71067
71066
71066*
71060
71063
71063*
71049
71049*
71069
71069*
71070
71070*
71047
71047*
71031*
71031
71030*
71057
71030
71042*
71065
71065*
71061
71062
71036
71063*
71063*
71064*
71064
71054
71034
71034*
71048
71048*
71054*
71048*
71048*
71054*

* 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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INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH

Nr prawa
ochronn.
1

71029
71030
71031
71032
71033
71034
71035
71036
71037
71038
71039
71040
71041
71042
71043
71044
71045
71046
71047
71048
71049

Symbol
MKP
2

E04B 2/96 (2006.01)
F24B 1/187 (2006.01)
F23K 3/14 (2006.01)
D06F 57/12 (2006.01)
E04F 19/04 (2006.01)
G10K 11/16 (2006.01)
E05B 3/00 (2006.01)
F41B 15/02 (2006.01)
A01B 33/00 (2006.01)
A63B 22/02 (2006.01)
A63H 33/00 (2006.01)
A42B 1/04 (2006.01)
A61L 12/12 (2006.01)
A61L 9/20 (2006.01)
A41D 13/01 (2006.01)
E04F 19/04 (2006.01)
E04F 15/02 (2006.01)
A47B 41/00 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
H01F 29/08 (2006.01)
F16L 55/02 (2006.01)

Nr prawa
ochronn.
1

71050
71051
71052
71053
71054
71055
71056
71057
71058
71059
71060
71061
71062
71063
71064
71065
71066
71067
71068
71069
71070

Symbol
MKP
2

A47B 37/00 (2006.01)
B65D 5/44 (2006.01)
B65D 5/46 (2006.01)
C10B 53/00 (2006.01)
G06F 3/00 (2006.01)
B07B 1/46 (2006.01)
B24B 9/10 (2006.01)
F23M 5/00 (2006.01)
B01D 24/46 (2006.01)
A45D 34/00 (2006.01)
E21F 13/06 (2006.01)
F24H 1/48 (2006.01)
F24H 3/08 (2006.01)
F16K 37/00 (2006.01)
G04C 1/08 (2006.01)
F24H 1/24 (2006.01)
E06B 3/70 (2006.01)
E06B 3/46 (2006.01)
E06B 3/42 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)

DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PRAWA,
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru użytkowego, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych lub przekształconych ze zgłoszenia wynalazku oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie
zostało ogłoszone.
(U1) (21) 123343
(U1) (21) 123403
(U1) (21) 123866
(U1) (21) 124467
(U1) (21) 125744
(U1) (21) 126119
(U1) (21) 126214

20/2015
05/2016
19/2016
02/2017
11/2018
20/2018
21/2018

(U1) (21) 126335
(U1) (21) 126405
(U1) (21) 126432
(U1) (21) 127057
(U1) (21) 127061
(U1) (21) 127206

24/2018
26/2018
01/2019
23/2018
01/2019
02/2019

DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA PRAWA,
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych lub przekształconych ze zgłoszenia wynalazku oraz numer i rok
wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało
ogłoszone.
(U1) (21) 122349

06/2014
WYGAŚNIĘCIE PRAWA

(Y1) (11) 66465
(Y1) (11) 66806
(Y1) (11) 66863
(Y1) (11) 68085
(Y1) (11) 68181
(Y1) (11) 68257
(Y1) (11) 68285
(Y1) (11) 68353
(Y1) (11) 68354
(Y1) (11) 68406
(Y1) (11) 68408
(Y1) (11) 68409
(Y1) (11) 68411
(Y1) (11) 68441
(Y1) (11) 68472
(Y1) (11) 68522
(Y1) (11) 68525
(Y1) (11) 68549
(Y1) (11) 68563
(Y1) (11) 68564
(Y1) (11) 68803
(Y1) (11) 68933
(Y1) (11) 69192
(Y1) (11) 69213
(Y1) (11) 69357
(Y1) (11) 69509
(Y1) (11) 69518
(Y1) (11) 69529
(Y1) (11) 69742
(Y1) (11) 69871
(Y1) (11) 70111
(Y1) (11) 70531

2018 10 18
2018 10 28
2018 10 26
2018 11 12
2018 11 08
2018 11 13
2018 10 28
2018 11 12
2018 11 14
2018 10 17
2018 11 04
2018 11 04
2018 11 08
2018 11 15
2018 11 15
2018 10 30
2018 11 12
2018 10 28
2018 11 12
2018 11 12
2018 10 21
2018 10 29
2018 11 13
2018 10 21
2018 10 26
2018 10 27
2018 10 21
2018 10 11
2018 10 23
2018 11 12
2018 11 09
2018 08 14

Nr 10/2019
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na wzór użytkowy, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść
wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych,
twórców, praw ograniczających prawo ochronne oraz sprostowania
istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające prawo ochronne
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny prawa ochronnego
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące prawa ochronnego
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa
ochronnego
(11) 66940 A. Wykreślono: LINTER SPÓŁKA AKCYJNA, Wolbrom, Polska 357211217; Wpisano: LINTER SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 357211217
(11) 66941 A. Wykreślono: LINTER SPÓŁKA AKCYJNA, Wolbrom, Polska 357211217; Wpisano: LINTER SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 357211217

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

(11) 66942 A. Wykreślono: LINTER SPÓŁKA AKCYJNA, Wolbrom, Polska 357211217; Wpisano: LINTER SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 357211217

(Y1) (11) 66250
(Y1) (11) 66352
(Y1) (11) 66365

(11) 67086 A. Wykreślono: LINTER SPÓŁKA AKCYJNA, Wolbrom, Polska 357211217; Wpisano: LINTER SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 357211217

2018 10 18
2018 11 05
2018 11 10

Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
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(11) 67158 A. Wykreślono: WRONA ANITA, Żywiec, Polska; Wpisano: WRONA ANITA ZNIKEN ®, Radziechowy, Polska 241306169

OGŁOSZENIA

(11) 67868 A. Wykreślono: LINTER SPÓŁKA AKCYJNA, Wolbrom, Polska 357211217; Wpisano: LINTER SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 357211217

SPROSTOWANIA OPISÓW OCHRONNYCH

(11) 67975 A. Wykreślono: MROCHEŃ WOJCIECH PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE LIMAK, Częstochowa,
Polska 150513223; Wpisano: LIMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Częstochowa, Polska 381714187
(11) 68262 A. Wykreślono: SOBOLEWSKI WALDEMAR, Goleniów, Polska; Wpisano: CROWN PACKAGING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goleniów, Polska 190265426
(11) 70238 A. Wykreślono: ARMATOORA SPÓŁKA AKCYJNA,
Nisko, Polska 180384423; Wpisano: ARMATURA KRAKÓW SPÓŁKA
AKCYJNA, Kraków, Polska 351376420
(11) 70725 A. Wykreślono: KAŹMIERCZAK GRZEGORZ DRACO
SPÓŁKA CYWILNA, Poznań, Polska 302628265; KAŹMIERCZAK KAJETAN DRACO SPÓŁKA CYWILNA, Luboń, Polska; Wpisano: DRACO
MACHINERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 369446490

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer udzielonego prawa
oraz informację o sprostowaniu.
(Y1) (11) 70772
Postanowiono opis ochronny ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.
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C. WZORY PRZEMYSŁOWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 80), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów przemysłowych oznaczają:

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

–
–
–
–
–
–

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

–
–
–
–
–
–

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

PRAWA Z REJESTRACJI
WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH

(72) WILIGÓRSKA EWA
(54) Klosz znicza nagrobkowego
(55)

UDZIELONE PRAWA
(od nr 25 521 do nr 25 604)

(51) 25-02
(11) 25521
(22) 2019 04 11
(21) 27552
(73) KOHUT MAREK, STRÓZIK ANTONI POLDOMEX SPÓŁKA
CYWILNA, Nowy Sącz (PL)
(72) STRÓZIK ANTONI
(54) Zwieńczenie słupka ogrodzeniowego
(55)

(51) 25-01
(11) 25522
(22) 2019 04 11
(21) 27837
(73) KOHUT MAREK, STRÓZIK ANTONI POLDOMEX SPÓŁKA
CYWILNA, Nowy Sącz (PL)
(72) STRÓZIK ANTONI
(54) Zwieńczenie słupka ogrodzeniowego
(55)

(51) 26-01
(11) 25523
(22) 2019 07 08
(21) 27835
(73) ILUMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)

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

12-12
(11) 25524
(22) 2018 11 14
(21) 27109
WASILENKO PAWEŁ JAN PJW DESIGN, Praszka (PL)
WASILENKO PAWEŁ JAN
Rama wózka dziecięcego

(51) 03-01
(11) 25525
(22) 2019 06 10
(21) 27749
(73) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Opatów (PL)
(72) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
(54) Ramka rozszerzeń do urządzeń mobilnych złożona z powtarzalnych modułów
(55)

(51) 12-11
(11) 25526
(22) 2019 05 24
(73) KULAWIK WŁODZIMIERZ, Bydgoszcz (PL)

(21) 27678
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(51) 01-01
(11) 25530
(22) 2019 05 15
(21) 27642
(73) MARIA ZIĘBIŃSKA, STANISŁAW ZIĘBIŃSKI ICE MASTRY
SPÓŁKA JAWNA, Czaniec (PL)
(72) ZIĘBIŃSKA MARIA
(54) Pojemnik na lody
(55)

(72) KULAWIK WŁODZIMIERZ
(54) Rama rowerowa
(55)

(51) 26-01
(11) 25527
(22) 2019 04 25
(21) 27584
(73) CHUDY GRZEGORZ ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWY FORMES TOYS, Wręczyca Wielka (PL)
(72) CHUDY JOANNA, CHUDY GRZEGORZ
(54) Znicz
(55)

(51) 25-01
(11) 25531
(22) 2019 06 01
(21) 27705
(73) JONIEC MIECZYSŁAW FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA JONIEC, Tymbark (PL)
(72) JONIEC MIECZYSŁAW
(54) Bloczek murkowy
(55)
(51) 21-03
(11) 25528
(22) 2019 04 18
(73) VINCI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Reguły (PL)
(72) CHODKOWSKI PAWEŁ
(54) Plac zabaw
(55)

(21) 27575

(51) 26-01
(11) 25529
(22) 2019 04 25
(21) 27585
(73) CHUDY GRZEGORZ ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWY FORMES TOYS, Wręczyca Wielka (PL)
(72) CHUDY JOANNA, CHUDY GRZEGORZ
(54) Znicz
(55)

(51) 25-01
(11) 25532
(22) 2019 06 01
(21) 27704
(73) JONIEC MIECZYSŁAW FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA JONIEC, Tymbark (PL)
(72) JONIEC MIECZYSŁAW
(54) Bloczek słupkowy
(55)

(51) 05-05
(11) 25533
(22) 2019 05 29
(21) 27698
(73) NASTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kostrzyn (PL)
(72) ABDEL HAY AHMED
(54) Tkanina
(55)

52
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

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

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
14-01
(11) 25534
(22) 2019 05 28
WOLSKA ALEKSANDRA AWARTS, Warszawa (PL)
WOLSKA ALEKSANDRA
Multimedialna kolumna

14-01
(11) 25535
(22) 2019 05 28
WOLSKA ALEKSANDRA AWARTS, Warszawa (PL)
WOLSKA ALEKSANDRA
Multimedialna kolumna

(21) 27685

Nr 10/2019

(72) ŁĘGOWIK DOMINIKA, SOBIK LESZEK, DEMBICZAK TOMASZ,
SOSNOWSKI MARCIN
(54) Kask ochronny
(55)

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

06-04
(11) 25539
(22) 2019 04 15
MACHOCKI ADAM, Kielce (PL)
MACHOCKI ADAM, MACHOCKA MILENA
Półka

(21) 27556

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

02-04
(11) 25540
(22) 2019 06 10
JEDYNAK ZBIGNIEW, Łódź (PL)
JEDYNAK ZBIGNIEW
Wkładka do obuwia

(21) 27541

(21) 27684

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

11-01
(11) 25536
(22) 2019 05 13
(21) 27633
ŚWIDERSKA IZABELA MARIOLA I ŚWIDERSKA.PL, Zamienie (PL)
ŚWIDERSKA IZABELA MARIOLA
Różaniec

(51) 26-01
(11) 25541
(22) 2019 02 15
(21) 27340
(73) ILUMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(72) WILIGÓRSKA EWA
(54) Klosz znicza nagrobkowego
(55)

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

30-06
(11) 25537
(22) 2019 05 12
(21) 27628
RYBAŁTOWSKA EWELINA CHLOE’S HOME, Warszawa (PL)
RYBAŁTOWSKA EWELINA
Siedzisko do auta dla psa lub kota

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

(51) 02-03
(11) 25538
(22) 2019 04 23
(21) 27581
(73) UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE, Częstochowa (PL)

20-03
(11) 25542
(22) 2018 12 31
MARCINIAK MACIEJ, Warszawa (PL)
MARCINIAK MACIEJ
Tablica do oznaczania numeru posesji

(21) 27241

Nr 10/2019
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(51) 19-08
(11) 25543
(22) 2018 11 29
(73) LOTTE WEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(72) CZAJKOWSKI HUBERT
(54) Etykieta opakowania
(55)

(21) 27139

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

26-05
(11) 25544
(22) 2019 04 25
KURLETO KATARZYNA, Kraków (PL)
KURLETO KATARZYNA
Oprawa oświetleniowa

(21) 27586

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

09-01
(11) 25545
(22) 2019 05 23
DUDEK DOROTA, Częstochowa (PL)
DUDEK DOROTA
Butelka

(21) 27675

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

21-04
(11) 25546
(22) 2019 05 22
FALKOWSKI MIROSŁAW BERNARD, Konin (PL)
FALKOWSKI MIROSŁAW
Namiot turystyczny z tworzywa sztywnego

(21) 27670

53

(51) 26-01
(11) 25547
(22) 2019 05 13
(21) 27632
(73) ZAJĄCZKOWSKI ANDRZEJ FIRMA HANDLOWA KANDEL,
Warszawa (PL)
(72) DĄBROWSKI TOMASZ
(54) Lampion nagrobny
(55)

(51) 26-01
(11) 25548
(22) 2019 05 13
(21) 27631
(73) ZAJĄCZKOWSKI ANDRZEJ FIRMA HANDLOWA KANDEL,
Warszawa (PL)
(72) DĄBROWSKI TOMASZ
(54) Lampion nagrobny
(55)

(51) 26-01
(11) 25549
(22) 2019 05 13
(21) 27630
(73) ZAJĄCZKOWSKI ANDRZEJ FIRMA HANDLOWA KANDEL,
Warszawa (PL)
(72) DĄBROWSKI TOMASZ
(54) Lampion nagrobny
(55)

(51) 26-01
(11) 25550
(22) 2019 05 13
(21) 27629
(73) ZAJĄCZKOWSKI ANDRZEJ FIRMA HANDLOWA KANDEL,
Warszawa (PL)
(72) DĄBROWSKI TOMASZ
(54) Lampion nagrobny
(55)

(51) 09-09
(11) 25551
(22) 2019 06 07
(73) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
(72) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF

(21) 27741

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

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

09-09
(11) 25552
(22) 2019 06 07
(21) 27740
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

09-09
(11) 25553
(22) 2019 06 07
(21) 27739
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

09-09
(11) 25554
(22) 2019 06 07
(21) 27738
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

09-09
(11) 25555
(22) 2019 06 07
(21) 27735
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

09-09
(11) 25556
(22) 2019 06 07
(21) 27736
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

Nr 10/2019

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

09-09
(11) 25557
(22) 2019 06 07
(21) 27730
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

09-09
(11) 25558
(22) 2019 06 07
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej zbiórki odpadów

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

09-09
(11) 25559
(22) 2019 06 07
(21) 27728
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

09-09
(11) 25560
(22) 2019 06 07
(21) 27727
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

09-09
(11) 25561
(22) 2019 06 07
(21) 27726
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

09-09
(11) 25562
(22) 2019 06 07
(21) 27725
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

(21) 27729

Nr 10/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

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

09-09
(11) 25563
(22) 2019 06 07
(21) 27724
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

55

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

09-09
(11) 25569
(22) 2019 06 07
(21) 27732
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

09-09
(11) 25564
(22) 2019 06 07
(21) 27723
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

09-09
(11) 25570
(22) 2019 06 07
(21) 27731
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

09-09
(11) 25565
(22) 2019 06 07
(21) 27743
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

02-04
(11) 25571
(22) 2019 05 18
XUAN HUNG DINH, Warszawa (PL)
XUAN HUNG DINH
Klapek

(21) 27656

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

09-09
(11) 25566
(22) 2019 06 07
(21) 27737
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

02-04
(11) 25572
(22) 2019 05 18
XUAN HUNG DINH, Warszawa (PL)
XUAN HUNG DINH
Klapek

(21) 27655

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

09-09
(11) 25567
(22) 2019 06 07
(21) 27734
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

02-04
(11) 25573
(22) 2019 05 18
XUAN HUNG DINH, Warszawa (PL)
XUAN HUNG DINH
Klapek

(21) 27652

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

09-09
(11) 25568
(22) 2019 06 07
(21) 27733
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

56
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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25-02
(11) 25574
(22) 2019 03 11
(21) 27443
BUJAK ARTUR, Krzepice (PL) ; BUJAK JAN, Krzepice (PL)
BUJAK ARTUR, BUJAK JAN
Łącznik przęseł ogrodzeniowych

(51) 25-01
(11) 25575
(22) 2019 06 01
(21) 27703
(73) JONIEC MIECZYSŁAW FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA JONIEC, Tymbark (PL)
(72) JONIEC MIECZYSŁAW
(54) Bloczek słupkowy
(55)

(51) 21-03
(11) 25576
(22) 2019 05 15
(73) VINCI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Reguły (PL)
(72) CHODKOWSKI PAWEŁ
(54) Karuzela
(55)

(21) 27644

09-01
(11) 25577
(22) 2019 01 31
MARUNIAK MATEUSZ, Poznań (PL)
MARUNIAK MATEUSZ
Butelka na lakier do paznokci

(21) 27310

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

Nr 10/2019

(54) Rozdzielnice natynkowe
(55)

(51) 09-01
(11) 25579
(22) 2019 06 04
(21) 27709
(73) SUWARY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(72) BISKUPSKI KRZYSZTOF
(54) Butelka
(55)

(51) 07-01
(11) 25580
(22) 2019 07 09
(21) 27843
(73) MŁYNARCZYK MICHAŁ WYTWÓRNIA LODÓW I ARTYKUŁÓW
SPOŻYWCZYCH, Leszno (PL)
(72) MŁYNARCZYK MICHAŁ
(54) Podwójny kubek na lód
(55)

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

(51) 13-03
(11) 25578
(22) 2019 05 24
(21) 27679
(73) ELEKTRO-PLAST TADEUSZ CZACHOROWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Nasielsk (PL)
(72) CZACHOROWSKI TADEUSZ

09-08
(11) 25581
(22) 2019 05 08
(21) 27625
BUGAJSKI MARIUSZ FIRMA HANDLOWA WIKING, Tarnawa (PL)
BUGAJSKI MARIUSZ
Przekładka do transportu szyb

(51) 09-08
(11) 25582
(22) 2019 05 08
(21) 27626
(73) BUGAJSKI MARIUSZ FIRMA HANDLOWA WIKING, Tarnawa (PL)
(72) BUGAJSKI MARIUSZ

Nr 10/2019
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(54) Przekładka do transportu szyb
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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(51) 25-01
(11) 25586
(22) 2019 05 30
(73) BUDOTECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pilchowice (PL)
(72) JAKUBOWSKI TOMASZ
(54) Profil
(55)

(21) 27700

(51) 20-03
(11) 25587
(22) 2019 06 14
(73) FLASHPOINTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot (PL)
(72) WOJCIECHOWSKI KRZYSZTOF ROMAN
(54) Nośnik reklamy świetlnej
(55)

(21) 27763

02-04
(11) 25588
(22) 2019 05 18
XUAN HUNG DINH, Warszawa (PL)
XUAN HUNG DINH
Obuwie sportowe

(21) 27653

(51) 02-04
(11) 25589
(22) 2019 05 18
(73) XUAN HUNG DINH, Warszawa (PL)
(72) XUAN HUNG DINH

(21) 27654

09-08
(11) 25583
(22) 2019 05 08
(21) 27627
BUGAJSKI MARIUSZ FIRMA HANDLOWA WIKING, Tarnawa (PL)
BUGAJSKI MARIUSZ
Przekładka do transportu szyb

(51) 09-05
(11) 25584
(22) 2019 05 29
(21) 27693
(73) MARIA ZIĘBIŃSKA, STANISŁAW ZIĘBIŃSKI ICE MASTRY
SPÓŁKA JAWNA, Czaniec (PL)
(72) ZIĘBIŃSKA MARIA
(54) Opakowanie na lody wodne
(55)

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

(51) 09-05
(11) 25585
(22) 2019 05 29
(21) 27696
(73) MARIA ZIĘBIŃSKA, STANISŁAW ZIĘBIŃSKI ICE MASTRY
SPÓŁKA JAWNA, Czaniec (PL)
(72) ZIĘBIŃSKA MARIA
(54) Owijka na lody
(55)
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(54) Klapek
(55)

(54) Urządzenie do robienia gifów
(55)

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

02-04
(11) 25590
(22) 2019 07 03
XUAN HUNG DINH, Warszawa (PL)
XUAN HUNG DINH
Klapek

(21) 27818

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

25-02
(11) 25591
(22) 2019 05 29
GŁUC JAN BLACHDOM PLUS, Rybarzowice (PL)
GŁUC JAN
Blacha dachówkowa

(21) 27695

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

25-02
(11) 25592
(22) 2019 05 29
GŁUC JAN BLACHDOM PLUS, Rybarzowice (PL)
GŁUC JAN
Blacha dachówkowa

(51) 16-04
(11) 25593
(22) 2019 05 08
(73) PICSANE LAB SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(72) SZWAJCZAK SEBASTIAN

Nr 10/2019

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

16-04
(11) 25594
(22) 2019 05 08
PICSANE LAB SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
SZWAJCZAK SEBASTIAN
Urządzenie do robienia gifów

(21) 27618

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

16-04
(11) 25595
(22) 2019 05 08
PICSANE LAB SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
SZWAJCZAK SEBASTIAN, DWORCZYK PAWEŁ
Urządzenie do robienia zdjęć

(21) 27616

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

16-04
(11) 25596
(22) 2019 05 08
PICSANE LAB SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
SZWAJCZAK SEBASTIAN
Urządzenie do robienia gifów

(21) 27620

(21) 27691

(21) 27619

Nr 10/2019
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(51) 12-12
(11) 25597
(22) 2019 03 01
(73) FARGOTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża (PL)
(72) SŁABY EWELINA
(54) Tkanina
(55)

(21) 27594

(51) 05-05
(11) 25598
(22) 2019 03 01
(73) FARGOTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża (PL)
(72) SŁABY EWELINA
(54) Tkanina
(55)

(21) 27595

(51) 05-05
(11) 25599
(22) 2019 03 01
(73) FARGOTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża (PL)
(72) SŁABY EWELINA
(54) Tkanina
(55)

(21) 27596

(51) 05-05
(11) 25600
(22) 2019 03 01
(73) FARGOTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża (PL)
(72) SŁABY EWELINA
(54) Tkanina
(55)

(21) 27597

(51) 05-05
(11) 25601
(22) 2019 03 01
(73) FARGOTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża (PL)
(72) SŁABY EWELINA
(54) Tkanina
(55)

(21) 27593

59

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

21-01
(11) 25602
(22) 2019 05 08
OŚKA ANNA, Warszawa (PL)
OŚKA ANNA
Blokada drzwi, okna przed zamknięciem

(21) 27617

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

25-02
(11) 25603
(22) 2019 04 29
PRZYBYLSKI DAMIAN, Częstochowa (PL)
PRZYBYLSKI DAMIAN
Wnęka na roletę

(21) 27590

(51) 24-02
(11) 25604
(22) 2019 05 27
(21) 27681
(73) PASSIO BIOMATERIALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(72) DANKOWSKI DARIUSZ, DONDAJEWSKI PAWEŁ, KLUCZ EMIL,
SMOCZYŃSKA MAGDALENA, TYBURSKI ARTUR
(54) Nebulizator
(55)
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WYGAŚNIĘCIE PRAWA

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
z rejestracji, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(11)20231
(11)05848
(11)05854
(11)05856
(11)06050
(11)06054
(11)06085
(11)06159
(11)06181
(11)06240
(11)07460
(11)08146
(11)10015
(11)10018
(11)10019
(11)13828
(11)13941
(11)13942
(11)13961
(11)13962
(11)14091
(11)14092
(11)14164
(11)14267
(11)14678
(11)15007
(11)15171
(11)19452
(11)20321
(11)20322
(11)20323
(11)20324
(11)20325
(11)20326
(11)20327
(11)20328
(11)20329
(11)20332
(11)20333
(11)20334
(11)20335
(11)20336
(11)20340
(11)20341
(11)20370
(11)20372
(11)20373
(11)20375
(11)20376
(11)20377
(11)20378
(11)20379
(11)20380
(11)20381
(11)20397
(11)20402
(11)20403
(11)20404
(11)20405
(11)20447
(11)20459
(11)20463

2018 06 20
2018 08 07
2018 08 05
2018 08 05
2018 08 06
2018 08 27
2018 08 29
2018 08 06
2018 08 01
2018 08 28
2018 08 04
2018 08 04
2018 08 29
2018 08 29
2018 08 29
2018 08 08
2018 08 21
2018 08 21
2018 08 21
2018 08 21
2018 08 14
2018 08 14
2018 08 05
2018 08 06
2018 08 27
2018 08 22
2018 08 27
2017 08 10
2018 08 02
2018 08 02
2018 08 05
2018 08 05
2018 08 05
2018 08 05
2018 08 05
2018 08 05
2018 08 05
2018 08 05
2018 08 05
2018 08 05
2018 08 06
2018 08 14
2018 08 20
2018 08 24
2018 08 07
2018 08 08
2018 08 16
2018 08 30
2018 08 30
2018 08 30
2018 08 30
2018 08 30
2018 08 30
2018 08 30
2018 08 12
2018 08 19
2018 08 19
2018 08 23
2018 08 28
2018 08 28
2018 08 24
2018 08 05

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

(11)20472
(11)20502
(11)20503
(11)20506
(11)20507
(11)20509
(11)20576
(11)20626
(11)20927
(11)21711
(11)22062

2018 08 08
2018 08 28
2018 08 28
2018 08 06
2018 08 06
2018 08 09
2018 08 28
2018 08 29
2018 08 12
2018 08 23
2018 08 20

Nr 10/2019
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa z rejestracji,
wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw ograniczających prawo z rejestracji oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – przedmiot wzoru przemysłowego
Rubryka C – dane twórców wzoru przemysłowego
Rubryka D – prawa ograniczające prawo z rejestracji
Rubryka E – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące prawa z rejestracji
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa z rejestracji
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa z rejestracji
(11) 04651 A. Wykreślono: Unilever N.V.,Weena 455 3013 Rotterdam, Holandia Wpisano; Unilever BCS Europe BV, Rotterdam,
Holandia
(11) 05109 A. Wykreślono: Unilever N.V.,Weena 4553013 Rotterdam, Holandia Wpisano; Unilever BCS Europe BV, Rotterdam,
Holandia
(11) 12414 A.Wykreślono: Zakład Tworzyw Sztucznych Dariusz Damm, Wólka Radzymińska, Polska 002053235; Wpisano:Małgorzata Kugaudo, Warszawa, Polska
(11) 15098 D. Wykreślono : „Na podstawie tytułu wykonawczego: Aktu notarialnego wydanego przez notariusza Władysława
Lewandowskiego, sygn. Rep. A Nr 1248/2017 z dnia 1 marca 2017
r. z klauzulą wykonalności z dnia 11 grudnia 2017 r., postanowienia
o nadaniu klauzuli wykonalności Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. VIII GCo 1419/17
z dnia 11 grudnia 2017 r. z klauzulą wykonalności z dnia 15 marca
2018 r. oraz postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, VII Wydział Gospodarczy,
sygn. VIII GCo 1419/17 z dnia 7 marca 2018 r. z klauzulą wykonalności
z dnia 15 marca 2018 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Olkuszu Tomasz Grzybek w toku postępowania egzekucyjnego
prowadzonego pod sygnaturą akt: Km 72/18 dokonał zajęcia prawa
z rejestracji przedmiotowego wzoru przemysłowego na wniosek wierzyciela: NOVUM Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 20395 A. Wykreślono: PIWOWARCZYK WŁADYSŁAW
F.P.H.U. BASTAR, Mysłowice; Wpisano: HERT WŁADYSŁAW PIWOWARCZYK, Mysłowice, Polska 271012266
(11) 22425 A. Wykreślono: CHMARA DEVELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska; Wpisano: DOMY BANINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot, Polska 221202340
(11) 23426 A .Wykreślono: KOMFORT MEBLE K. K. ZAWISTOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Ignatki, Polska 050858178; Wpisano:OLTA K.K.
ZAWISTOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Ignatki, Polska 050858178

Nr 10/2019
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(11) 23741 A. Wykreślono: KOMFORT-MEBLE K.K. ZAWISTOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Księżyno, Polska Ignatki, Polska 050858178;
Wpisano: OLTA K.K. ZAWISTOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Ignatki, Polska
050858178
REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA
UZNANA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: symbol klasy wzoru przemysłowego, numer prawa z rejestracji międzynarodowej, datę rejestracji
międzynarodowej, datę publikacji rejestracji międzynarodowej, nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego, określenie przedmiotu wzoru,
rysunek wzoru lub fotografię wzoru.
(51) 26-06 (11) DM/200 896 (15) 04.02.2019 (45) 09.08.2019
(73) PSA AUTOMOBILES SA, 2-10 Boulevard de l’Europe,
78300 Paris (FR)
(54) 1.-3. Przednia lampa do pojazdów, 4.-7. Tylna lampa do pojazdów
(55)
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(51) 12-08 (11) DM/200 948 (15) 26.02.2019 (45) 30.08.2019
(73) PSA AUTOMOBILES SA, 2-10 Boulevard de l’Europe,
78300 Paris (FR)
(54) 1. Pojazd, 2. Przedni zderzak do pojazdów, 3. Tylny zderzak do
pojazdów, 4. Kratownica wlotu powietrza do pojazdów, 5. Przedni
błotnik do pojazdów, 6. Przednie drzwi do pojazdów, 7. Karoseria
pojazdów, 8. Tylne drzwi do pojazdów, 9. Klapa tylna do pojazdów,
10. Spoiler dachowy
(55)
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(51) 16-06 (11) DM/201 865 (15) 05.03.2019 (45) 06.09.2019
(73) Hazuki Company Kabushiki Kaisha, 10-1, Roppongi 6-chome,
Minato-ku Tokyo (JP)
(54) 1. – 2. Okulary powiększające
(55)

Nr 10/2019

(51) 13-03 (11) DM/202 074 (15) 06.12.2018 (45) 02.08.2019
(73) DERNEK GRUP ELEKTRIK ELEKTRONIK DIS TICARET VE SANAYI
LIMITED SIRKETI , Istanbul Trakya Serbest Bolgesi Ferhatpasa Sb
Mahallesi, Sumbul Sokak No:5/41 Catalca ISTANBUL (TR)
(54) 1. Przełącznik elektryczny, 2. –Gniazdko elektryczne
(55)

(51) 12-16 (11) DM/202 103 (15) 22.01.2019 (45) 02.08.2019
(73) MAN Truck & Bus SE, Dachauer Str. 667, 80995 München (DE)
(54) 1.-4. Część wnętrza samochodu, 5-11 Część zewnętrzna samochodu, 12-18 Część zderzaka samochodu
(55)
(51) 16-06 (11) DM/201 965 (15) 13.08.2018 (45) 02.08.2019
(73) HAZUKI COMPANY KABUSHIKI KAISHA, 10-1, Roppongi
6-chome, Minato-ku Tokyo (JP)
(54) 1. -2. Okulary powiększające
(55)

Nr 10/2019
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(51) 12-16 (11) DM/202 110 (15) 12.11.2018 (45) 02.08.2019
(73) MAN Truck & Bus AG, Dachauer Str. 667, 80995 München (DE)
(54) 1.-2.Autobus (część), 3-14 Część karoserii pojazdów, 15.Błotnik
do pojazdów, 16-26 Kołpak do pojazdów
(55)

65
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(51) 05-06 (11) DM/202 224 (15) 10.07.2018 (45) 16.08.2019
(73) CURT G. JOA, INC., 100 CROCKER AVENUE, 53085 SHEBOYGAN
FALLS, WI (US)
(54) 1. 1.-2. Laminat rozciągliwy
(55)

(51) 09-03 (11) DM/202 255 (15) 10.10.2018 (45) 16.08.2019
(73) Sayyid Nadimi, 1200 Avenue H E, 76011 Arlington, Texas (US)
(54) Pojemnik na produkty tytoniowe
(55)

(51) 28-02 (11) DM/202 262 (15) 04.02.2019 (45) 16.08.2019
(73) Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24 , 1204 Genève (CH)
(54) Tubka na szminkę
(55)
(51) 19-06 (11) DM/202 202 (15) 25.04.2018 (45) 09.08.2019
(73) SUPER TEX SECTHENRY COMPANY (MOHAMMAD NABIL
MOHAMMED ALI SREO & PARTNERS), Industrial Zone Obour City ,
(Cairo Governorate) (EG)
(54) 1. Długopis
(55)

(51) 07-05 (11) DM/202 580 (15) 13.06.2018 (45) 13.09.2019
(73) Milovan Dokić, Tomice Popovića 4, 11080 Zemun (RS), Radomir
Savinović, Predraga Večerinca 2a , 22305 Stari Banovci (RS)
(54) 1. – 4. Gąbka z ornamentem owocowym
(55)
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(51) 09-03 (11) DM/202 581 (15) 13.06.2018 (45) 13.09.2019
(73) Radomir Savinović, Predraga Večerinca 2a , 22305 Stari
Banovci (RS), Milovan Dokić, Tomice Popovića 4, 11080 Zemun (RS)
(54) 1. – Pudełko na gąbkę
(55)

Nr 10/2019

(51) 03-01 (11) DM/202 650 (15) 20.02.2019 (45) 13.09.2019
(73) LOUIS VUITTON MALLETIER, 2 rue du Pont-Neuf, 75001 Paris (FR)
(54) 1. – 2. Walizka-kufer
(55)

Nr 10/2019
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D. ZNAKI TOWAROWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje dotyczące znaków towarowych oznaczają:

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

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

PRAWA OCHRONNE
NA ZNAKI TOWAROWE
UDZIELONE PRAWA
(od nr 321 501 do nr 322 200)

(111) 321501
(220) 2018 10 18
(210) 491770
(151) 2019 06 05
(441) 2019 02 11
(732) AMICA HANDEL I MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KÜCHENCHEF
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 26.04.01, 24.17.02, 13.03.01, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.12
(510), (511) 7 pralki, zmywarki do naczyń, odkurzacze, maszyny kuchenne elektryczne, 11 kuchenki gazowe i elektryczne, elektryczne
piece grzewcze, piekarniki, wyciągi kuchenne, podgrzewane elektrycznie płyty ceramiczne sprzedawane jako elementy kuchenek,
lodówki, zamrażarki, zapalniczki dla płyt gazowych, automatyczne
ekspresy do kawy, elektryczne frytownice, elektryczne waflownice,
urządzenia do oczyszczania powietrza, tostery, urządzenia chłodzące, szybkowary elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia
do produkcji lodów, kuchenki mikrofalowe.

(111) 321502
(220) 2018 10 18
(210) 491772
(151) 2019 05 22
(441) 2019 01 03
(732) SOLAREK IZABELA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Heckling
(510), (511) 41 doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia
zawodowego, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, doradztwo w zakresie treningu fizycznego, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), doradztwo zawodowe [edukacja],
doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], informacje dotyczące kariery zawodowej i usługi doradztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne i szkoleniowe).
(111) 321503
(220) 2018 10 19
(210) 491789
(151) 2019 05 22
(441) 2019 01 03
(732) FASHION LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N N69.PL
(540)

(591) czarny, jasnobrązowy
(531) 26.01.01, 27.05.01, 27.05.08, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna dla osób trzecich, w szczególności w Internecie: bielizny, kosmetyków, akcesoriów erotycznych.
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(111) 321504
(220) 2018 10 19
(210) 491819
(151) 2019 06 05
(441) 2019 01 28
(732) DELFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowa Wieś (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) delfin
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 03.09.04, 27.05.01, 29.01.12, 26.04.04, 26.04.15, 26.04.18
(510), (511) 29 ekstrakty mięsne, mięso, drób, ryby, skorupiaki, mięczaki, dziczyzna, jaja, mleko, wyroby z mleka, jadalne oleje i tłuszcze,
margaryna, masło, olej, smalec, oliwa, owoce i warzywa konserwowane, suszone, gotowane, konfitury, dżemy, galaretki, kisiel, żelatyna,
konserwy, pikle, gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa, 30
kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, mąka, przyprawy, namiastki kawy,
chleb, ciastka, wyroby cukiernicze, piekarnicze, słodycze, czekolady,
lody, miód, syrop z melasy, drożdże, proszki do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy, koncentraty spożywcze, makarony, kasze i inne wyroby zbożowe, budyń, sosy do sałat, 31 świeże owoce, jarzyny, nasiona, rośliny i naturalne kwiaty, ziemniaki surowe oraz inne produkty
rolnicze, ogrodnicze i leśne, ziarna, 32 wody mineralne, gazowane
i niegazowane, napoje bezalkoholowe, syropy, preparaty do przygotowywania napojów, napoje owocowe, soki owocowe, nektary, piwo,
33 wina, wódki, spirytus, koniaki, 34 tytoń, papierosy, cygara, zapałki, zapalniczki dla palaczy, 35 usługi w zakresie prowadzenia sklepu
i/lub hurtowni z następującymi towarami wymienionymi w wykazie:
ekstrakty mięsne, mięso, drób, ryby, skorupiaki, mięczaki, dziczyzna,
jaja, mleko, wyroby z mleka, jadalne oleje i tłuszcze, margaryna, masło, olej, smalec, oliwa, owoce i warzywa, konserwowane, suszone,
gotowane, konfitury, dżemy, galaretki, kisiel, budyń, żelatyna, konfitury, konserwy, pikle, sosy do sałat, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż,
mąka, przyprawy, namiastki kawy, chleb, ciastka, wyroby cukiernicze,
piekarnicze, słodycze, czekolady, lody, miód, syrop z melasy, drożdże,
proszki do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy, dania gotowe, koncentraty spożywcze, makarony, kasze i inne wyroby zbożowe, świeże
owoce, jarzyny, nasiona, rośliny i naturalne kwiaty, ziemniaki oraz
inne produkty rolnicze, ogrodnicze i leśne, ziarna, wody mineralne,
gazowane i niegazowane, napoje bezalkoholowe, syropy, preparaty do przygotowywania napojów, napoje owocowe, soki owocowe,
nektary, piwo, wina, wódki, spirytus, koniaki, tytoń, papierosy, cygara, zapałki, zapalniczki.
(111) 321505
(220) 2018 10 19
(210) 491834
(151) 2019 06 14
(441) 2019 01 03
(732) GUŚCIORA LEOPOLD IRPOL, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) irpol
(510), (511) 7 aeratory do trawników [maszyny], dmuchawy do śniegu, dmuchawy powietrzne, elektryczne narzędzia ogrodnicze, generatory prądu, glebogryzarki, kosiarki do trawy [maszyny], kosiarki
żyłkowe do użytku ogrodniczego, maszyny do mycia ciśnieniowego,
mechaniczne narzędzia rolnicze, narzędzia elektryczne, narzędzia
mechaniczne, narzędzia napędzane silnikowo, narzędzia ogrodnicze [maszyny], narzędzia pneumatyczne, narzędzia rolnicze inne niż
narzędzia ręczne o napędzie ręcznym, nożyce do żywopłotów [maszyny], nożyce ogrodnicze [inne niż ręczne], nożyce ogrodnicze [maszyny], odśnieżarki, opryskiwacze upraw, piły [maszyny], piły ręczne
silnikowe, piły ręczne, elektryczne, roboty koszące, rozdrabniacze,
zamiatarki do trawników [maszyny], zamiatarki drogowe, 8 kosy,
narzędzia ogrodnicze (sterowane ręcznie), narzędzia ręczne, nożyce
ogrodnicze, piły do cięcia gałęzi, podkaszarki ręczne, ręczne narzędzia rolnicze, 12 motocykle, motorowery, skutery [pojazdy], traktory
do trawników, traktory ogrodnicze, 37 konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, konserwacja i naprawy maszyn i narzędzi ogrodniczych i rolniczych.
(111) 321506
(151) 2019 06 14

(220) 2018 10 24
(441) 2019 02 25

(210) 491980
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(732) Edgewell Personal Care Brands, LLC, Shelton (US)
(540) (znak słowny)
(540) Mężczyzna taki jak ja. Golenie takie, jak chcę.
(510), (511) 8 maszynki do golenia, ostrza, żyletki, brzytwy.
(111) 321507
(220) 2018 10 24
(210) 491981
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 11
(732) WIĘCKIEWICZ MIESZKO, Mirków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IDEAMed Innovations for DEntistry And Medicine
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 41 usługi szkoleniowe dotyczące personelu medycznego, 42 usługi naukowe i technologiczne, usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, badania chemiczno-technologiczne,
badania biologiczne, badania kliniczne i badania medyczne, badania
dotyczące nauki, 44 usługi analiz medycznych związane z leczeniem
pacjentów, usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem
i leczeniem chorób.
(111) 321508
(220) 2018 10 25
(210) 491992
(151) 2019 06 13
(441) 2019 02 11
(732) EKO-VIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) APRECCO
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
(111) 321509
(220) 2018 10 26
(210) 492042
(151) 2019 06 07
(441) 2018 12 17
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kraft ULTIMATE
(540)

(591) niebieski, ciemnoniebieski, biały
(531) 01.15.15, 26.01.03, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 detergenty do zmywania naczyń, w tym do zmywarek
do naczyń, płyny do mycia naczyń, preparaty do nadawania połysku, preparaty do zmywania naczyń, ściereczki nasączone środkiem
do zmywania naczyń, środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, tabletki do zmywarek, impregnowane chusteczki papierowe
do czyszczenia naczyń, mydło w płynie do mycia naczyń.
(111) 321510
(220) 2018 10 30
(210) 492185
(151) 2019 06 13
(441) 2019 02 25
(732) POLSKIE STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW STYROPIANU,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STYROPIAN MEN
(540)

(531) 27.05.05, 27.05.15, 27.05.17, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10
(510), (511) 1 kleje do wykorzystania w budownictwie, produkty chemiczne dla budownictwa, chemia budowlana, mianowicie preparaty,
środki i składniki chemiczne dla budownictwa, 17 materiały izolacyjne, ognioochronne, wypełniające, uszczelniające, termoizolacyjne
naturalne, syntetyczne i półprzetworzone, materiały do dociepleń,
izolacji wodnych i dźwiękowych, styropian, materiały izolacyjne
ze styropianu dla budownictwa, 19 materiały budowlane niemeta-
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lowe, niemetalowe elementy budowlane ze styropianu, styropianowe płyty i profile, okładziny budowlane ze styropianu, materiały
wykończeniowe ze styropianu, zaprawy budowlane, 35 zarządzanie
w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego, usługi pośrednictwa handlowego, franczyza, promocja
sprzedaży towarów, wyceny handlowe, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich artykułów metalowych budowlanych, materiałów izolacyjnych, ognioochronnych, wypełniających, uszczelniających, termoizolacyjnych naturalnych, syntetycznych i półprzetworzonych, materiałów do dociepleń, izolacji wodnych i dźwiękowych, styropianu
i wyrobów ze styropianu, materiałów budowlanych niemetalowych,
niemetalowych elementów budowlanych ze styropianu, styropianowych płyt i profili, okładzin budowlanych ze styropianu, materiałów
wykończeniowych ze styropianu pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać lub zapoznać się z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, w sklepie, za pośrednictwem
usługi elektronicznej, w systemie on-line, bezpośrednio poza siecią
sklepową, na stronie internetowej, usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji z plików komputerowych dla osób trzecich, usługi konsultacyjne i doradcze dotyczące w/w, informacja o powyższych usługach, 37 usługi budowlane
i remontowe budynków, wykonywanie izolacji i dociepleń, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowa analiza i usługi badawcze, projektowanie urbanistyczne, budowlane i technologiczne.

(111) 321511
(220) 2018 11 07
(210) 492450
(151) 2019 06 11
(441) 2019 02 25
(732) Regent Hospitality Worldwide, Inc., Grand Cayman (KY)
(540) (znak słowny)
(540) REGENT
(510), (511) 35 usługi zarządzania hotelem na rzecz osób trzecich,
usługi franchisingu dotyczące hoteli, usługi doradztwa i konsultacji
biznesowych w zakresie zarządzania, prowadzenia i franchisingu dotyczącego hoteli, zarządzanie biznesowe hotelami i innymi miejscami
zakwaterowania, usługi marketingowe dotyczące hoteli i nieruchomości, obsługa programów lojalnościowych i motywacyjnych, usługi promocyjne w formie programów lojalnościowych i programów
zachęt dla klientów, 36 usługi dotyczące nieruchomości, mianowicie
zapewnianie, leasing, zarządzanie, wynajem i pośrednictwo w obrocie
mieszkaniami, apartamentowcami, nieruchomościami na pobyt wakacyjny w systemie time share, nieruchomościami mieszkalnymi, nieruchomościami wakacyjnymi oraz obiektami i obiektami usługowymi
z nimi związanymi, usługi w zakresie wymiany nieruchomości wakacyjnych w systemie time share, 43 usługi hotelarskie, kwatery, usługi
w zakresie tymczasowego zakwaterowania, usługi informacyjne dotyczące hoteli, kwater i tymczasowego zakwaterowania, usługi dotyczące rezerwacji hoteli, kwater i tymczasowego zakwaterowania, usługi
restauracji, barów, koktajl barów, kawiarni, kafeterii i barów przekąskowych, usługi cateringowe w zakresie dostarczania żywności i napojów,
rezerwacje w restauracjach, udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, spotkania, imprezy, konwenty i wystawy, wynajem krzeseł,
stołów, bielizny pościelowej i zastawy szklanej.
(111) 321512
(220) 2018 11 08
(210) 492478
(151) 2019 05 31
(441) 2019 02 11
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Wszystkie odpowiedzi w jednym pytaniu
(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 filmowe-
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go 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 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) 321513
(220) 2018 11 13
(210) 492570
(151) 2019 06 04
(441) 2019 02 18
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KASZANKA BLACK & WHITE
(510), (511) 29 kaszanka.
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(111) 321514
(220) 2018 11 13
(210) 492572
(151) 2019 06 04
(441) 2019 02 18
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów
Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BLACK & WHITE
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, parówki, kiełbasa, wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa.

(111) 321519
(220) 2018 11 14
(210) 492645
(151) 2019 05 29
(441) 2019 01 21
(732) SKELE BIAŁASIEWICZ PARUZEL SPÓŁKA JAWNA, Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKELE
(540)

(111) 321515
(220) 2018 12 18
(210) 494001
(151) 2019 06 11
(441) 2019 02 25
(732) PepsiCo, Inc., Purchase (US)
(540) (znak słowny)
(540) DEW
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy
i inne preparaty do przygotowywania napojów, bezalkoholowe
napoje gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące,
napoje izotoniczne, napoje dla sportowców, napoje zawierające witaminy, wody smakowe, proszek do wytwarzania napoi gazowanych.

(591) granatowy, niebieski, szary
(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.11.14, 29.01.13
(510), (511) 37 montaż i wynajem rusztowań.

(111) 321516
(220) 2018 11 13
(210) 492633
(151) 2019 06 06
(441) 2019 02 18
(732) SĘPIOŁ ŁUKASZ, SĘPIOŁ RAFAŁ SMART IMPORT SPÓŁKA
CYWILNA, Maków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) World Traveller
(540)

(531) 18.05.01, 18.05.03, 27.05.01, 27.05.09
(510), (511) 18 bagaże podróżne, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z walizkami.
(111) 321517
(220) 2018 09 19
(210) 490738
(151) 2019 03 15
(441) 2018 11 26
(732) COPERNICUS CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COPERNICUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
(540)

(591) fioletowy, biały
(531) 01.01.01, 01.01.02, 01.01.09, 26.04.03, 26.04.04, 27.01.03,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 działalność finansowa-usługi doradztwa finansowego, usługi finansowe, 45 usługi prawne-doradztwo prawne w zakresie świadczonych usług finansowych.
(111) 321518
(220) 2018 12 11
(210) 493720
(151) 2019 05 21
(441) 2019 02 04
(732) RELLA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bi1 by zdrowo żyć
(540)

(591) czarny, czerwony, jasnoszary
(531) 27.05.01, 26.04.02, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama i marketing, reklama za pomocą marketingu
bezpośredniego, promocja, reklama i marketing stron internetowych online.

(111) 321520
(220) 2018 11 15
(210) 492704
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 11
(732) LEWANDOWSKA AGATA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RECOVERAN SYSTEM
(510), (511) 5 mieszaniny farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, preparaty specjalnego przeznaczenia medycznego
do stosowania w regeneracji błony śluzowej, preparaty i produkty
farmaceutyczne do regeneracji błony śluzowej, preparaty dietetyczne do użytku medycznego, dietetyczna żywność do celów medycznych, produkty dietetyczne do celów medycznych, 42 badania
biologiczne, badania kliniczne i badania medyczne, medyczne badania naukowe, 44 konsultacje medyczne, usługi medyczne, usługi
diagnostyki medycznej [testy i analizy], badania medyczne w celach
diagnostycznych lub leczenia, usługi indywidualnych konsultacji
medycznych świadczone dla pacjentów, usługi doradztwa dietetycznego [medyczne].
(111) 321521
(220) 2018 11 15
(210) 492736
(151) 2019 05 31
(441) 2019 01 21
(732) PRIMAVERA PARFUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Twish
(540)

(591) niebieski, fioletowy, różowy, żółty, zielony, biały
(531) 02.03.02, 02.03.16, 02.03.23, 02.09.12, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 21 szczotki do włosów, grzebienie, 26 spinki do włosów,
gumki do włosów, wsuwki do włosów, wałki do włosów, klamry
do włosów, ozdoby do włosów, klipsy do włosów, akcesoria do farbowania włosów (pędzle, miseczki).
(111) 321522
(220) 2018 11 20
(210) 492867
(151) 2019 06 13
(441) 2019 02 25
(732) MORDAKA KAZIMIERZ ZAKŁAD BETONIARSKI, Wąwał (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MORDAKA
(540)

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane, niemetalowe konstrukcje budowlane, budowlane płyty niemetalowe, niemetalowe
elementy konstrukcyjne dla budownictwa, tynki, gładzie tynkarskie,
stiuki, sztukaterie, płyty gipsowo kartonowe, niemetalowe okładziny
ścienne i podłogowe, ceramika budowlana, kruszywa, granit, marmur, budowlany kamień, alabaster, okładziny ścienne niemetalowe
dla budownictwa, ściany niemetalowe, kostki brukowe, listwy dekoracyjne niemetalowe, krawężniki niemetalowe, nadproża niemetalo-
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we, elementy betonowe, płyty budowlane niemetalowe, konstrukcje kamieniarskie, obudowy kamieniarskie, profile niemetalowe dla
budownictwa, okładziny kamieniarskie, wytwory z kamienia naturalnego, płyty kamieniarskie, beton architektoniczny i wyroby z betonu architektonicznego, 35 sprzedaż niemetalowych materiałów
budowlanych, reklama, usługi prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania działalnością gospodarczą, 37 usługi budowlane,
kamieniarskie, montaż materiałów budowlanych, usługi wykonywania instalacji budowlanych, usługi naprawy instalacji budowlanych,
murowanie, malowanie, nadzór budowlany, rozbiórka budynków,
montaż rusztowań, uszczelnianie i izolacja budynków, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, wykonywanie robót budowlanych,
wznoszenie konstrukcji budowlanych, usługi murarskie, kładzenie
posadzek, kładzenie nawierzchni, wykonywanie robót wykończeniowych w budynkach.

(111) 321523
(220) 2018 11 22
(210) 492997
(151) 2019 06 06
(441) 2019 02 18
(732) IGLOTEX SPÓŁKA AKCYJNA, Skórcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kręciołek
(510), (511) 30 lody, lody spożywcze, lody spożywcze w proszku, sorbety jako lody, torty lodowe, jogurt mrożony oraz schłodzony, desery
mrożone oraz schłodzone, desery na bazie lodów, pianki, musy, galaretki owocowe, budynie, puddingi, środki wiążące do lodów spożywczych, sosy do deserów, wyroby cukiernicze, ciasta, ciasta mrożone,
słodycze, cukierki.
(111) 321524
(220) 2018 11 23
(210) 493021
(151) 2019 05 31
(441) 2019 01 28
(732) LECH GARMAŻERIA STAROPOLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Ignatki-Osiedle (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Octownia Białystok od 1952 r.
(540)

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 26.11.06, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 owoce konserwowane, warzywa konserwowane, suszone owoce, warzywa suszone, owoce gotowane, warzywa gotowane, konserwy, marynaty, ogórki konserwowe, przetworzone buraki, galaretki, dżemy owocowe, kompoty w słoikach, oleje i tłuszcze
jadalne, sałatki owocowe i warzywne, grzyby konserwowane, ryby
konserwowane, 30 ocet, syropy do produkcji napojów, sosy, keczup,
musztarda, przetworzony chrzan [przyprawa], octy smakowe.
(111) 321525
(220) 2018 11 23
(151) 2019 05 31
(441) 2019 01 28
(732) KOCHAM WODĘ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOCHAMWODE.pl
(540)

(210) 493026

(591) czarny, szary
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 urządzenia do produkcji żywności, urządzenia do produkcji wód mineralnych, automaty do sprzedaży żywności i napojów,
urządzenia do wytwarzania napojów gazowanych, podgrzewacze
wody (części maszyn), 21 butle szklane, butelki, buteleczki, butelki
na napoje dla podróżnych, naczynia do picia, pudełka szklane, 32
wody mineralne, wody mineralne gazowane, wody źródlane i inne
napoje bezalkoholowe, produkty do wytwarzania wody mineralnej,
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preparaty do produkcji wody gazowanej, 43 wypożyczanie dystrybutorów wody pitnej, bary szybkiej obsługi, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, kafeterie, bufety, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki,
usługi w zakresie wyposażenia i urządzeń kempingowych.

(111) 321526
(220) 2018 11 23
(151) 2019 05 31
(441) 2019 01 28
(732) KOCHAM WODĘ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOCHAMWODE.pl
(540)

(210) 493027

(591) czarny, szary
(531) 02.09.01, 26.01.14, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 7 urządzenia do produkcji żywności, urządzenia do produkcji wód mineralnych, automaty do sprzedaży żywności i napojów,
urządzenia do wytwarzania napojów gazowanych, podgrzewacze
wody (części maszyn), 21 butle szklane, butelki, buteleczki, butelki
na napoje dla podróżnych, naczynia do picia, pudełka szklane, 32
wody mineralne, wody mineralne gazowane, wody źródlane i inne
napoje bezalkoholowe, produkty do wytwarzania wody mineralnej,
preparaty do produkcji wody gazowanej, 43 wypożyczanie dystrybutorów wody pitnej, bary szybkiej obsługi, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, kafeterie, bufety, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki,
usługi w zakresie wyposażenia i urządzeń kempingowych.
(111) 321527
(220) 2018 11 23
(210) 493028
(151) 2019 06 05
(441) 2019 01 28
(732) NAWROCKI CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NAWROCKI LAB
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.07
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenia),
44 usługi dentystyczne, usługi doradcze w zakresie zdrowia.
(111) 321528
(220) 2018 11 23
(210) 493035
(151) 2019 05 31
(441) 2019 01 28
(732) MATEJA WALDEMAR GRADEM USUWANIE WGNIECEŃ,
Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GRADEM
(510), (511) 37 naprawa karoserii samochodowych.
(111) 321529
(220) 2018 11 23
(210) 493039
(151) 2019 05 31
(441) 2019 01 28
(732) AS CROP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Architect80
(510), (511) 1 nawozy.
(111) 321530
(220) 2018 11 23
(210) 493040
(151) 2019 05 31
(441) 2019 01 28
(732) AS CROP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) Architekton
(510), (511) 1 nawozy, 5 pestycydy, fungicydy, herbicydy, insektycydy.

ne z mąki zbożowej, przekąski słone na bazie zbóż, ciastka zbożowe
do spożycia przez ludzi, produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi.

(111) 321531
(220) 2018 11 23
(210) 493042
(151) 2019 06 05
(441) 2019 01 28
(732) GARCHEM GARCZAREK SPÓŁKA JAWNA, Granowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ECO clean
(540)

(111) 321534
(220) 2018 11 27
(151) 2019 06 06
(441) 2019 02 18
(732) Wave Holdco, S.L., Madryt (ES)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kai
(540)

(591) zielony, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia, detergenty do zmywania naczyń, detergenty do zmywania naczyń w zmywarkach, detergenty
inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów
medycznych, preparaty do mycia, mydełka, mydła, płyny do mycia
naczyń, środki do nadawania połysku, płyny do spryskiwaczy szyb,
środki do mycia szkła, środki do szorowania, środki do zmywania
naczyń, środki do zmywarek ułatwiające suszenie naczyń, produkty
toaletowe, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, ściereczki
nasączone detergentami do czyszczenia.
(111) 321532
(220) 2018 11 26
(210) 493079
(151) 2019 06 05
(441) 2019 01 28
(732) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Poultry P-MIX
(540)

(591) czarny, brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 białkowe suplementy dla zwierząt, biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, enzymy do celów weterynaryjnych,
kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych,
preparaty weterynaryjne, suplementy diety dla zwierząt, pasza lecznicza dla zwierząt, 29 mleko, produkty mleczne, 31 otręby (pokarm
dla zwierząt), pasza dla zwierząt tucznych, produkty do tuczenia
zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające
dla zwierząt.
(111) 321533
(220) 2018 11 26
(210) 493104
(151) 2019 06 13
(441) 2019 02 25
(732) ORGANIKAGRO FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Soligrano
(540)

(591) brązowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.07.02, 24.01.10
(510), (511) 30 zboża, płatki zbożowe, mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, przekąski z produktów zbożowych, batony zbożowe i energetyczne, batony spożywcze
na bazie zbóż, chrupki zbożowe, czipsy zbożowe, preparaty zbożowe, preparaty zbożowe pokryte cukrem i miodem, zbożowe artykuły
śniadaniowe, płatki śniadaniowe zawierające błonnik, słodycze [cukierki], ciastka, krakersy z preparatów zbożowych, przekąski wykona-

(210) 493176

(531) 26.04.09, 26.01.03, 26.07.25, 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.
(111) 321535
(220) 2018 11 27
(151) 2019 06 14
(441) 2019 02 25
(732) ŁATA KRZYSZTOF, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VA VALENTINIANO
(540)

(210) 493186

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 skóry zwierzęce, imitacje skóry, aktówki, dyplomatki,
etui na klucze, kufry bagażowe, kosmetyczki bez wyposażenia, teczki, teczki szkolne, parasole, plecaki, pasy skórzane inne niż odzież,
portfele, portfele skórzane, portmonetki, torby sportowe, torby plażowe, torby na zakupy, torby podróżne, torby myśliwskie, torebki,
torebki skórzane, walizki, wizytowniki na karty wizytowe.
(111) 321536
(220) 2018 01 11
(151) 2018 06 27
(441) 2018 03 12
(732) PROXY-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rypin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOUNTER PROFESSIONAL LINE

(210) 481030
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(540)

(591) czarny, ciemnoczerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02
(510), (511) 1 klej montażowy, czyścik do pianki, 17 piana montażowa, silikony, uszczelniacz akrylowy, klej do styropianu.
(111) 321537
(220) 2018 06 08
(151) 2018 11 06
(441) 2018 07 23
(732) LITWIŃSKI KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EN. Szybki Angielski
(540)

(210) 486884

(591) fioletowy, czarny
(531) 29.01.12, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.07, 26.11.10, 27.05.01, 27.05.09,
27.05.10, 27.05.15, 27.05.19, 27.05.22, 24.17.01, 24.17.02
(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 sprzedaży
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 podręczników do nauki języka angielskiego, 41 prowadzenie kursów nauki języka angielskiego, kształcenie praktyczne
jako pokazy, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie seminariów, warsztatów jako szkoleń, sprawdziany edukacyjne,
tłumaczenie, informacja o edukacji, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, publikowanie książek, publikowanie online elektronicznych książek i czasopism, udostępnianie publikacji
elektronicznych nie do pobrania, wypożyczanie książek, także e-booków, wypożyczanie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych
w formie filmów oraz zapisanych na magnetycznych i optycznych
nośnikach danych, 45 zarządzanie prawami autorskimi, licencjonowanie własności intelektualnej, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, monitorowanie praw własności intelektualnej do celów
doradztwa prawnego.
(111) 321538
(220) 2018 10 05
(151) 2019 06 05
(441) 2018 12 17
(732) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dziko Słodki
(540)

(210) 491339

(591) zielony, czarny, biały
(531) 03.04.18, 03.04.20, 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 sosy, keczup [sos], sosy pikantne, sos w proszku, sosy
sałatkowe do żywności [sosy], sos picante, sosy zagęszczone, aro-
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maty w formie sosów w proszku, dodatki smakowe w postaci zagęszczonych sosów, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów,
pikantne sosy, czatnej i pasty, przyprawy, nielecznicze słodycze
do zastosowania jako część diety polegającej na kontrolowaniu kalorii, słodycze nie lecznicze, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę
bezpośrednią towarów takich jak: sosy, keczupy, sosy w proszku, sosy
sałatkowe do żywności, sos pikantne, sosy zagęszczone, aromaty
w formie sosów w proszku, dodatki smakowe w postaci zagęszczonych sosów, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, pikantne
sosy, czatnej i pasty, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, przygotowanie reklam, reklama, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych.

(111) 321539
(220) 2018 10 08
(210) 491379
(151) 2019 06 05
(441) 2018 12 17
(732) JANGAS ZBIGNIEW P.P.H.U. DREWMAR, Kraszewice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DREWMAR
(510), (511) 19 drewno, drewno wielkowymiarowe, średniowymiarowe, małowymiarowe, drewno budowlane, tarcica ogólnobudowlana,
drewno użytkowe, stemple budowlane, drewno częściowo obrobione i obrobione, żerdzie niemetalowe, belki drewniane, żerdzie, krokwie, tarcica, deski, płyty drewniane, forniry drewniane, łaty, drewno
na więźby dachowe, drewno na dachówkę, drewniane elementy wykończeniowe i ozdobne dachu, boazeria drewniana, listwy drewniane, deski na podłogę, drewniane panele podłogowe i ścienne, deska
tarasowa, drewno na klepkę bednarską, okna, drzwi, futryny z drewna, 20 palety, palety transportowe niemetalowe, palety załadowcze
niemetalowe, pojemniki drewniane, kosze niemetalowe, drewniane
skrzynie i pudła, wyroby z drewna nie ujęte w innych klasach, blaty robocze, stoły robocze, stoły warsztatowe, boazeria meblarska,
budy i kojce dla zwierząt domowych, półki, części półek, listwy wykończeniowe z drewna, drabiny z drewna, drążki drewniane, słupki,
maszty drewniane, drzwi drewniane do mebli, kołki niemetalowe,
ścianki działowe drewniane, wyroby stolarskie, meble, meble domowe i ogrodowe wykonane z drewna, kosze wiklinowe, ławki i ławy
drewniane, stoły, meble do sauny.
(111) 321540
(220) 2018 10 08
(210) 491380
(151) 2019 05 17
(441) 2018 12 27
(732) DWORACZYŃSKI LECH DWORACZYŃSKI CONSULTING,
Czekanów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PAŁAC BAGATELA
(510), (511) 35 usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc i doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, promowanie działalności gospodarczej, promocja gospodarcza, promocja sprzedaży,
usługi konsultingowe związane z personelem, usługi konsultingowe
związane z zarządzaniem, usługi konsultingowe dotyczące reklamy,
usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej, doradztwo
biznesowe, usługi menedżerskie, organizowanie imprez, wystaw,
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, promocja sprzedaży, reklama, usługi reklamowe i promocyjne,
informacja o działalności gospodarczej i handlowej, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, 41 organizowanie
i prowadzenie konferencji, seminariów, zjazdów, wykładów i szkoleń, organizowanie i prowadzenie koncertów, festiwali, imprez estradowych, kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych, widowisk
multimedialnych, usługi klubowe, organizowanie wystaw w celach
kulturalnych i edukacyjnych, informacja o imprezach kulturalnych,
rekreacyjnych, rozrywkowych, usługi wydawnicze, obsługa publikacji elektronicznych on-line, usługi promocji w zakresie imprez rozrywkowych, koncertów, festiwali muzycznych, imprez artystycznych,
kulturalnych, 43 udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje, udostępnianie obiektów
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i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, udostępnianie sal konferencyjnych, wynajmowanie sal koncertowych, wynajmowanie sal
na posiedzenia, narady, seminaria, spotkania biznesowe, szkolenia,
usługi w zakresie zapewniania obiektów na spotkania, wynajmowanie sal konferencyjnych, usługi hotelowo-restauracyjne w zakresie
podejmowania gości, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, organizowanie posiłków w hotelach, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi w zakresie przygotowywania
jedzenia i napojów, catering obejmujący żywność i napoje na bankiety, usługi cateringu.

(111) 321541
(220) 2018 10 08
(210) 491392
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 11
(732) FUNDACJA HOSPICJUM ONKOLOGICZNE ŚW. KRZYSZTOFA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OBSERWATORIUM Odpowiedzialne leczenie bólu
(540)

(591) czerwony, szary
(531) 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.01, 29.01.06, 26.01.01,
26.01.03, 26.01.14, 02.01.01
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(111) 321542
(220) 2018 10 08
(151) 2019 03 18
(441) 2018 11 19
(732) WALCZUK PIOTR EVENTS, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Poznańska Giełda Fonograficzna
(540)

(210) 491399

(591) błękitny, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 płyty (nagrania dźwiękowe).
(111) 321543
(220) 2018 10 08
(210) 491400
(151) 2019 05 30
(441) 2019 01 14
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO KOMPLETACJI I MONTAŻU SYSTEMÓW
AUTOMATYKI CARBOAUTOMATYKA SPÓŁKA AKCYJNA, Tychy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CA CARBOAUTOMATYKA
(540)

(591) czarny, zielony
(531) 14.05.02, 14.05.12, 26.01.16, 26.02.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 urządzenia pneumatyczne do czyszczenia zbiorników,
koksowe baterie filtrów powietrza do układów pneumatycznych, 9
urządzenia elektroniczno-energetyczne służące do rozruchu i regulacji obrotów silników elektrycznych, rozdzielnice elektryczne
przeciwwybuchowe ognioszczelne wysokiego napięcia, wyłączniki
elektryczne przeciwwybuchowe ognioszczelne, skrzynki instalacyjne, przyciskowe, wskaźnikowe zwykłe i przeciwwybuchowe do instalacji elektrycznych zasilających, sterowniczych, teletechnicznych,
rozdzielnice teletechniczne, szafy badaniowe i zasilające, tablice
instalacyjne elektryczne przepustowe, sygnalizacyjne, zasilające,
systemy wyłączników awaryjnych z układem deszyfracji, systemy
do automatycznej regulacji ciężaru właściwego i poziomu cieczy
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w zbiornikach, wagi tensometryczne hakowe, wagonowe (kolejowe),
samochodowe, przenośnikowe, detektory gazów i gazomierze dla
tlenu, metanu, dwutlenku węgla, tlenku węgla, siarkowodoru, stoły
do kontroli metanomierzy, zapalarki do robót strzelniczych w zakładach górniczych, wskaźniki rezystancji obwodów strzałowych i ładowarki do nich, telefony szybowe, uniwersalne wyłączniki bramkowe,
czujniki ciśnienia zwykłe i przeciwwybuchowe, tamy wentylacyjne
kopalniane wraz z systemem automatycznego sterowania, 11 lampy przemysłowe zwykłe i przeciwwybuchowe, 37 usługi montażowe
dołowe i powierzchniowe w zakresie elektryfikacji, mechanizacji, automatyzacji, łączności i monitoringu ciągłego pracy maszyn, związane z technologią wydobycia i przeróbki kopalin oraz bezpieczeństwa
pracy, 41 prowadzenie kursów szkoleniowych specjalistycznych z zakresu eksploatacji urządzeń elektrycznych, automatyki i telekomunikacji w zakładach górniczych.

(111) 321544
(220) 2018 11 13
(210) 491502
(151) 2019 06 07
(441) 2019 01 28
(732) KANCELARIA RACHUNKOWA PODATEK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) infoPodatek.pl
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 26.04.01, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości,
doradztwo księgowe w zakresie podatków, doradztwo księgowe
w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, doradztwo podatkowe-rachunkowość, doradztwo w zakresie zwrotu podatku-rachunkowość, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
rachunkowości, księgowanie kosztów, księgowość, księgowość i rachunkowość, przygotowywanie i wypełnianie zeznań podatkowych,
porady związane z przygotowywaniem zeznań podatkowych.
(111) 321545
(220) 2018 10 15
(210) 491622
(151) 2019 06 07
(441) 2019 01 28
(732) TMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łomża (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dolina Narwi
(540)

(591) ciemnoczerwony, jasnożółty, biały, czarny, czerwony,
niebieski, błękitny, zielony, żółty, złoty
(531) 06.03.11, 06.03.14, 06.03.20, 25.01.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne.
(111) 321546
(220) 2018 10 16
(210) 491687
(151) 2019 06 13
(441) 2019 01 03
(732) Aviko B.V., Steenderen (NL)
(540) (znak słowny)
(540) SUPER CRUNCH
(510), (511) 29 produkty ziemniaczane, frytki ziemniaczane.
(111) 321547
(220) 2018 10 17
(210) 491701
(151) 2019 06 11
(441) 2019 01 28
(732) JMC ADRIAWIK JACEK ILCZUK SPÓŁKA JAWNA, Mierzyn (PL)
(540) (znak graficzny)
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(540)
(540)

(591) ciemnoniebieski, pomarańczowy
(531) 07.01.24, 29.01.12, 07.01.08
(510), (511) 7 odkurzacze, odkurzacze do celów domowych, ssawki
do odkurzaczy, węże do odkurzaczy, szczotki do odkurzaczy, filtry
przeciwpyłowe do odkurzaczy, worki i filtry przeciwkurzowe do odkurzaczy, elektryczne noże kuchenne, miksery-urządzenia kuchenne, elektryczne przyrządy kuchenne do siekania, miksowania, wyciskania, maszyny i roboty kuchenne elektryczne, elektronarzędzia,
miniaturowe elektronarzędzia, młynki domowe elektryczne, elektryczne maszynki do mięsa, wiertarki ręczne elektryczne, wkrętarki
elektryczne, miksery domowe elektryczne, domowe elektryczne
blendery, pralki do użytku domowego, zmywarki do naczyń do użytku domowego, roboty do czyszczenia do celów domowych, elektryczne maszynki do mięsa do użytku domowego, elektryczne wyciskacze do owoców do użytku domowego, urządzenia do czyszczenia
parą przeznaczone do użytku domowego, elektryczne zgrzewarki
próżniowe do żywności do celów gospodarstwa domowego, 8 lokówki, prostownice do włosów elektryczne, noże kuchenne, nożyczki do użytku kuchennego, sztućce, maszynki do strzyżenia włosów,
maszynki do golenia, golarki, depilatory, żelazka, elektryczne przyrządy do kręcenia włosów, zestawy do manicure, zestawy do pedicure, przybory do manikiuru, przybory do pedikiuru, zestawy do golenia, krajalnice do chleba obsługiwane ręcznie, nożyczki do użytku
domowego, 9 włączniki światła, elektryczne gniazda przełączające,
elektryczne gniazda wtyczkowe, listwy zasilające z gniazdami przenośnymi, przewody elektryczne, okablowanie elektryczne, kable
elektryczne, przedłużacze elektryczne, osłony na kable elektryczne,
złącza elektryczne, bezpieczniki elektryczne, odbiorniki elektryczne,
gniazdka elektryczne, diody elektryczne, przełączniki elektryczne,
oporniki elektryczne, przewodniki elektryczne, instalacje elektryczne, wtyczki elektryczne, łączniki elektryczne, skrzynki rozdzielcze
elektryczne, elektryczne ściemniacze światła, elektryczne panele
kontrolne, domowe przełączniki elektryczne, elektryczne wyłączniki
czasowe, elektryczne gniazdka i kontakty, listwy zaciskowe jako złącza elektryczne, kable i przewody elektryczne, obwody elektryczne
i obwody drukowane, komponenty elektryczne i elektroniczne, wagi
elektroniczne, wagi łazienkowe, wagi kuchenne, przyrządy do pomiaru wagi, 11 wiatraki napędzane silnikiem do wentylacji, elektryczne wentylatory chłodzące, suszarki do włosów, suszarki do rąk, tostery, elektryczne tostery z opiekaczem, nawilżacze powietrza, domowe
grzejniki, domowe urządzenia klimatyzacyjne, oświetlenie solarne,
zapalarki do gazu, grzejniki wentylatorowe, termofory elektryczne,
termofory, filtry do oczyszczania wody, filtry do oczyszczania powietrza, filtry do klimatyzacji, elektryczne filtry do oczyszczania wody
przeznaczone do użytku domowego, czajniki elektryczne, domowe
ekspresy do kawy elektryczne, domowy rożen elektryczny, elektryczne opiekacze, elektryczne podgrzewacze do napojów, elektryczne urządzenia do gotowania, frytownice elektryczne, gofrownice
elektryczne, kuchenki mikrofalowe do użytku domowego, suszarki
do żywności, rożna elektryczne, urządzenia do opiekania i pieczenia, urządzenia do grillowania, urządzenia do gotowania, urządzenia
grzewcze, elektryczne latarki, elektryczne instalacje oświetleniowe
do wnętrz, instalacje oświetleniowe, lampy do celów oświetleniowych, oprawy, obudowy i osłony do oświetlenia, żarówki i akcesoria
do nich, 21 przybory kuchenne i zastawa stołowa, z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, kuchenne przybory używane przy grillach domowych, młynki nieelektryczne, nieelektryczne maszynki do mięsa,
przybory kuchenne nieelektryczne, 35 usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, usługi handlu
detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego,
usługi handlu detalicznego związane z urządzeniami i przyborami
kuchennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem,
usługi sprzedaży hurtowej domowego sprzętu elektrycznego, usługi sprzedaży hurtowej domowego sprzętu elektronicznego, usługi
sprzedaży hurtowej urządzeń i przyborów kuchennych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem.
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(111) 321548
(220) 2018 10 17
(210) 491702
(151) 2019 06 11
(441) 2019 01 28
(732) JMC ADRIAWIK JACEK ILCZUK SPÓŁKA JAWNA, Mierzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JMC HOME
(540)

(591) ciemnoniebieski, pmarańczowy
(531) 07.01.08, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 odkurzacze, odkurzacze do celów domowych, ssawki
do odkurzaczy, węże do odkurzaczy, szczotki do odkurzaczy, filtry
przeciwpyłowe do odkurzaczy, worki i filtry przeciwkurzowe do odkurzaczy, elektryczne noże kuchenne, miksery-urządzenia kuchenne, elektryczne przyrządy kuchenne do siekania, miksowania, wyciskania, maszyny i roboty kuchenne elektryczne, elektronarzędzia,
miniaturowe elektronarzędzia, młynki domowe elektryczne, elektryczne maszynki do mięsa, wiertarki ręczne elektryczne, wkrętarki
elektryczne, miksery domowe elektryczne, domowe elektryczne
blendery, pralki do użytku domowego, zmywarki do naczyń do użytku domowego, roboty do czyszczenia do celów domowych, elektryczne maszynki do mięsa do użytku domowego, elektryczne wyciskacze do owoców do użytku domowego, urządzenia do czyszczenia
parą, przeznaczone do użytku domowego, elektryczne zgrzewarki
próżniowe do żywności do celów gospodarstwa domowego, 8 lokówki, prostownice do włosów, elektryczne, noże kuchenne, nożyczki do użytku kuchennego, sztućce, maszynki do strzyżenia włosów,
maszynki do golenia, golarki, depilatory, żelazka, elektryczne przyrządy do kręcenia włosów, zestawy do manicure, zestawy do pedicure, przybory do manikiuru, przybory do pedikiuru, zestawy do golenia, krajalnice do chleba obsługiwane ręcznie, nożyczki do użytku
domowego, 9 włączniki światła, gniazda przełączające elektryczne,
elektryczne gniazda wtyczkowe, listwy zasilające z gniazdami przenośnymi, przewody elektryczne, okablowanie elektryczne, kable
elektryczne, przedłużacze elektryczne, osłony na kable elektryczne,
złącza elektryczne, bezpieczniki elektryczne, odbiorniki elektryczne,
gniazdka elektryczne, diody elektryczne, przełączniki elektryczne,
oporniki elektryczne, przewodniki elektryczne, instalacje elektryczne, wtyczki elektryczne, łączniki elektryczne, skrzynki rozdzielcze
elektryczne, elektryczne ściemniacze światła, elektryczne panele
kontrolne, domowe przełączniki elektryczne, elektryczne wyłączniki
czasowe, elektryczne gniazdka i kontakty, listwy zaciskowe jako złącza elektryczne, kable i przewody elektryczne, obwody elektryczne
i obwody drukowane, komponenty elektryczne i elektroniczne, wagi
elektroniczne, wagi łazienkowe, wagi kuchenne, przyrządy do pomiaru wagi, 11 wiatraki napędzane silnikiem do wentylacji, elektryczne wentylatory chłodzące, suszarki do włosów, suszarki do rąk, tostery, elektryczne tostery z opiekaczem, nawilżacze powietrza, domowe
grzejniki, domowe urządzenia klimatyzacyjne, oświetlenie solarne,
zapalarki do gazu, grzejniki wentylatorowe, termofory elektryczne,
termofory, filtry do oczyszczania wody, filtry do oczyszczania powietrza, filtry do klimatyzacji, elektryczne filtry do oczyszczania wody
przeznaczone do użytku domowego, czajniki elektryczne, domowe
ekspresy do kawy elektryczne, domowy rożen elektryczny, elektryczne opiekacze, elektryczne podgrzewacze do napojów, elektryczne urządzenia do gotowania, frytownice elektryczne, gofrownice
elektryczne, kuchenki mikrofalowe do użytku domowego, suszarki
do żywności, rożna elektryczne, urządzenia do opiekania i pieczenia, urządzenia do grillowania, urządzenia do gotowania, urządzenia
grzewcze, elektryczne latarki, elektryczne instalacje oświetleniowe
do wnętrz, instalacje oświetleniowe, lampy do celów oświetleniowych, oprawy, obudowy i osłony do oświetlenia, żarówki i akcesoria
do nich, 21 przybory kuchenne i zastawa stołowa, z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, kuchenne przybory używane przy grillach domowych, młynki nieelektryczne, nieelektryczne maszynki do mięsa,
przybory kuchenne nieelektryczne, 35 usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, usługi handlu
detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego,
usługi handlu detalicznego związane z urządzeniami i przyborami
kuchennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem,
usługi sprzedaży hurtowej domowego sprzętu elektrycznego, usłu-
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gi sprzedaży hurtowej domowego sprzętu elektronicznego, usługi
sprzedaży hurtowej urządzeń i przyborów kuchennych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem.

(111) 321549
(220) 2018 10 18
(210) 491737
(151) 2019 06 13
(441) 2019 02 04
(732) CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zrób coś dla siebie Rozwijaj z nami swoje pasje!
(540)

(111) 321551
(220) 2018 03 09
(151) 2019 04 10
(441) 2018 10 15
(732) ORPEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLINEA KLINIKI
(540)

Nr 10/2019
(210) 483290

(591) niebieski
(531) 26.11.06, 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 44 rehabilitacja fizyczna, terapia zajęciowa i rehabilitacja,
usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(591) czerwony, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 płyty fonograficzne, kasety video, magnetyczne i optyczne nośniki informacji, 16 książki, czasopisma, kalendarze, publikacje,
plansze szkolne nie zawarte w innej klasie, artykuły biurowe, artykuły
szkolne nie zawarte w innej klasie, 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, badania dotyczące
uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej, ekspertyzy
i wycena działalności gospodarczej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich artykułów biurowych i szkolnych, książek, płyt, kaset i materiałów na nośnikach multimedialnych, produktów farmaceutycznych
i weterynaryjnych, środków sanitarnych, substancji dietetycznych dla
celów leczniczych i materiałów opatrunkowych pozwalające nabywcy
wygodnie je oglądać i kupować w sklepach z tymi artykułami (z wyłączeniem transportu)-świadczone także za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków komunikacji elektronicznej, usługi reklamy,
usługi w dziedzinie reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej,
usługi w zakresie uaktualniania materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, analizy rynkowe, badania marketingowe, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
impresariat w działalności artystycznej, pomoc przedsiębiorstwom
w działalności gospodarczej, publikowanie tekstów sponsorowanych,
wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, 41 usługi edukacyjne, usługi w zakresie nauki, rozrywki
i zawodów sportowych, usługi edukacyjne przy użyciu urządzeń elektronicznych i technologii teleinformatycznych, usługi w zakresie: tworzenia i obróbki cyfrowej obrazów, pisania scenariuszy, elektronicznej
publikacji książek i periodyków, porady w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia szkół o różnych
poziomach nauczania: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów,
szkół branżowych, liceów, szkół technicznych, policealnych, wyższych,
szkół nauki języków obcych, kursów, szkoleń zawodowych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, usługi wydawnicze w tym obejmujące rozpowszechnianie, obrót, utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową egzemplarzy utworów literackich, muzycznych,
plastycznych, fotograficznych kartograficznych, 42 usługi w zakresie
tworzenia i obróbki cyfrowej obrazów, usługi projektowania materiałów informacyjnych przeznaczonych do publikacji w internecie w tym
banerów internetowych oraz materiałów informacyjnych przeznaczonych do druku i publikacji zewnętrznej, a także ulotek, plakatów, standów, banerów, bilboardów, informacji prasowych.
(111) 321550
(220) 2018 09 25
(210) 490983
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 11
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eurocash.pl
(540)

(591) biały, czerwony, zielony
(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 29.01.01, 29.01.03, 29.01.06
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(111) 321552
(220) 2018 06 15
(210) 487148
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 17
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dumni z naszych
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 25.12.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier i karton, fotografie, drukowane foldery informacyjne, drukowane materiały szkoleniowe i instruktażowe, afisze, plakaty, biuletyny, bony towarowe, bony upominkowe, bony
wartościowe, broszury, czasopisma, druki, drukowane materiały
dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane ulotki
informacyjne, gazety, kartonowe pudełka do pakowania, karty, karty upominkowe, katalogi, kupony, książeczki kuponowe, materiały
drukowane, naklejki, nalepki, periodyki, prospekty, publikacje drukowane, publikacje reklamowe, pudełka kartonowe lub papierowe,
publikacje promocyjne, reprezentacje graficzne, skoroszyty, szyldy
papierowe, tablice drukowane, torby papierowe, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub kartonu, ulotki,
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, reklamy drukowane,
albumy kolekcjonerskie, karty do kolekcjonowania, fotografie kolekcjonerskie, znaki reklamowe z tektury, papieru lub kartonu, standy
i stojaki reklamowe z papieru lub kartonu, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, pośrednictwo handlowe, promocja sprzedaży, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów
i usług, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, kampanie marketingowe, 41 usługi organizowania
gier i konkursów.
(111) 321553
(220) 2018 07 06
(210) 487916
(151) 2019 01 28
(441) 2018 10 08
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GŁODniaki
(540)

(591) ciemnoniebieski
(531) 29.01.04, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.15, 27.05.17
(510), (511) 29 mięso, wędliny.
(111) 321554
(220) 2018 07 30
(210) 488743
(151) 2019 01 07
(441) 2018 09 10
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowny)

Nr 10/2019
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(540) gang leśnych słodziaków
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, do pobrania, 16 papier i karton, fotografie, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
aparatów), afisze, plakaty, biuletyny [materiały drukowane], bony
towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe, broszury, czasopisma [periodyki], druki, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane ulotki informacyjne, gazety,
kartonowe pudełka do pakowania, karty, karty upominkowe, katalogi, kupony, książeczki kuponowe, materiały drukowane, naklejki, nalepki, periodyki, prospekty, publikacje drukowane, publikacje reklamowe, pudełka kartonowe lub papierowe, publikacje promocyjne,
reprezentacje graficzne [rysunki, obrazy], skoroszyty, szyldy papierowe, tablice drukowane, torby papierowe, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub kartonu, ulotki, materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, reklamy drukowane, 28 gry,
zabawki, akcesoria do zabawy, maskotki, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe dla osób trzecich, usługi
produkcji reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych, dystrybucja
materiałów reklamowych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, usługi w zakresie kart
lojalnościowych, usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z wyrobami ogrodniczymi, odzieżą, dodatkami odzieżowymi i obuwiem, zegarkami, kwiatami, materiałami
piśmiennymi, meblami, oświetleniem, biżuterią, tkaninami, drukami,
tytoniem, grami i zabawkami, akcesoriami samochodowymi, artykułami sportowymi, produktami delikatesowymi, środkami spożywczymi, żywnością, przyborami toaletowymi, materiałami artystycznymi,
instrumentami muzycznymi, artykułami papierniczymi, napojami
bezalkoholowymi i alkoholowymi, wyrobami rymarskimi, preparatami zapachowymi, parasolami, pomocami naukowymi, akcesoriami
metalowymi, suplementami diety, produktami dietetycznymi, wyposażeniem domu, preparatami weterynaryjnymi, artykułami weterynaryjnymi, zastawą stołową, sprzętem sportowym, dekoracjami
świątecznymi, pokryciami naściennymi i podłogowymi, przyborami
kuchennymi, wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi, słodyczami,
owocami, produktami mlecznymi, z owocami morza, urządzeniami
nawigującymi, sprzętem informatycznym, sprzętem audiowizualnym, urządzeniami medycznymi, sprzętem ogrodniczym, sprzętem
do schładzania, chłodzenia i podgrzewania, paszą dla zwierząt, artykułami do prania i czyszczenia, podściółką i ściółką dla zwierząt,
jednorazowymi wyrobami papierowymi, preparatami do czyszczenia, artykułami do szycia, artykułami bagażowymi, artykułami
jubilerskimi, artykułami odzieżowymi, artykułami kosmetycznymi,
sprzętem do przyrządzania żywności, preparatami do pielęgnacji
zwierząt, urządzeniami do pomiaru czasu, preparatami do produkcji
napojów, przyborami higienicznymi dla ludzi i zwierząt, artykułami
do stosowania z tytoniem, środkami farmaceutycznymi, medycznymi i sanitarnymi, narzędziami ręcznymi, produktami optycznymi,
maszynami do zastosowania domowego, sprzętem elektrycznym
i elektronicznym, nawozami do użyźniania gleby, chemikaliami
stosowanymi w ogrodnictwie, świecami i knotami do oświetlania,
żywnością dla niemowląt, artykułami dla dzieci i niemowląt, urządzeniami i sprzętem elektronicznym stosowanym w gospodarstwie
domowym, chemikaliami do użytku domowego, kosmetykami, perfumami, środkami do czyszczenia zębów, paliwami, środkami odkażającymi, organizacja konkursów w celach reklamowych, 36 emisja
bonów wartościowych jako nagroda za lojalność klienta, wydawanie
bonów wartościowych w związku z programami lojalnościowymi, 41
organizowanie gier i konkursów, prowadzenie konkursów w Internecie, gry internetowe, gry oferowane on-line.
(111) 321555
(220) 2018 07 30
(210) 488744
(151) 2019 01 07
(441) 2018 09 10
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) leśne słodziaki
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, do pobrania, 16 papier i karton, fotografie, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
aparatów), afisze, plakaty, biuletyny [materiały drukowane], bony
towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe, broszury, czasopisma [periodyki], druki, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane ulotki informacyjne, gazety,
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kartonowe pudełka do pakowania, karty, karty upominkowe, katalogi, kupony, książeczki kuponowe, materiały drukowane, naklejki, nalepki, periodyki, prospekty, publikacje drukowane, publikacje reklamowe, pudełka kartonowe lub papierowe, publikacje promocyjne,
reprezentacje graficzne [rysunki, obrazy], skoroszyty, szyldy papierowe, tablice drukowane, torby papierowe, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub kartonu, ulotki, materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, reklamy drukowane, 28 gry,
zabawki, akcesoria do zabawy, maskotki, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe dla osób trzecich, usługi
produkcji reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych, dystrybucja
materiałów reklamowych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, usługi w zakresie kart
lojalnościowych, usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z wyrobami ogrodniczymi, odzieżą, dodatkami odzieżowymi i obuwiem, zegarkami, kwiatami, materiałami
piśmiennymi, meblami, oświetleniem, biżuterią, tkaninami, drukami,
tytoniem, grami i zabawkami, akcesoriami samochodowymi, artykułami sportowymi, produktami delikatesowymi, środkami spożywczymi, żywnością, przyborami toaletowymi, materiałami artystycznymi,
instrumentami muzycznymi, artykułami papierniczymi, napojami
bezalkoholowymi i alkoholowymi, wyrobami rymarskimi, preparatami zapachowymi, parasolami, pomocami naukowymi, akcesoriami
metalowymi, suplementami diety, produktami dietetycznymi, wyposażeniem domu, preparatami weterynaryjnymi, artykułami weterynaryjnymi, zastawą stołową, sprzętem sportowym, dekoracjami
świątecznymi, pokryciami naściennymi i podłogowymi, przyborami
kuchennymi, wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi, słodyczami,
owocami, produktami mlecznymi, z owocami morza, urządzeniami
nawigującymi, sprzętem informatycznym, sprzętem audiowizualnym, urządzeniami medycznymi, sprzętem ogrodniczym, sprzętem
do schładzania, chłodzenia i podgrzewania, paszą dla zwierząt, artykułami do prania i czyszczenia, podściółką i ściółką dla zwierząt,
jednorazowymi wyrobami papierowymi, preparatami do czyszczenia, artykułami do szycia, artykułami bagażowymi, artykułami
jubilerskimi, artykułami odzieżowymi, artykułami kosmetycznymi,
sprzętem do przyrządzania żywności, preparatami do pielęgnacji
zwierząt, urządzeniami do pomiaru czasu, preparatami do produkcji
napojów, przyborami higienicznymi dla ludzi i zwierząt, artykułami
do stosowania z tytoniem, środkami farmaceutycznymi, medycznymi i sanitarnymi, narzędziami ręcznymi, produktami optycznymi,
maszynami do zastosowania domowego, sprzętem elektrycznym
i elektronicznym, nawozami do użyźniania gleby, chemikaliami
stosowanymi w ogrodnictwie, świecami i knotami do oświetlania,
żywnością dla niemowląt, artykułami dla dzieci i niemowląt, urządzeniami i sprzętem elektronicznym stosowanym w gospodarstwie
domowym, chemikaliami do użytku domowego, kosmetykami, perfumami, środkami do czyszczenia zębów, paliwami, środkami odkażającymi, organizacja konkursów w celach reklamowych, 36 emisja
bonów wartościowych jako nagroda za lojalność klienta, wydawanie
bonów wartościowych w związku z programami lojalnościowymi, 41
organizowanie gier i konkursów, prowadzenie konkursów w Internecie, gry internetowe, gry oferowane on-line.

(111) 321556
(220) 2018 09 25
(151) 2019 03 22
(441) 2018 11 26
(732) GREMI PERSONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GremiPersonal
(540)

(210) 490975

(591) pomarańczowy, czarny, biały
(531) 26.11.02, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 leasing pracowniczy, outsourcing [doradztwo biznesowe], rekrutacja personelu.
(111) 321557
(220) 2016 10 25
(210) 463154
(151) 2019 05 14
(441) 2017 01 09
(732) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., Koprivnica (HR)
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(540) (znak słowny)
(540) AZOLAR
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne do leczenia schizofrenii, tylko na receptę.
(111) 321558
(220) 2018 04 26
(210) 485407
(151) 2019 05 28
(441) 2018 11 26
(732) PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VOSKIX
(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) 321559
(220) 2018 08 22
(210) 489635
(151) 2019 05 31
(441) 2019 02 11
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POKOLENIA
(540)

(591) biały, fioletowy, szary
(531) 02.07.01, 02.07.23, 26.01.14, 26.15.25, 27.05.01, 29.01.13
(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, 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
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
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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 tj.: 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,
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, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty
wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, 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, w odtwarzaczach CD, DVD, 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), anteny
radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego, kamery
internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej,
urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki
książek, tablety, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego,
muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, transmisja strumieniowa, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla
streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych do telefonów
cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych,
narzędzia do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych, telewizja mobilna, telewizja rozsiewcza naziemna, telewizja internetowa,
w tym telewizja naziemna, satelitarna, kablowa, 38 usługi telekomunikacyjne w zakresie: usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej,
usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, usługi związane
z portalami internetowymi, takie jak zapewnianie dostępu do portali
internetowych, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem portali internetowych, usługi w zakresie sieci telekomunikacji
komórkowej, usługi dostępu do 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.

(111) 321560
(220) 2018 08 22
(210) 489647
(151) 2019 05 31
(441) 2019 02 11
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DUET
(540)

(591) biały, fioletowy, szary
(531) 02.07.01, 02.07.23, 26.01.14, 26.15.25, 27.05.01, 29.01.13
(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, 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
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 tj.: 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,
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, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty
wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, 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, w odtwarzaczach CD, DVD, 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), anteny
radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego, kamery
internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej,
urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki
książek, tablety, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego,
muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, transmisja strumieniowa, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla
streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych do telefonów
cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do wyszu-
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kiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych,
narzędzia do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych, telewizja mobilna, telewizja rozsiewcza naziemna, telewizja internetowa,
w tym telewizja naziemna, satelitarna, kablowa, 38 usługi telekomunikacyjne w zakresie: usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej,
usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, usługi związane
z portalami internetowymi, takie jak zapewnianie dostępu do portali
internetowych, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem portali internetowych, usługi w zakresie sieci telekomunikacji
komórkowej, usługi dostępu do 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.

(111) 321561
(220) 2016 05 17
(151) 2019 01 30
(441) 2017 06 12
(732) LOOK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Paek
(540)

(210) 456589

(591) zielony, ciemnozielony
(531) 05.03.11, 05.03.14, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.03
(510), (511) 29 oleje roślinne, tłuszcze jadalne pochodzenia roślinnego, pestki słonecznika, jądra pestek owoców, owoce suszone, susze
warzywne, konserwowane, mrożone lub gotowane owoce i warzywa, dżemy, kompoty, mleko, produkty mleczne, 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, substytuty cukru, słodziki naturalne,
płatki zawierające błonnik, zioła przetworzone, słodycze bezcukrowe, pieczywo bezglutenowe, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne
oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, zioła nieprzetworzone, świeże
owoce, świeże warzywa, nasiona, rośliny naturalne, słód, 32 wody
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów,
woda kokosowa, soki warzywne, piwo, 35 usługi sprzedaży detalicznej, w tym sklepów online oraz sprzedaży hurtowej następujących
towarów: oleje roślinne, tłuszcze jadalne pochodzenia roślinnego,
pestki słonecznika, jądra pestek owoców, owoce suszone, susze warzywne, konserwowane, mrożone lub gotowane owoce i warzywa,
dżemy, kompoty, mleko, produkty mleczne, 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, substytuty cukru, słodziki naturalne, płatki
zawierające błonnik, zioła przetworzone, słodycze bezcukrowe, pieczywo bezglutenowe, produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna
nie ujęte w innych klasach, zioła nieprzetworzone, świeże owoce,
świeże warzywa, nasiona, rośliny naturalne, słód, wody mineralne
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki
owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, woda kokosowa, soki warzywne, piwo, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci
telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, zawieranie
transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line, usługi
importowo-eksportowe, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, zapew-
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nianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów,
pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, usługi
administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi zarządzania sprzedażą, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży,
reklama, usługi marketingowe i promocyjne, wynajem przestrzeni
reklamowej on-line, marketing handlowy (inny niż sprzedaż), zarządzanie bazami danych.

(111) 321562
(220) 2018 07 13
(210) 488199
(151) 2019 03 20
(441) 2018 10 01
(732) ŚLIŻ PIOTR HEMP ME FREE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LA PLANTA
(510), (511) 31 produkty rolnicze, ogrodnicze i leśne oraz ziarna
nie ujęte w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa,
nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, pasza dla zwierząt, słód, 32 piwo,
wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 alkohole wysokoprocentowe, gotowe napoje alkoholowe,
wódki.
(111) 321563
(220) 2018 10 03
(210) 491244
(151) 2019 06 05
(441) 2018 11 19
(732) CENTRUM 24 OPIEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C CENTRUM 24 OPIEKA
(540)

(591) niebieski, szary
(531) 27.05.01, 26.04.01, 29.01.12
(510), (511) 44 świadczenie usług przez domy opieki nad starszymi
ludźmi, 45 dotrzymywanie towarzystwa [opieka osobista].
(111) 321564
(220) 2018 10 09
(210) 491430
(151) 2019 06 27
(441) 2019 02 11
(732) VR PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lubiejew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VR PARK
(540)

(531) 27.05.22, 27.05.01, 27.01.05, 27.01.25
(510), (511) 9 oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej, okulary
do rzeczywistości wirtualnej, symulatory rzeczywistości wirtualnej,
kino wirtualnej rzeczywistości [vr], modele do rzeczywistości wirtualnej, sprzęt z zakresu rzeczywistości wirtualnej, symulatory ruchu
do wirtualnej rzeczywistości, urządzenia do generowania obrazów
wirtualnych, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, 41 usługi w zakresie zapewniania rozrywki z dziedziny wirtualnej rzeczywistości, usługi w zakresie gier w rzeczywistości wirtualnej świadczone
online z sieci komputerowej, 42 projektowanie i opracowywanie
oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, projektowanie i opracowywania oprogramowania do gier komputerowych oraz oprogramowania do wirtualnej rzeczywistości.
(111) 321565
(220) 2018 10 27
(151) 2019 05 27
(441) 2019 01 14
(732) ŁYŻEŃ PIOTR MAREK, Skierniewice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 492107

Nr 10/2019

(540) SMART CITY EXPO POLAND
(540)

(591) ciemnofioletowy, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 07.01.08, 07.01.24
(510), (511) 35 organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 41 organizacja wystaw w celach związanych z kulturą lub
edukacją.
(111) 321566
(220) 2018 10 30
(151) 2019 05 17
(441) 2019 01 21
(732) JUSZCZYK NATALIA, Biskupice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MY DOGUE
(540)

(210) 492192

(531) 03.01.08, 03.01.28, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki dla zwierząt, szampony dla zwierząt, szampony dla zwierząt domowych, produkty do pielęgnacji skóry zwierząt, szampony dla zwierząt [nielecznicze preparaty pielęgnacyjne],
szampony dla zwierząt domowych [nielecznicze preparaty do pielęgnacji], środki do czyszczenia klatek dla zwierząt, 5 preparaty do mycia zwierząt, suplementy diety dla zwierząt domowych, 18 uprzęże
dla zwierząt, okrycia dla zwierząt, ubranka dla zwierząt, obroże dla
zwierząt, odzież dla zwierząt, smycze dla zwierząt, obroże dla zwierząt domowych, smycze dla zwierząt domowych, odzież dla zwierząt
domowych, stroje dla zwierząt domowych, przykrycia i okrycia dla
zwierząt, okrycia dla kotów, parki (okrycia) dla psów, okrycia dla psów,
20 poduszki dla zwierząt domowych, posłania dla zwierząt, klatki dla
zwierząt, posłania dla zwierząt domowych, budy dla zwierząt domowych, budki dla zwierząt domowych, stoły do pielęgnacji zwierząt domowych, przenośne posłania dla zwierząt domowych, kosze
do spania, niemetalowe, dla zwierząt domowych, klatki i skrzynki
dla zwierząt domowych, domki do zabawy dla zwierząt domowych
niemetalowe skrzynie do transportu zwierząt, opaski niemetalowe
do identyfikacji zwierząt domowych, tabliczki identyfikacyjne z tworzyw sztucznych dla zwierząt, budy, kojce i legowiska dla zwierząt
domowych, koszyki dla psów, koszyki dla kotów, budy dla psów [psie
budy], posłania dla psów, posłania dla kotów, 35 usługi handlu detalicznego w odniesieniu do produktów dla zwierząt domowych,
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży.
(111) 321567
(220) 2018 11 03
(210) 492319
(151) 2019 06 26
(441) 2018 12 10
(732) BILAN-STOCH EWA EVE-NEMENT, Kościelisko (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TORNADO
(510), (511) 25 czapki zimowe, czapki wełniane, czapki z pomponem.
(111) 321568
(220) 2018 11 08
(210) 492497
(151) 2019 05 31
(441) 2019 02 11
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLAY NEXT MOŻNA INACZEJ
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(540)

(591) biały, fioletowy, niebieski
(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(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, oprogramowanie
do gier elektronicznych do telefonów komórkowych, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, nagrane płyty wideo
i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, 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, programy komputerowe
do obsługi interaktywnej telewizji, anteny radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego, kamery internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe 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, 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
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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, 35 reklama, organizacja kampanii reklamowych, agencje reklamowe, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych, usługi rejestrowania,
kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji, tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych wymagań odbiorcy, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajem nośników reklamowych,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, public relations, prowadzenie kupna i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu internetowego
dla sprzedaży towarów tj.: 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, oprogramowanie do gier elektronicznych do telefonów komórkowych,
czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, 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, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, anteny radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego, kamery internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, tablety,
komputery przenośne, dyski twarde, dyski twarde przenośne, ładowarki do telefonów komórkowych, komputerów, laptopów, notebo-
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oków 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 telekomunikacyjne, oprogramowanie
do aplikacji Internetowych, oprogramowanie do transmisji strumieniowej mediów, oprogramowanie użytkowe do urządzeń komórkowych, 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, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych,
oprogramowanie komputerowe, 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, usługi pośrednictwa przy zawieraniu umów kupna i sprzedaży
na rzecz osób trzecich, usługi pośrednictwa związane z reklamowaniem, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz
osób trzecich, 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 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
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telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, usługi
umożliwiania dostępu do stron WWW za pośrednictwem przekazu
telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, wynajem
urządzeń do telefonii komórkowej, 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, przesyłanie oprogramowania do rozrywki interaktywnej, 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, wypożyczanie telefonów komórkowych i smartfonów, 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, 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, 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, 42 usługi techniczne związane z prowadzeniem portali internetowych i komunikacyjnych, w tym dostępnych
bezpośrednio w telefonie komórkowym oraz w systemie telewizji interaktywnej, projektowanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie interaktywnego oprogramowania multimedialnego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, instalowanie oprogramowania
komputerowego, usługi kalibracji związane z oprogramowaniem
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komputerowym, rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem
komputerowym [pomoc techniczna], usługi pomocy technicznej
związane z oprogramowaniem komputerowym i aplikacjami, usługi
pomocy technicznej związane z oprogramowaniem komputerowym
i aplikacjami, projektowanie oprogramowania do smartfonów, aktualizacja oprogramowania do smartfonów, opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, usługi doradcze
dotyczące oprogramowania komputerowego, wynajmowanie oprogramowania dla dostępów do Internetu, usługi techniczne w zakresie pobierania oprogramowania, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, udostępnianie miejsca na serwerach, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, usługi techniczne
związane z dostarczaniem programów telewizyjnych i filmów bez
pobierania, opracowywanie oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, projektowanie i opracowywanie oprogramowania antywirusowego, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, wynajem sprzętu komputerowego i informatycznego.

(111) 321569
(220) 2018 11 10
(210) 492558
(151) 2019 04 24
(441) 2018 12 27
(732) KOCZARA SEBASTIAN, Łowicz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Repomper
(510), (511) 7 instalacje do mycia pojazdów, instalacje kondensacyjne, kable sterownicze do maszyn i silników, kondensatory pary [części maszyn], konwertory paliwa do silników spalinowych wewnętrznego spalania, łożyska, łożyska [części maszyn], łożyska kulkowe,
maszyny dla mleczarstwa, maszyny dla odlewnictwa, maszyny dla
piwowarstwa, maszyny dla włókiennictwa, maszyny do filtrowania,
maszyny do mieszania, maszyny do mycia butelek, maszyny do mycia ciśnieniowego, maszyny do nanoszenia cienkiej warstwy farby,
maszyny do napełniania butelek, maszyny do obróbki kamienia,
maszyny do produkcji papieru, maszyny do produkcji wody mineralnej, maszyny do przetwarzania tworzyw sztucznych, maszyny
do przetwórstwa metali, maszyny do rafinacji ropy naftowej, maszyny do robót ziemnych, maszyny do sortowania dla przemysłu,
maszyny do tłoczenia, maszyny do usuwania odpadków, maszyny
do wyrabiania kiełbas, maszyny do wytwarzania past spożywczych,
maszyny do wyżymania prania, maszyny drukarskie, maszyny elektromechaniczne dla przemysłu chemicznego, maszyny farbiarskie,
maszyny górnicze, maszyny i urządzenia do czyszczenia [elektryczne], maszyny na sprężone powietrze, maszyny podziałowe, maszyny rozpylające, maszyny ssące do celów przemysłowych, maszyny
wirujące, maźnice [części maszyn], mechaniczne podajniki paszy
dla zwierząt, mechanizmy do warsztatów tkackich, mechanizmy
napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, membrany do pomp, obudowy [części
maszyn], obudowy łożysk do maszyn, odtłuszczacze [maszyny], osie
do maszyn, osłony maszyn, pakowarki, paski klinowe do silników, pistolety dozujące klej, elektryczne, pistolety natryskowe do malowania, płuczkarki, podajniki [części maszyn], podgrzewacze wody [części maszyn], podstawy [statywy] maszyn, pompy [części maszyn lub
silników], pompy [maszyny], pompy basenowe do wytwarzania przeciwprądu, pompy do instalacji grzewczych, pompy do piwa, pompy
na sprężone powietrze, pompy odśrodkowe, pompy powietrzne [instalacje w warsztatach samochodowych], pompy próżniowe [maszyny], pompy smarownicze, prasy filtracyjne, prądnice prądu stałego,
przeguby uniwersalne [przeguby cardana], przekładnie do maszyn,
przekładnie redukcyjne, inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie zębate, inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie, inne niż
do pojazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowego, inne
niż do pojazdów lądowych, przenośniki, reduktory ciśnienia [części
maszyn], regulatory [części maszyn], regulatory ciśnienia [części maszyn], regulatory prędkości obrotowej do maszyn, silników i silników
elektrycznych, rozdrabniacze [maszyny] do celów przemysłowych,
rozpylacze do ścieków, silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, silniki hydrauliczne, silniki na sprężone powietrze, silniki napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, sprzęgła wałów [maszyny],
sterowniki hydrauliczne do maszyn i silników, sterowniki pneumatyczne do silników i maszyn, stojany [statory], urządzenia do mycia
naczyń stołowych, urządzenia do napowietrzania napojów, urządzenia do napowietrzania wody, urządzenia do tarcia warzyw, urządze-
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nia do zagęszczania odpadów, wentylatory do silników, wibratory
[maszyny] do celów przemysłowych, wkłady do maszyn filtrujących,
wymienniki ciepła [części maszyn], zawory [części maszyn lub silników], zawory [części maszyn], zawory ciśnieniowe [części maszyn],
zawory klapowe [części maszyn], zbiorniki wyrównawcze [części
maszyn], 37 instalacja, konserwacja i naprawa maszyn instalowanie
i naprawa urządzeń do nawadniania, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacja basenów, mycie pojazdów, naprawa pomp,
usługi hydrauliczne, wynajem pomp do drenażu, wynajem sprzętu
budowlanego, wypożyczanie maszyn do czyszczenia.

(111) 321570
(220) 2018 08 22
(210) 489648
(151) 2019 05 31
(441) 2019 02 11
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RODZINA
(540)

(591) biały, fioletowy
(531) 02.07.01, 02.07.23, 26.01.14, 26.04.10, 27.05.01, 29.01.12
(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, 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
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 tj.: 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,
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, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty
wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, 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, w odtwarzaczach CD, DVD, 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 odko-
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dowywania 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), anteny
radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego, kamery
internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej,
urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki
książek, tablety, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego,
muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, transmisja strumieniowa, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla
streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych do telefonów
cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych,
narzędzia do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych, telewizja mobilna, telewizja rozsiewcza naziemna, telewizja internetowa,
w tym telewizja naziemna, satelitarna, kablowa, 38 usługi telekomunikacyjne w zakresie: usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej,
usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, usługi związane
z portalami internetowymi, takie jak zapewnianie dostępu do portali
internetowych, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem portali internetowych, usługi w zakresie sieci telekomunikacji
komórkowej, usługi dostępu do 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.

(111) 321571
(220) 2018 03 19
(210) 483690
(151) 2018 09 19
(441) 2018 04 23
(732) GLOBAL SHOPPER MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) strefa ZERO
(540)

(591) granatowy, srebrny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe.
(111) 321572
(220) 2018 11 26
(210) 493094
(151) 2019 06 05
(441) 2019 01 28
(732) DIB NASER, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NASMED
(510), (511) 10 urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne i stomatologiczne, medyczne narzędzia ręczne, aparatura do anestezjologii, bandaże elastyczne, aparatura i instrumenty chirurgiczne, nici
chirurgiczne, przyborniki na instrumenty chirurgiczne, chirurgiczne
klamry, aparatura diagnostyczna do celów medycznych, drenujące
rurki do celów medycznych, ekrany radiologiczne do celów medycznych, pończochy elastyczne do celów chirurgicznych, elektrody
do celów medycznych, elektrokardiografy, fotele lekarskie i dentystyczne, gastroskopy, gąbki chirurgiczne, igły do celów medycznych,
implanty chirurgiczne składające się ze sztucznych materiałów, kamery endoskopowe do celów medycznych, kaniule, wenflony, klam-
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ry chirurgiczne, kompresory [chirurgia], kompresy termoelektryczne
[chirurgia], lasery do celów medycznych, aparaty i instrumenty medyczne, aparaty do sztucznego oddychania, odzież kompresyjna,
opaski podtrzymujące [bandaże], aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, pończochy elastyczne do celów chirurgicznych, pończochy przeciwżylakowe, prześcieradła chirurgiczne, prowadnice
do celów medycznych, przyrządy do cięcia stosowane w chirurgii,
aparaty radiologiczne do celów medycznych, skalpele, sondy [chirurgia], termoelektryczne kompresy [chirurgia], aparaty do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi, aparaty i instrumenty urologiczne, igły
do zszywania, materiały do zszywania, 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, zarządzanie kosztami medycznymi, 41 porady w zakresie edukacji lub kształcenia doradztwa
zawodowego, edukacja, informacje o edukacji, edukacja [nauczanie],
instruktaże, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie
i obsługa kongresów, kształcenie praktyczne [pokazy], nauczanie,
organizowanie i prowadzenia warsztatów [szkolenia], organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie zjazdów,
kształcenie praktyczne [pokazy], publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, pisanie tekstów innych niż reklamowe, tłumaczenia, poradnictwo zawodowe [porady w zakresie edukacji lub kształcenia], 42 laboratoria medyczne, projektowanie i opracowywanie
medycznej aparatury diagnostycznej, badania naukowe do celów
medycznych, medyczne badania naukowe, usługi laboratoryjne
w zakresie badań medycznych, 44 usługi w zakresie diagnostyki
chirurgicznej, kliniki medyczne, badania medyczne, wypożyczanie
instrumentów chirurgicznych, usługi doradcze w zakresie chirurgii,
usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, usługi doradcze dotyczące instrumentów chirurgicznych, medyczna opieka pielęgniarska,
opieka zdrowotna, ośrodki zdrowia, placówki opieki pielęgniarskiej,
pomoc medyczna, porady w zakresie farmakologii, porady psychologiczne, szpitale, usługi terapeutyczne, usługi położnych, usługi
telemedyczne, wypożyczanie sprzętu medycznego, wykonywanie
i przeprowadzanie badań medycznych.

(111) 321573
(220) 2018 08 22
(210) 489649
(151) 2019 05 31
(441) 2019 02 11
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RODZINA
(540)

(591) biały, fioletowy, szary
(531) 02.07.01, 02.07.23, 26.01.14, 26.15.25, 27.05.01, 29.01.13
(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, 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
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
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odbiorcy, usługi świadczone w systemie on-line: prowadzenie kupna
i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu internetowego dla sprzedaży towarów i usług rozrywkowych tj.: 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,
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, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty
wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, 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, w odtwarzaczach CD, DVD, 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), anteny
radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego, kamery
internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej,
urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki
książek, tablety, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego,
muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, transmisja strumieniowa, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla
streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych do telefonów
cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych,
narzędzia do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych, telewizja mobilna, telewizja rozsiewcza naziemna, telewizja internetowa,
w tym telewizja naziemna, satelitarna, kablowa, 38 usługi telekomunikacyjne w zakresie: usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej,
usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, usługi związane
z portalami internetowymi, takie jak zapewnianie dostępu do portali
internetowych, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem portali internetowych, usługi w zakresie sieci telekomunikacji
komórkowej, usługi dostępu do 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.

(111) 321574
(220) 2018 08 22
(210) 489650
(151) 2019 05 31
(441) 2019 02 11
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POKOLENIA
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(540)

(591) biały, fioletowy
(531) 02.07.01, 02.07.23, 26.01.14, 26.04.10, 27.05.01, 29.01.12
(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, 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
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 tj.: 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,
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, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty
wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, 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, w odtwarzaczach CD, DVD, 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), anteny
radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego, kamery
internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej,
urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki
książek, tablety, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego,
muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, transmisja strumieniowa, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla
streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych do telefonów
cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych,
narzędzia do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych, telewizja mobilna, telewizja rozsiewcza naziemna, telewizja internetowa,
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w tym telewizja naziemna, satelitarna, kablowa, 38 usługi telekomunikacyjne w zakresie: usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej,
usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, usługi związane
z portalami internetowymi, takie jak zapewnianie dostępu do portali
internetowych, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem portali internetowych, usługi w zakresie sieci telekomunikacji
komórkowej, usługi dostępu do 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.

(111) 321575
(220) 2018 08 28
(210) 489816
(151) 2019 06 04
(441) 2019 02 11
(732) UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY
W SIEDLCACH, Siedlce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SYNERGRAF
(510), (511) 9 przyrząd pomiarowy do przetwarzania danych, 35 badanie, pomoc i usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą oraz przedsiębiorstwami m.in. handlowymi i przemysłowymi.
(111) 321576
(220) 2018 08 28
(210) 489820
(151) 2019 06 04
(441) 2019 02 11
(732) UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY
W SIEDLCACH, Siedlce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SYNGRAF
(510), (511) 35 badanie, pomoc i usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą oraz przedsiębiorstwami m.in.
handlowymi i przemysłowymi.
(111) 321577
(220) 2018 08 28
(210) 489823
(151) 2019 06 04
(441) 2019 02 11
(732) UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY
W SIEDLCACH, Siedlce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SYNERGOŚCIAN
(510), (511) 35 badanie, pomoc i usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą oraz przedsiębiorstwami m.in.
handlowymi i przemysłowymi.
(111) 321578
(220) 2018 09 19
(151) 2019 05 27
(441) 2018 12 03
(732) FISCHER EUGENIUSZ FISCHER-SERWIS,
Biskupice Borowo-Młyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fischer-Serwis
(540)

(210) 490713

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 11 kotły na paliwa stałe, 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 i z miarkowaniem, kotły z podajnikiem, kotły bez podajnika, kotły z wentyla-
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torem 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, bojlery, bojlery ogrzewcze, wymienniki ciepła, rekuperatory
ciepła, zasobniki ciepła, zasobniki pary, kolektory słoneczne, grzejniki, armatura do kotłów grzewczych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do kotłów, sterowniki do kotłów, pokojowe panele sterujące do kotłów, 37 usługi montażu kotłów i urządzeń grzewczych,
usługi montażu instalacji grzewczych, usługi w zakresie instalacji
grzewczych, serwis i naprawy kotłów i urządzeń grzewczych, serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny kotłów grzewczych.

(111) 321579
(220) 2018 07 30
(210) 488745
(151) 2019 01 07
(441) 2018 09 10
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) gang słodziaków
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, do pobrania, 16 papier i karton, fotografie, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
aparatów), afisze, plakaty, biuletyny [materiały drukowane], bony
towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe, broszury, czasopisma [periodyki], druki, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane ulotki informacyjne, gazety,
kartonowe pudełka do pakowania, karty, karty upominkowe, katalogi, kupony, książeczki kuponowe, materiały drukowane, naklejki, nalepki, periodyki, prospekty, publikacje drukowane, publikacje reklamowe, pudełka kartonowe lub papierowe, publikacje promocyjne,
reprezentacje graficzne [rysunki, obrazy], skoroszyty, szyldy papierowe, tablice drukowane, torby papierowe, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub kartonu, ulotki, materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, reklamy drukowane, 28 gry,
zabawki, akcesoria do zabawy, maskotki, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe dla osób trzecich, usługi
produkcji reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych, dystrybucja
materiałów reklamowych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, usługi w zakresie kart
lojalnościowych, usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z wyrobami ogrodniczymi, odzieżą, dodatkami odzieżowymi i obuwiem, zegarkami, kwiatami, materiałami
piśmiennymi, meblami, oświetleniem, biżuterią, tkaninami, drukami,
tytoniem, grami i zabawkami, akcesoriami samochodowymi, artykułami sportowymi, produktami delikatesowymi, środkami spożywczymi, żywnością, przyborami toaletowymi, materiałami artystycznymi,
instrumentami muzycznymi, artykułami papierniczymi, napojami
bezalkoholowymi i alkoholowymi, wyrobami rymarskimi, preparatami zapachowymi, parasolami, pomocami naukowymi, akcesoriami
metalowymi, suplementami diety, produktami dietetycznymi, wyposażeniem domu, preparatami weterynaryjnymi, artykułami weterynaryjnymi, zastawą stołową, sprzętem sportowym, dekoracjami
świątecznymi, pokryciami naściennymi i podłogowymi, przyborami
kuchennymi, wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi, słodyczami,
owocami, produktami mlecznymi, z owocami morza, urządzeniami
nawigującymi, sprzętem informatycznym, sprzętem audiowizualnym, urządzeniami medycznymi, sprzętem ogrodniczym, sprzętem
do schładzania, chłodzenia i podgrzewania, paszą dla zwierząt, artykułami do prania i czyszczenia, podściółką i ściółką dla zwierząt,
jednorazowymi wyrobami papierowymi, preparatami do czyszczenia, artykułami do szycia, artykułami bagażowymi, artykułami
jubilerskimi, artykułami odzieżowymi, artykułami kosmetycznymi,
sprzętem do przyrządzania żywności, preparatami do pielęgnacji
zwierząt, urządzeniami do pomiaru czasu, preparatami do produkcji
napojów, przyborami higienicznymi dla ludzi i zwierząt, artykułami
do stosowania z tytoniem, środkami farmaceutycznymi, medycznymi i sanitarnymi, narzędziami ręcznymi, produktami optycznymi,
maszynami do zastosowania domowego, sprzętem elektrycznym
i elektronicznym, nawozami do użyźniania gleby, chemikaliami
stosowanymi w ogrodnictwie, świecami i knotami do oświetlania,
żywnością dla niemowląt, artykułami dla dzieci i niemowląt, urzą-
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dzeniami i sprzętem elektronicznym stosowanym w gospodarstwie
domowym, chemikaliami do użytku domowego, kosmetykami, perfumami, środkami do czyszczenia zębów, paliwami, środkami odkażającymi, organizacja konkursów w celach reklamowych, 36 emisja
bonów wartościowych jako nagroda za lojalność klienta, wydawanie
bonów wartościowych w związku z programami lojalnościowymi, 41
organizowanie gier i konkursów, prowadzenie konkursów w Internecie, gry internetowe, gry oferowane on-line.

(111) 321580
(220) 2018 07 30
(210) 488746
(151) 2019 01 07
(441) 2018 09 10
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) niuqi
(510), (511) 3 kosmetyki do makijażu, kremy, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, lakiery do paznokci, zmywacze lakieru
do paznokci.
(111) 321581
(220) 2018 08 20
(210) 489509
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 08
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) aril kwitnąca konwalia
(510), (511) 3 środki zapachowe do celów domowych, środki odświeżające powietrze, 5 preparaty do odświeżania powietrza, odświeżacze powietrza, wkłady do odświeżaczy powietrza.
(111) 321582
(220) 2018 11 14
(210) 492653
(151) 2019 06 04
(441) 2019 01 21
(732) FABRYKA TAŚM TRANSPORTEROWYCH WOLBROM SPÓŁKA
AKCYJNA, Wolbrom (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GTP e
(510), (511) 7 taśmy przenośnikowe, taśmy przenośnikowe tkaninowo-gumowe, taśmy przenośnikowe gumowe z linkami stalowymi,
taśmy przenośnikowe trudnopalne, taśmy przenośnikowe energooszczędne, taśmy przenośnikowe bez breakera, taśmy przenośnikowe z breakerem tkaninowym, taśmy przenośnikowe z breakerem
metalowym, taśmy przenośnikowe dla kopalin palnych i niepalnych.
(111) 321583
(220) 2018 11 14
(210) 492654
(151) 2019 06 04
(441) 2019 01 21
(732) FABRYKA TAŚM TRANSPORTEROWYCH WOLBROM SPÓŁKA
AKCYJNA, Wolbrom (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GTP FLEX
(510), (511) 7 taśmy przenośnikowe, taśmy przenośnikowe gumowe,
taśmy przenośnikowe trudnopalne, taśmy przenośnikowe gumowe
z siatką metalową jako rdzeniem przenoszącym wytrzymałość taśmy,
taśmy przenośnikowe z siatką metalową przeznaczone do transportu materiałów sypkich o szerokiej granulacji, taśmy przenośnikowe
do transportu kopalin palnych i niepalnych.
(111) 321584
(220) 2018 11 14
(210) 492655
(151) 2019 06 04
(441) 2019 01 21
(732) FABRYKA TAŚM TRANSPORTEROWYCH WOLBROM SPÓŁKA
AKCYJNA, Wolbrom (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GTP PVC
(510), (511) 7 taśmy przenośnikowe, taśmy przenośnikowe tkaninowe,
taśmy przenośnikowe trudnopalne, taśmy przenośnikowe przeznaczone do transportu materiałów sypkich o szerokiej granulacji, taśmy
przenośnikowe do transportu kopalin palnych i niepalnych, taśmy
przenośnikowe jednoprzekładkowe, taśmy przenośnikowe zbudowane z pojedynczej przekładki tkaninowej jednolicie tkanej i okładek
z tworzywa PVC, taśmy przenośnikowe tkaninowe trudnopalne jednoprzekładkowe z rdzeniem jednolicie tkanym typu monoply uniepalnionym plastizolem na bazie PVC i okładek z tworzywa PVC.
(111) 321585
(151) 2019 06 04

(220) 2018 11 14
(441) 2019 01 21

(210) 492657
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(732) FABRYKA TAŚM TRANSPORTEROWYCH WOLBROM SPÓŁKA
AKCYJNA, Wolbrom (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GTP PWG
(510), (511) 7 taśmy przenośnikowe, taśmy przenośnikowe tkaninowo-gumowe, taśmy przenośnikowe trudnopalne, taśmy przenośnikowe przeznaczone do transportu materiałów sypkich o szerokiej
granulacji, taśmy przenośnikowe do transportu kopalin palnych
i niepalnych, taśmy przenośnikowe jednoprzekładkowe, taśmy
przenośnikowe zbudowane z pojedynczej przekładki tkaninowej,
jednolicie tkanej i okładek gumowych, taśmy przenośnikowe tkaninowo-gumowe trudnopalne jednoprzekładkowe z rdzeniem jednolicie tkanym typu monoply uniepalnionym plastizolem na bazie PVC
i okładek gumowych.
(111) 321586
(220) 2018 11 14
(210) 492658
(151) 2019 06 04
(441) 2019 01 21
(732) FABRYKA TAŚM TRANSPORTEROWYCH WOLBROM SPÓŁKA
AKCYJNA, Wolbrom (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GTP ST
(510), (511) 7 taśmy przenośnikowe, taśmy przenośnikowe trudnopalne, taśmy przenośnikowe gumowe 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 trudnopalnymi dla kopalin palnych i niepalnych bez breakera,
taśmy przenośnikowe gumowe z linkami trudnopalnymi dla kopalin
palnych i niepalnych z breakerem tkaninowym w okładce nośnej lub
bieżnej lub tylko bieżnej, taśmy przenośnikowe gumowe z linkami
trudnopalnymi dla kopalin palnych i niepalnych z breakerem metalowym w okładce nośnej lub bieżnej lub tylko nośnej.
(111) 321587
(220) 2018 11 15
(210) 492697
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PALIFREN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi, leki
przeciwpsychotyczne, leki działające na układ nerwowy do stosowania u ludzi.
(111) 321588
(220) 2018 11 27
(210) 493167
(151) 2019 06 28
(441) 2019 03 04
(732) ALLCON BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) biały, szary
(531) 29.01.12, 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
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publicznej i budynków mieszkalnych, budowy obiektów przemysłowych, budowy obiektów wodnych, usługi instalacji elektrycznych.

(111) 321589
(220) 2018 11 28
(210) 493193
(151) 2019 06 13
(441) 2019 02 25
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW 2019 Smacznego!
(540)

(591) biały, czarny, szary, czerwony, jasnoczerwony,
ciemnoczerwony, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.15, 27.07.01, 06.19.11, 05.03.13, 05.01.05,
05.01.16, 26.04.02, 26.04.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, parówki, kiełbasa, wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa.
(111) 321590
(220) 2018 11 28
(210) 493215
(151) 2019 06 05
(441) 2019 02 04
(732) HANDWIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HANDWIT
(540)

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami-kupno-sprzedaż, zamiana, najem, wynajem apartamentów oraz lokali
użytkowych, dzierżawa, wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, 37 wznoszenie budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, murowanie, tynkowanie, malowanie, roboty instalacyjne we wznoszonych budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych,
uszczelnianie budynków, nadzór budowlany.
(111) 321591
(220) 2018 11 28
(210) 493221
(151) 2019 06 05
(441) 2019 02 04
(732) INTERNATIONAL VISA SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EVISA EXPRESS
(540)

(591) jasnobrązowy, bordowy
(531) 27.05.01, 26.11.25, 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 39 usługi z zakresu pośrednictwa wizowego za pomocą
serwisów internetowych oraz aplikacji.
(111) 321592
(220) 2018 11 29
(151) 2019 06 05
(441) 2019 02 04
(732) ANEX PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ustka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Familia RESTAURACJA

(210) 493250
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(540)

(591) zielony, jasnozielony, ciemnozielony, biały, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.02.01, 26.02.16, 27.05.01, 29.01.15, 11.01.01
(510), (511) 43 usługi barów i restauracji, usługi mobilnych restauracji, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie żywności i napojów
na wynos, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 321593
(220) 2018 11 30
(210) 493273
(151) 2019 06 06
(441) 2019 02 18
(732) TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TotalCasino
(510), (511) 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, 38 zapewnianie dostępu do witryn
internetowych z grami hazardowymi i zwykłymi, udostępnianie forów
online do komunikacji w dziedzinie gier elektronicznych, transmisja
materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem
Internetu, 41 organizowanie i prowadzenie gier liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie i prowadzenie loterii pieniężnych,
loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów wzajemnych, obsługa gier
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 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, 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) 321594
(220) 2018 11 30
(151) 2019 05 27
(441) 2019 02 04
(732) SZYMAŃSKA AGATA, Kórnik (PL)

(210) 493290
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kursanto
(540)

(591) czerwony
(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 sporządzanie i dostarczanie informacji porównawczych i recenzji online w zakresie szkoleń, w szczególności cen,
charakterystyki usług oraz oferty usług dodatkowych, świadczenie
usług administracyjnych dla osób trzecich w zakresie zapisów na kursy online, 42 udostępnianie wyszukiwarek internetowych z konkretnymi opcjami wyszukiwania, udostępnianie wyszukiwarek w celu
uzyskiwania danych za pośrednictwem sieci komunikacyjnych.
(111) 321595
(220) 2018 11 30
(210) 493291
(151) 2019 05 27
(441) 2019 02 04
(732) SZYMAŃSKA AGATA, Kórnik (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KURSANTO
(510), (511) 35 sporządzanie i dostarczanie informacji porównawczych i recenzji online w zakresie szkoleń, w szczególności cen,
charakterystyki usług oraz oferty usług dodatkowych, świadczenie
usług administracyjnych dla osób trzecich w zakresie zapisów na kursy online, 42 udostępnianie wyszukiwarek internetowych z konkretnymi opcjami wyszukiwania, udostępnianie wyszukiwarek w celu
uzyskiwania danych za pośrednictwem sieci komunikacyjnych.
(111) 321596
(220) 2018 11 30
(210) 493295
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 04
(732) GREEN LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GLP
(540)

(591) biały, zielony
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 całonocne składowanie listów w magazynach, doradztwo w dziedzinie usług składowania świadczone przez centra obsługi telefonicznej i infolinie, dzielenie na części i przepakowywanie
towarów, dzierżawa magazynów, dzierżawa palet do transportu lub
składowania towarów, fizyczne magazynowanie danych lub dokumentów przechowywanych elektronicznie, fizyczne magazynowanie
przechowywanych elektronicznie cyfrowych danych, zdjęć, plików audio i obrazowych, fizyczne magazynowanie przechowywanych elektronicznie danych, dokumentów, zdjęć cyfrowych, muzyki, obrazów,
materiałów wideo i gier komputerowych, fizyczne magazynowanie
przechowywanych elektronicznie cyfrowych plików wideo, fizyczne
magazynowanie przechowywanych elektronicznie gier komputerowych, fizyczne magazynowanie przechowywanych elektronicznie
zdjęć cyfrowych, fizyczne magazynowanie przechowywanej elektronicznie muzyki cyfrowej, fizyczne magazynowanie przechowywanych
elektronicznie obrazów cyfrowych, informacja o magazynowaniu,
informacja o składowaniu, konfekcjonowanie towarów, ładowanie
i wyładowanie pojazdów, magazynowanie, magazynowanie bagażu,
magazynowanie broszur, magazynowanie celne, magazynowanie
cieczy, magazynowanie części, magazynowanie części pojazdów,
magazynowanie dokumentów, pakowanie, pakowanie aerozoli na zamówienie i według specyfikacji, pakowanie artykułów do transportu,
pakowanie artykułów na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, pakowanie artykułów odzieżowych do transportu, pakowanie
i opakowywanie towarów, pakowanie płynów na zamówienie wraz
ze specyfikacją, pakowanie prezentów, pakowanie produktów, pakowanie produktów spożywczych, pakowanie towarów, pakowanie
towarów do przeprowadzki, pakowanie towarów na upominki, pakowanie towarów podczas transportu, pakowanie towarów w skrzynie,
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pakowanie towaru, przechowywanie części do pojazdów mechanicznych, przechowywanie futer, przechowywanie instrumentów i sprzętu chirurgicznego, przechowywanie jednostek pływających, jachtów,
łodzi i pojazdów wodnych, przechowywanie ładunków po ich transporcie, przechowywanie ładunku, przechowywanie ładunku przed
przewozem, przechowywanie pod zamknięciem celnym, przechowywanie pojazdów, przechowywanie środków chemicznych w kontrolowanej temperaturze, przechowywanie towarów pod zamknięciem
celnym, przechowywanie towarów w chłodniach, przechowywanie
w chłodniach, przechowywanie w warunkach chłodniczych owoców
morza, przechowywanie win pod zamknięciem celnym, przechowywanie wina z kontrolowaną temperaturą i wilgotnością, składowanie,
składowanie farmaceutyków, składowanie i dostarczanie towarów,
składowanie kontenerów, składowanie kontenerów i ładunków, składowanie ładunków, składowanie napojów, składowanie niebezpiecznych materiałów, składowanie odpadów, składowanie produktów
rolnych, składowanie produktów rolnych w magazynach, składowanie
towarów, składowanie towarów przed i po transporcie, składowanie
towarów w magazynach, składowanie towarów w transporcie, składowanie zamrożonej żywności w magazynach, świadczenie usług
magazynowania i udostępnianie sprzętu i obiektów magazynowych,
świadczenie usług w zakresie magazynowania towarów transportowanych drogą wodną, towary (składowanie-), transport i składowanie,
transport i składowanie towarów, tymczasowe bezpieczne przechowywanie rzeczy osobistych, tymczasowe przechowywanie dostaw,
tymczasowe przechowywanie rzeczy osobistych, udostępnianie
miejsc do przechowywania rzeczy dla osób trzecich [self-storage],
udostępnianie obiektów i sprzętu do przechowywania produktów
mrożonych, udostępnianie pomieszczeń i sprzętu do przechowywania w niskich temperaturach, udostępnianie pomieszczeń i sprzętu
do chłodni, udzielanie informacji o usługach tymczasowego składowania, udzielanie informacji związanych z usługami magazynowania,
udzielanie informacji związanych z wynajmem przestrzeni magazynowej, usługi butelkowania, usługi doradcze w zakresie magazynowania towarów, usługi doradcze w zakresie pakowania towarów, usługi
doradcze związane z przepakowywaniem towarów, usługi dystrybucji ładunków na paletach, usługi etykietowania, usługi informacyjne
związane z przechowywaniem, usługi informacyjne związane z przechowywaniem w chłodniach, usługi konsultacyjne dotyczące magazynowania, usługi konsultacyjne związane z przechowywaniem, usługi
magazynowania żywności mrożonej, usługi magazynowe, usługi opakowywania i pakowania, usługi opakowywania w celu ochrony bagażu podczas podróży, usługi pakowania, usługi pakowania w skrzynki,
usługi pośrednictwa związane ze składowaniem, usługi przechowywania paczek, usługi przechowywania w chłodniach, usługi przechowywania żywności, usługi składowania, usługi składowania towarów,
usługi składowania w magazynach i piwnicach, usługi w zakresie bezpiecznego magazynowania [transport], usługi w zakresie pakowania
i opakowań, usługi w zakresie pakowania monet, usługi w zakresie
pakowania palet, usługi w zakresie przechowywania bagażu, usługi
wynajmu kontenerów na gruz, usługi wynajmu skrzyń, usługi związane z magazynowaniem towarów, wynajem kontenerów, wynajem
kontenerów do magazynowania i składowania, wynajem magazynów,
wynajem maszyn i urządzeń do załadunku i rozładunku, wynajem maszyn i urządzeń do pakowania lub zawijania, wynajem miejsc magazynowych, magazynowanie dokumentów archiwizowanych, magazynowanie dźwigów, magazynowanie elektronicznych nośników danych
lub dokumentów, magazynowanie i składowanie, magazynowanie
kosmetyków, magazynowanie ładunków, magazynowanie ładunku
przed transportem, magazynowanie mebli, magazynowanie odzieży,
magazynowanie olejów napędowych, magazynowanie paczek, magazynowanie płynów, magazynowanie, przechowywanie pod nadzorem odzieży, magazynowanie rolniczych artykułów spożywczych,
magazynowanie towarów, magazynowanie towarów handlowych,
magazynowanie towarów w dużych ilościach, magazynowanie urządzeń do użytku domowego, magazynowanie urządzeń elektrycznych,
magazynowanie w chłodniach, magazynowanie wody w zbiornikach,
magazynowanie żywności, napełnianie maszyn i pojemników, organizowanie składowania bagażu, organizowanie składowania towarów,
wynajem obiektów i urządzeń magazynowych, wynajem pakowarek,
wynajem palet, wynajem pojemników do przechowywania odpadów,
wynajem pojemników do recyklingu, wynajem przenośnych kontenerów magazynowych, wynajem przestrzeni magazynowej, wynajem
segmentów magazynowych, wynajem skrzyń, wynajem szafek mrożących, wynajem zamrażarek, wynajem zamrażarek do użytku han-
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dlowego, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc do magazynowania, wynajmowanie pojemników do transportu odpadów,
wypożyczanie chłodni, wypożyczanie kontenerów, wypożyczanie
kontenerów magazynowych, wypożyczanie lodówek, wypożyczanie
maszyn i urządzeń zamrażających, wypożyczanie palet i kontenerów
do składowania towarów, wypożyczanie palet i kontenerów do transportu towarów, wypożyczanie pojemników do magazynowania, wypożyczanie skrzyń paletowych, wypożyczanie skrzynek do magazynowania, wypożyczanie zamrażarek, zawijanie [pakowanie] towarów.

(111) 321597
(220) 2018 11 30
(210) 493312
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) GROUPE LIEBOT, Les Herbiers (FR)
(540) (znak słowny)
(540) HYBRID DOORS
(510), (511) 6 metalowe materiały budowlane, metalowe budynki
przenośne, metalowe stolarskie okucia i mocowania zewnętrzne i wewnętrzne, mieszane metalowo-drewniane elementy stolarskie, drzwi,
okna, okna dachowe, ramy drzwiowe i okienne, zawiasy, okna skrzyniowe, okna francuskie, futryny do drzwi, obramowania drzwiowe i okienne, ograniczniki drzwiowe i okienne, ramy drzwiowe i okienne, okucia
drzwiowe i okienne, bramy, ogrodzenia, balustrady, kasety do rolet
i rolety, poręcze, werandy, profilowane elementy do drzwi i do okien
oraz ich elementy, wszystkie wyżej wymienione towary wykonane
z metalu, prowadnice z metalu do drzwi metalowych i niemetalowych oraz części do prowadnic, metalowe ramy, płyty, panele i folie
do montażu zapewniające zamykanie się otworów w budynkach, rolety zewnętrzne z metalu, kratownice metalowe do budynków, fasady
metalowe, ściany kurtynowe z metalu, ramy, okucia i profile z metalu
dla budownictwa, 19 niemetalowe materiały budowlane, niemetalowe budynki przenośne, niemetalowe elementy stolarskie zewnętrzne
i wewnętrzne, stolarskie elementy mocujące z tworzyw sztucznych,
mieszane metalowo-drewniane elementy stolarskie, drzwi, okna,
okna dachowe, ramy drzwiowe i okienne, okna skrzyniowe, okna
francuskie, futryny do drzwi, obramowania drzwiowe i okienne, ramy
drzwiowe i okienne, bramy, ogrodzenia, balustrady, kasety do rolet
i rolety, poręcze, werandy, profilowane elementy do drzwi i do okien
oraz ich elementy, wszystkie wyżej wymienione towary wykonane
nie z metalu, niemetalowe ramy, płyty, panele i folie do montażu zapewniające zamykanie się otworów w budynkach, rolety zewnętrzne
nie z metalu ani nietekstylne oraz ich elementy, kratownice niemetalowe do budynków, fasady niemetalowe, ściany kurtynowe nie z metalu,
ramy, okucia i profile nie z metalu dla budownictwa, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa wyrobów stolarskich, mianowicie drzwi, okien, okien
dachowych, ram drzwiowych i okiennych, zawiasów, okien skrzyniowych, okien francuskich, futryn do drzwi, obramowań drzwiowych
i okiennych, ograniczników drzwiowych i okiennych, ram drzwiowych
i okiennych, okuć drzwiowych i okiennych, bram, ogrodzeń, balustrad,
kaset do rolet i rolet, poręczy, werand, profilowanych elementów
do drzwi i do okien oraz ich elementów, prowadnic do drzwi oraz części do prowadnic, ram, płyt, paneli i folii do montażu zapewniających
zamykanie się otworów w budynkach, rolet zewnętrznych, kratownic
do budynków, fasad, ścian kurtynowych, ram, okuć i profili dla budownictwa, 37 dopasowywanie, instalacja, naprawy, konserwacja i renowacja artykułów stolarskich, 42 doradztwo, informacja, pomoc, ocena,
konsultacje, szacowanie i profesjonalne ekspertyzy w zakresie artykułów stolarskich.
(111) 321598
(220) 2018 12 03
(210) 493337
(151) 2019 06 06
(441) 2019 02 18
(732) TRADE & LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grudziądz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z OTULENI ZAPACHEM
(540)

(591) niebieski
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.04
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(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, mydła, kosmetyki, środki do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia, substancje
stosowane w praniu, w tym płyny do prania, płukania i zmiękczania
tkanin.

(111) 321599
(220) 2018 12 04
(210) 493390
(151) 2019 06 18
(441) 2019 02 25
(732) DYLEX PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
SPÓŁKA JAWNA ZBIGNIEW LEDWA, ANNA DYLAK, IRENEUSZ
DYLAK, Stargard (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DYLEX Świat lodów ALASKA
(540)

(591) niebieski, biały, czerwony
(531) 26.04.02, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 koncentrat spożywczego proszku lodowego, proszki
do produkcji gofrów, polewy do lodów, 35 usługi w zakresie gromadzenia ekspozycji i stworzenia klientom warunków dogodnego
doboru i zakupu w sklepie lub hurtowni z koncentratami spożywczymi proszku lodowego, proszków do produkcji gofrów oraz polew
do lodów i lodów spożywczych, 43 przygotowanie lodów oraz deserów lodowych na zamówienie oraz ich dostawa, usługi prowadzone
w cukierniach oraz kawiarniach.
(111) 321600
(220) 2018 12 04
(210) 493393
(151) 2019 06 18
(441) 2019 02 25
(732) DYLEX PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
SPÓŁKA JAWNA ZBIGNIEW LEDWA, ANNA DYLAK, IRENEUSZ
DYLAK, Stargard (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DYLEX
(540)

(591) niebieski, biały, czerwony
(531) 26.04.02, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 koncentrat spożywczego proszku lodowego, proszki
do produkcji gofrów, polewy do lodów, 35 usługi w zakresie gromadzenia ekspozycji i stworzenia klientom warunków dogodnego
doboru i zakupu ww sklepie lub hurtowni z koncentratami spożywczymi proszku lodowego, proszków do produkcji gofrów oraz polew
do lodów i lodów spożywczych, 43 przygotowanie lodów oraz deserów lodowych na zamówienie oraz ich dostawa, usługi prowadzone
w cukierniach oraz kawiarniach.
(111) 321601
(220) 2018 12 06
(210) 493510
(151) 2019 06 19
(441) 2019 02 04
(732) DAWIDIUK PAWEŁ PUNKT SPRZEDAŻY DROBNOSTKA,
Witnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HAP WIN
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 01.15.21, 10.05.19, 10.05.25, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki czyszczące, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty myjące, mieszaniny do nabłyszczania podłóg, preparaty do zmywania naczyń, odkamieniacze do użytku domowego, środki do polerowania podłóg i mebli, preparaty do odtłuszczania inne
niż stosowane w procesach produkcyjnych, detergenty do samochodów, środki do polerowania samochodów, środki do nadawania
połysku samochodom, chemiczne produkty do ożywiania kolorów
do użytku domowego do prania, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, preparaty do prania chemicznego, ście-
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reczki nasączane detergentami, do czyszczenia, środki czyszczące
do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące do higieny
intymnej, nielecznicze, oleje czyszczące, płyny do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do udrażniania rur, preparaty do usuwania kamienia
kotłowego do celów gospodarstwa domowego, środki do usuwania
wosku z podłóg jako preparaty do szorowania, środki ścierne i polerskie, środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, środki
wybielające stosowane w pralnictwie-ultramaryna, środki wygładzające i nadające praniu połysk, środki zmiękczające do tkanin, wosk
do podłóg, 5 płyny dezynfekujące inne niż mydło, preparaty do dezynfekcji rąk, odświeżacze powietrza, środki dezynfekcyjne do celów
higienicznych, środki dezynfekcyjne do toalet chemicznych.

(111) 321602
(220) 2018 12 06
(210) 493515
(151) 2019 05 16
(441) 2019 01 21
(732) DEPCZYŃSKI ARKADIUSZ HERRERO, Tulce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MO rugs
(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 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 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, 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.
(111) 321603
(220) 2018 12 06
(210) 493519
(151) 2019 06 19
(441) 2019 02 04
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SutriHeal Forte 5% do rany przyłóż
(510), (511) 3 kosmetyki ochronne, preparaty do higieny, 5 preparaty
farmaceutyczne, suplementy diety, żywność dietetyczna do celów
medycznych, żywność do celów medycznych, preparaty do celów
medycznych, maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny, aerozole do celów medycznych, krople do celów medycznych, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, kompresy do celów medycznych,
środki i preparaty higieniczne do celów medycznych.
(111) 321604
(220) 2018 12 06
(210) 493520
(151) 2019 06 19
(441) 2019 02 04
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SutriSept do rany przyłóż
(510), (511) 3 kosmetyki ochronne, preparaty do higieny, 5 preparaty
farmaceutyczne, suplementy diety, żywność dietetyczna do celów
medycznych, żywność do celów medycznych, preparaty do celów
medycznych, maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny, aerozole do celów medycznych, krople do celów medycznych, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, kompresy do celów medycznych,
środki i preparaty higieniczne do celów medycznych.
(111) 321605
(220) 2018 12 06
(151) 2019 06 19
(441) 2019 02 04
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)

(210) 493521
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(540) (znak słowny)
(540) PREGNADRINK
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy diety, żywność
dietetyczna do celów medycznych, żywność do celów medycznych,
preparaty białkowe do celów medycznych, preparaty odżywcze
do celów medycznych, preparaty witaminowe, 29 mleko w proszku,
napoje mleczne, produkty mleczne, jogurty mleczny, jogurty pitne,
mleko fermentowane, desery na bazie mleka, przekąski na bazie mleka, aromatyzowane napoje na bazie mleka, gotowe posiłki składające się głównie z nabiału.
(111) 321606
(220) 2018 12 06
(151) 2019 06 18
(441) 2019 03 04
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) METYL FOLIC-B12 ACTIVE complex
(540)

(210) 493522

(531) 26.01.01, 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty do celów medycznych, suplementy diety i żywności do celów medycznych, witaminy dla kobiet w ciąży.
(111) 321607
(220) 2018 12 07
(210) 493533
(151) 2019 06 18
(441) 2019 02 25
(732) JANEK-SZAFRAŃSKA EWELINA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Śluby Marzeń AGENCJA ŚLUBÓW WYJĄTKOWYCH
(540)

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 41 nauczanie i szkolenia, organizowanie i przeprowadzanie imprez okolicznościowych, w tym ślubnych.
(111) 321608
(220) 2018 12 07
(151) 2019 06 21
(441) 2019 02 04
(732) FM AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FM AGRO
(540)

(210) 493554

(591) czarny, biały, złoty, szary
(531) 05.07.02, 01.05.01, 01.05.12, 01.05.23, 18.01.08, 26.01.03,
26.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 31 surowe i nieprzetworzone produkty rolne, surowe
i nieprzetworzone ziarna i nasiona, słód i zboża nieprzetworzone, nasiona, cebulki i rozsady do hodowli roślin, rozsady i nasiona do sadzenia, 39 transport drogowy produktów rolnych i ogrodniczych, w tym
zbóż, ziaren i nasion, pakowanie i składowanie towarów, w tym zbóż,
ziaren i nasion.
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(111) 321609
(220) 2018 12 07
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) HYDRO-PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMART wodkan
(540)

(210) 493557

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 pompy zatapialne, pompy dławnicowe, pompy ciepłownicze, pompy domowe, pompy ogrodowe, pompy wirowe,
pompy śrubowe, 9 szafy sterownicze, urządzenia i przyrządy do monitorowania, pomiaru, badania, testowania, regulacji, sterowania,
kontroli pomp i ich zestawów, hydroforów i ich zestawów, przepompowni ścieków, tłoczni ścieków, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, zestawów do podnoszenia ciśnienia w instalacjach
wodnych, przyrządy nawigacyjne do sterowania i monitoringu systemów pompowych, oprogramowanie do wizualizacji i sterowania
procesów przemysłowych, 11 pompy cieplne, hydrofory, zestawy
hydroforowe, zestawy ściekowe, przepompownie ścieków, tłocznie
ścieków, urządzenia do oczyszczania ścieków, aparatura i urządzenia
do uzdatniania wody, zestawy do podnoszenia ciśnienia w instalacjach wodnych, zasuwy odcinające do ścieków, zawory zwrotne
do ścieków, urządzenia wodociągowe, sanitarne, wentylacyjne, klimatyzacyjne, grzewcze, 35 prowadzenie sklepów i hurtowni oraz
pośrednictwo handlowe w zakresie pomp, zestawów pompowych,
hydroforów, zestawów hydroforowych, zestawów ściekowych, przepompowni ścieków, oczyszczalni ścieków, tłoczni ścieków, stacji
uzdatniania wody, zestawów do podnoszenia ciśnienia w instalacjach wodnych, zbiorników, mieszadeł, wirówek, pras, krat, pakietów
złóż do oczyszczalni ścieków, armatury do zestawów pompowych,
hydroforów, zestawów hydroforowych, zestawów ściekowych, przepompowni ścieków, tłoczni ścieków, oczyszczalni ścieków, stacji
uzdatniania wody, zestawów do podnoszenia ciśnienia, zbiorników,
urządzeń wodociągowych, sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych, urządzeń, przyrządów i oprogramowania
do wizualizacji, monitorowania, regulacji, sterowania i kontroli urządzeń pompowych do wody, ścieków, cieczy chemicznych, wynajem
maszyn i urządzeń biurowych, badanie rynku i opinii publicznej,
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi reklamowe, organizacja targów i wystaw
w celach handlowych i reklamowych, usługi rachunkowo-księgowe,
doradztwo i konsulting w zakresie ochrony środowiska, 37 usługi
w zakresie modernizacji, montażu, instalowania, przeglądów, napraw i monitorowania pomp, zestawów pompowych, hydroforów,
zestawów hydroforów, zestawów ściekowych, przepompowni ścieków, tłoczni ścieków, oczyszczalni ścieków, zestawów do podnoszenia ciśnienia w instalacjach wodnych, stacji uzdatniania wody, usługi
prowadzenia robót ogólnobudowlanych i robót budowlanych związanych z montażem w/w obiektów, usługi instalowania kabli sieci
transmisji danych, usługi wizualizacji pracy obiektów w gospodarce
wodno-kanalizacyjnej i w przemyśle, usługi montowania instalacji
wodno-kanalizacyjnych, instalacji elektrycznych i sygnalizacyjnych,
usługi w zakresie instalowania, napraw i konserwacji instrumentów
i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących,
nawigacyjnych, usługi sprzątania i czyszczenia obiektów, 38 usługi
transmisji danych w technologii bezprzewodowej, radiotelefonów,
złączy kablowych, Internetu, satelitarnej, 42 projektowanie pomp,
zestawów pompowych, hydroforów, zestawów hydroforowych,
zestawów ściekowych, przepompowni ścieków, tłoczni ścieków,
oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, zestawów do podnoszenia ciśnienia, projektowanie układów sterowania i zasilania
pomp, projektowanie urządzeń i sieci do transmisji danych, projektowanie budowlane, projektowanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, elektrycznych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, usługi
w zakresie oprogramowania do wizualizacji i sterowania procesów
przemysłowych, 45 usługi monitoringu pracy obiektów w gospodarce wodno-kanalizacyjnej i w przemyśle.
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(111) 321610
(220) 2018 12 07
(210) 493561
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 04
(732) P.P.H.U. I T. MARTER GÓRECCY SPÓŁKA JAWNA, Sierpc (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bystry Zdrój
(510), (511) 32 esencje do produkcji napojów, preparaty do produkcji
napojów, wody mineralne, wody źródlane, syropy do napojów, pastylki do napojów gazowanych, soki, wody stołowe, wody smakowe,
proszek do wytwarzania napojów gazowanych, napoje izotoniczne,
napoje serwatkowe, proteinowe, piwo, piwo słodowe, napoje, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, nektary, aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, soki warzywne, wody
butelkowane, lemoniady, wody mineralne gazowane i niegazowane,
napoje energetyzujące, napoje izotoniczne w proszku, napoje wzbogacone witaminami i minerałami, węglowodanowe.
(111) 321611
(220) 2016 06 16
(210) 457916
(151) 2016 11 02
(441) 2016 07 18
(732) OŚRODEK PROMOCJI KULTURY GAUDE MATER,
Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI SAKRALNEJ GAUDE
MATER
(510), (511) 9 nagrania muzyczne, 35 reklama, 41 koncerty muzyczne.
(111) 321612
(220) 2019 01 15
(210) 494818
(151) 2019 06 28
(441) 2019 03 11
(732) E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PUDZIANATOR BY MARIUSZ PUDZIANOWSKI
(540)

(591) złoty, czerwony, czarny
(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,
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) 321613
(220) 2019 01 06
(210) 494510
(151) 2019 06 05
(441) 2019 02 18
(732) LIPENSKY DOMINIK, Tarnów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MEDCO PHARMA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty chemiczno-farmaceutyczne, weterynaryjne i higieniczne, dietetyczne środki użytku
medycznego, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, środki dezynfekcyjne, środki grzybobójcze, odżywcze suplementy diety, mineralne suplementy diety.
(111) 321614
(220) 2019 01 06
(210) 494521
(151) 2019 06 04
(441) 2019 02 18
(732) SOYMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) soymax Żywienie i profilaktyka zwierząt
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(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji zwierząt, szampony dla zwierząt, szampony dla zwierząt domowych, odświeżacze oddechu dla
zwierząt, dezodoranty dla zwierząt, kosmetyki dla zwierząt, aerozole
pielęgnujące dla zwierząt, odświeżacze zapachów dla zwierząt, produkty do pielęgnacji skóry zwierząt, preparaty do kąpieli dla zwierząt, środki do pielęgnacji skóry zwierzęcej, preparaty do wybielania
skóry zwierzęcej, środki do pielęgnacji zębów dla zwierząt, środki
do usuwania brzydkiego zapachu zwierząt domowych, niemedyczne płyny do płukania jamy ustnej dla zwierząt, 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, 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 usługi importowo-eksportowe oraz
sprzedaż detaliczna lub hurtowa preparatów do pielęgnacji zwierząt, szamponów dla zwierząt, szamponów dla zwierząt domowych,
odświeżaczy oddechu dla zwierząt, dezodorantów dla zwierząt,
kosmetyków dla zwierząt, aerozoli pielęgnujących dla zwierząt, odświeżaczy zapachów dla zwierząt, produktów do pielęgnacji skóry
zwierząt, preparatów do kąpieli dla zwierząt, środków do pielęgnacji skóry zwierzęcej, preparatów do wybielania skóry zwierzęcej,
środków do pielęgnacji zębów dla zwierząt, środków do usuwania
brzydkiego zapachu zwierząt domowych, niemedycznych płynów do płukania jamy ustnej dla zwierząt, 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
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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.

(111) 321615
(220) 2019 01 09
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) Dante International SA, Bukareszt (RO)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) black friday
(540)

(210) 494594

(531) 24.17.05, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, usługi zarządzania przedsiębiorstwem, administrowanie działalnością handlową i gospodarczą, prace biurowe,
usługi reklamowe na rzecz promocji e-handlu (e-commerce), reklama internetowa, reklama online za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej i komputerowej, świadczenie usług aukcji on-line, usługi
przetwarzania danych on-line, sprzedaż online, organizowanie aukcji internetowych, doradztwo i pośrednictwo w sprawach personelu w odniesieniu do przemysłu elektronicznego, usługi reklamowe
na rzecz promocji e-handlu (e-commerce), 38 usługi telekomunikacyjne, interaktywne usługi telekomunikacyjne, telekomunikacyjne
usługi dostępowe, 42 usługi tworzenia platformy internetowej dla
handlu elektronicznego, tworzenie przechowywanych elektronicznie stron internetowych dla usług online i Internetu, rozwój oprogramowania dla dostawców Internetu i internautów, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego używanego do publikacji,
programowanie komputerowe.
(111) 321616
(220) 2019 01 14
(210) 494754
(151) 2019 06 26
(441) 2019 03 11
(732) NOWACZYK HANNA MARIA FIRMA PRODUKCYJNOHANDLOWA HNI, Borzechowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HNI
(540)

(591) czarny, czerwony, żółty
(531) 26.01.01, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 podłogi drewniane, deski podłogowe, drewniane
podłogi parkietowe, drewniane pokrycia podłogowe, niemetalowe
listwy podłogowe, fornir do podłóg, niemetalowe panele podłogowe, podłogi z twardego drewna, drewno fornirowane, drewno wielowarstwowe, panele drewniane, deski drewniane, drewno, drewno
laminowane, drewno ogniotrwałe, laminaty drewniane, drewniane
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forniry, płyty drewniane, płytki drewniane, profile drewniane, obramowania drewniane, boazerie z drewna, drewniane parkiety fornirowane, drewniane płytki podłogowe, drewniane listwy profilowe,
drewno do użytku w budownictwie, 35 usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej w związku z drewnianymi pokryciami podłogowymi,
podłogami drewnianymi, panelami, drewnem, 40 obróbka drewna,
barwienie drewna, laminowanie drewna, chemiczna modyfikacja
drewna, udzielanie informacji związanych z obróbką drewna, konserwowanie drewna, ścinanie i obróbka drewna.

(111) 321617
(220) 2019 01 16
(210) 494846
(151) 2019 06 26
(441) 2019 03 04
(732) MANIKOWSKI ŁUKASZ EUROAQUA-MANIKOWSKI, Krajenka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) plytki-lazienki.pl
(540)

(591) biały, niebieski
(531) 07.03.06, 07.03.25, 07.15.09, 07.15.22, 26.04.09, 24.17.01,
24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 armatury łazienkowe, pisuary, sanitarna armatura
spustowa do wanien, sanitarna armatura spustowa do bidetów,
armatura łazienkowa do kontroli wody, sanitarna armatura spustowa do pryszniców, sanitarna armatura spustowa do umywalek, sanitarna armatura spustowa do rurociągów ściekowych, instalacje
sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, baterie
kranowe, baterie prysznicowe, baterie do wanien, baterie do umywalek, spryskiwacze do baterii, jednouchwytowe baterie umywalkowe,
uchwyty do baterii kranu, baterie sztorcowe do umywalek, baterie
mieszające do umywalek, brodziki prysznicowe, wanny prysznicowe,
drzwi prysznicowe, instalacje prysznicowe, zestawy prysznicowe,
kabiny prysznicowe, ścianki prysznicowe, urządzenia prysznicowe,
panele prysznicowe, zawory prysznicowe, węże prysznicowe, podstawki prysznicowe, rączki do prysznica, akcesoria do pryszniców,
szklane kabiny prysznicowe, metalowe korki do pryszniców, metalowe obudowy kabin prysznicowych, ściany do przegród prysznicowych, ścianki do kabin prysznicowych, słuchawki będące akcesoriami do pryszniców, instalacje do wanien z prysznicem, drzwi
prysznicowe z ramą niemetalową, niemetalowe parawany do brodzików prysznicowych, niemetalowe ścianki do wanien z prysznicem,
elektronicznie sterowane samowyłączające się krany prysznicowe,
sitka do użytku w brodzikach prysznicowych, osprzęt do natrysków,
bidety, osprzęt do bidetów, krany do bidetów, muszle klozetowe
ze zintegrowanymi bidetowymi dyszami wodnymi, muszle klozetowe, miski klozetowe, deski do muszli klozetowych, klapy do desek
klozetowych, wanny, wanny spa, wanny łazienkowe, wanny z hydromasażem, wanny z natryskiem, wanny z systemem hydromasażu,
wanny z dyszami powietrznymi, wanny z wirami wodnymi, wanny
dla osób niepełnosprawnych fizycznie, brodziki, wylewki kranów,
wylewki wannowe, montowane do ściany wylewki wannowe, montowane do ściany wylewki do zlewów, montowane do ściany wylewki do umywalek, montowane do ściany wylewki do bidetów, osłony
zabezpieczające przed dziećmi na wylewki wannowe, wodooszczędne perlatory, wodooszczędne słuchawki natryskowe, kurki do mieszania wody będące elementami instalacji natryskowych, wielofunkcyjne natryski uprzednio złożone, natryski wysokociśnieniowe,
wyposażenie natrysków, uchwyty do spłuczek, uchwyty do sedesu,
uchwyty ręczne do pryszniców, akcesoria łazienkowe, akcesoria
do umywalek, 19 płytki, płytki stiukowe, płytki szklane, płytki kamienne, płytki ceramiczne, płytki porcelanowe, płytki z gliny, płytki
ognioodporne, niemetalowe półprzezroczyste płytki, niemetalowe
płytki sufitowe, płytki z marmuru, podłogowe płytki niemetalowe,
niemetalowe płytki kuchenne, ceramiczne płytki podłogowe, niemetalowe płytki budowlane, niemetalowe płytki łazienkowe, ceramiczne płytki ścienne, glazurowane płytki ceramiczne, niemetalowe
płytki ścienne, gliniane płytki ścienne, mozaikowe płytki podłogowe, płytki mozaikowe ścienne, płytki z tworzyw sztucznych, płytki
do układania mozaiki, płytki podłogowe dla budownictwa, glazurowane ceramiczne płytki podłogowe, glazurowane ceramiczne płytki
ścienne, płytki z kamienia naturalnego, ceramiczne płytki na ściany
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zewnętrzne, ceramiczne płytki na podłogi wewnętrzne, płytki ceramiczne na ściany wewnętrzne, mozaikowe płytki ozdobne z marmuru, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa płytek, płytek stiukowych,
płytek szklanych, płytek kamiennych, płytek ceramicznych, płytek
porcelanowych, płytek z gliny, płytek ognioodpornych, niemetalowych półprzezroczystych płytek, niemetalowych płytek sufitowych,
płytek z marmuru, podłogowych płytek niemetalowych, niemetalowych płytek kuchennych, ceramicznych płytek podłogowych,
niemetalowych płytek budowlanych, niemetalowych płytek łazienkowych, ceramicznych płytek ściennych, glazurowanych płytek
ceramicznych, niemetalowych płytek ściennych, glinianych płytek
ściennych, mozaikowych płytek podłogowych, płytek mozaikowych
ściennych, płytek z tworzyw sztucznych, płytek do układania mozaiki, płytek podłogowych dla budownictwa, glazurowanych ceramicznych płytek podłogowych, glazurowanych ceramicznych płytek ściennych, płytek z kamienia naturalnego, ceramicznych płytek
na ściany zewnętrzne, ceramicznych płytek na podłogi wewnętrzne,
płytek ceramicznych na ściany wewnętrzne, mozaikowych płytek
ozdobnych z marmuru, armatury łazienkowej, pisuarów, sanitarnej
armatury spustowej do wanien, sanitarnej armatury spustowej do bidetów, armatury łazienkowej do kontroli wody, sanitarnej armatury
spustowej do pryszniców, sanitarnej armatury spustowej do umywalek, sanitarnej armatury spustowej do rurociągów ściekowych,
instalacji sanitarnych i łazienkowych oraz armatury wodno-kanalizacyjnej, baterii kranowych, baterii prysznicowych, baterii do wanien,
baterii do umywalek, spryskiwaczy do baterii, jednouchwytowych
baterii umywalkowych, uchwytów do baterii kranu, baterii sztorcowych do umywalek, baterii mieszających do umywalek, brodzików
prysznicowych, wanien prysznicowych, drzwi prysznicowych, instalacji prysznicowych, zestawów prysznicowych, kabin prysznicowych,
ścianek prysznicowych, urządzeń prysznicowych, paneli prysznicowych, zaworów prysznicowych, węży prysznicowych, podstawek
prysznicowych, rączek do pryszniców, akcesoriów do pryszniców,
szklanych kabin prysznicowych, metalowych korków do pryszniców,
metalowych obudów kabin prysznicowych, ścian do przegród prysznicowych, ścianek do kabin prysznicowych, słuchawek będących
akcesoriami do pryszniców, instalacji do wanien z prysznicem, drzwi
prysznicowych z ramą niemetalową, niemetalowych parawanów
do brodzików prysznicowych, niemetalowych ścianek do wanien
z prysznicem, elektronicznie sterowanych samo wyłączających się
kranów prysznicowych, sitek do użytku w brodzikach prysznicowych,
osprzętu do natrysków, bidety, osprzętu do bidetów, kranów do bidetów, muszli klozetowych ze zintegrowanymi bidetowymi dyszami
wodnymi, muszli klozetowych, misek klozetowych, desek do muszli
klozetowych, klap do desek klozetowych, wanien, wanien spa, wanien łazienkowych, wanien z hydromasażem, wanien z natryskiem,
wanien z systemem hydromasażu, wanien z dyszami powietrznymi,
wanien z wirami wodnymi, wanien dla osób niepełnosprawnych fizycznie, brodzików, wylewek kranów, wylewek wannowych, montowanych do ściany wylewek wannowych, montowanych do ściany
wylewek do zlewów, montowanych do ściany wylewek do umywalek, montowanych do ściany wylewek do bidetów, osłon zabezpieczających przed dziećmi na wylewki wannowe, wodo oszczędnych
perlatorów, wodo oszczędnych słuchawek natryskowych, kurków
do mieszania wody będących elementami instalacji natryskowych,
wielofunkcyjnych natrysków uprzednio złożonych, natrysków wysokociśnieniowych, wyposażenia natrysków, uchwytów do spłuczek,
uchwytów do sedesu, uchwytów ręcznych do pryszniców, akcesoriów łazienkowych, akcesoriów do umywalek.

(111) 321618
(220) 2019 01 28
(210) 495321
(151) 2019 06 26
(441) 2019 03 11
(732) ŚWIDERSKI TOMASZ JÓZEF FEEL IT, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Run Fitting
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, wystaw i konkursów, organizowanie przyjęć w celach rozrywkowych, organizowanie konkursów
edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie loterii, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów,
organizowanie spektakli, organizowanie balów, wystawianie spektakli na żywo, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multi-
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medialna i usługi z tym związane, informacja o edukacji, informacja
o imprezach rozrywkowych, edukacja jako nauczanie, usługi w zakresie kompozycji muzycznych, usługi trenerskie, doradztwo zawodowe
jako porady w zakresie edukacji lub kształcenia, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, radiowe programy rozrywkowe, rozrywka jako widowiska,
użytkowanie sal kinowych, sale koncertowe, fotoreportaże, publikowanie książek, kształcenie praktyczne, kursy korespondencyjne,
organizowanie loterii, mikro-wydawnictwa, montaż programów radiowych i telewizyjnych, montaż taśm wideo, wypożyczanie nagrań
dźwiękowych, nagrywanie filmów na taśmach wideo, publikowanie
i obsługa publikacji elektronicznych on-line, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, pisanie scenariuszy, produkcja
filmów, produkcja programów telewizyjnych, przedstawienia teatralne, organizacja przyjęć, publikacja elektroniczna on-line książek
i periodyków, publikowanie tekstów, radiowe programy edukacyjne
lub rozrywkowe, 42 aktualizacja, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja, projektowanie i ulepszanie oprogramowania do smartfonów, aktualizacja, projektowanie
i ulepszanie stron internetowych, usługi naukowe i technologiczne,
44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi w zakresie
higieny i pielęgnacji urody ludzi, analiza zachowania do celów medycznych, analiza zachowania do diagnostyki i leczenia ludzi, badania medyczne, badania medyczne w celach diagnostycznych lub
leczenia, badania przesiewowe.

(111) 321619
(220) 2016 10 27
(210) 463214
(151) 2019 04 17
(441) 2017 01 09
(732) ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Amara
(540)

(591) biały, zielony
(531) 26.11.03, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów medycznych, suplementy diety.
(111) 321620
(220) 2018 09 17
(151) 2019 06 05
(441) 2019 02 18
(732) FLORENTYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Korzkwy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Emalia PLESZEW
(540)

(210) 490656

(591) biały, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 26.01.03, 26.01.16,
26.01.18, 26.01.20, 11.03.18
(510), (511) 21 garnki kuchenne, garnki do gotowania na parze, komplety garnków kuchennych, garnki kuchenne emaliowane, garnki
do gotowania na parze emaliowane, komplety garnków kuchennych
emaliowane, pokrywki do naczyń kuchennych, pokrywki do garnków, pokrywki emaliowane, garnki ze stali nierdzewnej, patelnie,
patelnie ze stali nierdzewnej, patelnie emaliowane, czajniki i czajniki emaliowane nieelektryczne, imbryki emaliowane nieelektryczne,
kubki, kubki nie z metali szlachetnych, kubki emaliowane, naczynia
kuchenne, naczynia kuchenne emaliowane, formy do pieczenia,
formy do ciasta, brytfanny, brytfanny emaliowane, foremki do ciast,
kubły, miski do użytku w gospodarstwie domowym, pojemniki
na chleb, wyroby porcelanowe i ceramiczne dla gospodarstwa do-
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mowego, wyroby z fajansu, porcelitu i kamionki dla gospodarstwa
domowego, serwisy do kawy, herbaty, serwisy obiadowe, zastawa
stołowa, pojemniki kuchenne nie z metali szlachetnych, pojemniki i kosze do użytku domowego, czajniczki, czajniczki emaliowane,
cukiernice, ekspresy do kawy nieelektryczne, ciśnieniowe ekspresy
do kawy, półmiski, salaterki, termoizolacyjne pojemniki na żywność,
suszarki do naczyń i bielizny, szufelki, szkło (naczynia), wyroby i naczynia szklane do użytku domowego, szkło emaliowane, słoje, butelki, karafki, gąsiory szklane, dzbanki, klosze szklane do przykrywania
masła i sera, miski szklane, pokrywki szklane do naczyń, pudła i pojemniki szklane dla gospodarstwa domowego, zestawy do przypraw
szklane, salaterki szklane, kieliszki, szklanki, kufle, talerze, talerze
do ciasta, naczynia, pojemniki i przybory ze stali nierdzewnej i metali szlachetnych do użytku domowego, przybory kuchenne ze stali
szlachetnych, patery z metali szlachetnych, pojemniki do przypraw
z metali szlachetnych, serwisy i zastawy stołowe z metali szlachetnych, termosy, wiadra do mopów, wiadra do użytku w gospodarstwie domowym, wiadra emaliowane, doniczki na kwiaty, pudełka
na herbatę, kubły, kubły na śmieci, pojemniki do użytku w domu lub
w kuchni.

(111) 321621
(220) 2018 09 17
(210) 490666
(151) 2019 06 26
(441) 2019 03 11
(732) KWIATKOWSKI MAKSYMILIAN MXK, Jarosławiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZLAK BURSZTYNOWY
(540)

(591) czarny, jasnobrązowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25, 26.11.03, 26.11.12, 26.11.13
(510), (511) 41 usługi związane z rozrywką, rekreacją i kulturą fizyczną w zakresie organizowania zabaw, konkursów rozrywkowych, gier
sportowych, zawodów sportowych, zabaw ruchowych, ćwiczeń
gimnastycznych, pływania, ćwiczeń na siłowni, obsługa sal gier, obsługa obiektów sportowych, kortów tenisowych, basenów rehabilitacyjnych i rekreacyjnych, sal gimnastycznych, siłowni, wypożyczanie sprzętu sportowego, organizowanie imprez rozrywkowych oraz
ich scenografii: pikników, festynów, widowisk, koncertów muzycznych, dancingów z grupą muzyczną, występów folklorystycznych,
bankietów, balów, przyjęć, uroczystości, spotkań okolicznościowych
na zlecenie osób trzecich polegające na zapewnieniu rozrywki, usługi w zakresie muzeów, usługi wystawiennicze, organizowanie, prowadzenie i obsługa konferencji, kongresów, koncertów, pokazów,
seminariów, spektakli, sympozjów, targów i wystaw z dziedziny kultury, edukacji i rozrywki, usługi w zakresie edukacji, nauki, nauczania, kultury i rekreacji, informacja o edukacji, usługi wydawnicze,
usługi w zakresie publikacji elektronicznych on-line, publikowanie
czasopism, gazet, książek, materiałów dydaktycznych, treści video,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, wynajem sal
do celów edukacyjnych i rozrywkowych wyposażonych w sprzęt
audiowizualny i teleinformatyczny: tel./fax., komputer, Internet, 43
usługi hotelarskie związane z rezerwacją, czasowym zakwaterowaniem oraz wyżywieniem w hotelach, motelach, sanatoriach, pensjonatach, pokojach gościnnych, domach wczasowych i turystycznych,
usługi gastronomiczne związane z podawaniem potraw i napojów
w barach, kafeteriach, karczmach, kawiarniach, restauracjach, stołówkach, przygotowanie dań na zamówienie oraz ich dostawa, katering, obsługa imprez promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw, balów na zlecenie osób trzecich polegające na zaopatrzeniu w żywność
i napoje, wynajmowanie na posiedzenia sal wyposażonych w sprzęt
audiowizualny i teleinformatyczny: telefax, komputer, Internet, 44
usługi związane z wykonywaniem zabiegów regeneracyjnych i rehabilitacyjnych, usługi w zakresie terapii naturalnej, fizykoterapii i balneologii, usługi lecznicze paramedyczne, usługi gabinetów odnowy
biologicznej, 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.
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(111) 321622
(220) 2018 09 17
(210) 490667
(151) 2019 06 26
(441) 2019 03 11
(732) KWIATKOWSKI MAKSYMILIAN MXK, Jarosławiec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BURSZTYNOWY
(510), (511) 41 usługi związane z rozrywką, rekreacją i kulturą fizyczną w zakresie organizowania zabaw, konkursów rozrywkowych, gier
sportowych, zawodów sportowych, zabaw ruchowych, ćwiczeń
gimnastycznych, pływania, ćwiczeń na siłowni, obsługa sal gier, obsługa obiektów sportowych, kortów tenisowych, basenów rehabilitacyjnych i rekreacyjnych, sal gimnastycznych, siłowni, wypożyczanie sprzętu sportowego, organizowanie imprez rozrywkowych oraz
ich scenografii: pikników, festynów, widowisk, koncertów muzycznych, dancingów z grupą muzyczną, występów folklorystycznych,
bankietów, balów, przyjęć, uroczystości, spotkań okolicznościowych
na zlecenie osób trzecich polegające na zapewnieniu rozrywki, usługi w zakresie muzeów, usługi wystawiennicze, organizowanie, prowadzenie i obsługa konferencji, kongresów, koncertów, pokazów,
seminariów, spektakli, sympozjów, targów i wystaw z dziedziny kultury, edukacji i rozrywki, usługi w zakresie edukacji, nauki, nauczania, kultury i rekreacji, informacja o edukacji, usługi wydawnicze,
usługi w zakresie publikacji elektronicznych on-line, publikowanie
czasopism, gazet, książek, materiałów dydaktycznych, treści video,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, wynajem sal
do celów edukacyjnych i rozrywkowych wyposażonych w sprzęt
audiowizualny i teleinformatyczny: tel./fax., komputer, Internet, 43
usługi hotelarskie związane z rezerwacją, czasowym zakwaterowaniem oraz wyżywieniem w hotelach, motelach, sanatoriach, pensjonatach, pokojach gościnnych, domach wczasowych i turystycznych,
usługi gastronomiczne związane z podawaniem potraw i napojów
w barach, kafeteriach, karczmach, kawiarniach, restauracjach, stołówkach, przygotowanie dań na zamówienie oraz ich dostawa, katering, obsługa imprez promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw, balów na zlecenie osób trzecich polegające na zaopatrzeniu w żywność
i napoje, wynajmowanie na posiedzenia sal wyposażonych w sprzęt
audiowizualny i teleinformatyczny: telefax, komputer, Internet, 44
usługi związane z wykonywaniem zabiegów regeneracyjnych i rehabilitacyjnych, usługi w zakresie terapii naturalnej, fizykoterapii i balneologii, usługi lecznicze paramedyczne, usługi gabinetów odnowy
biologicznej, 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) 321623
(220) 2018 09 17
(210) 490668
(151) 2019 06 26
(441) 2019 03 11
(732) KWIATKOWSKI MAKSYMILIAN MXK, Jarosławiec (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 26.11.03, 26.11.12, 26.11.13
(510), (511) 35 usługi importowe-eksportowe, usługi pośrednictwa
handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach, sklepach, muzeach, poprzez
agentów oraz za pośrednictwem strony internetowej następujących towarów: bursztyn, wyroby artystyczne z bursztynu, metale
szlachetne i nieszlachetne, wyroby jubilerskie, biżuteria, kamienie
szlachetne, półszlachetne i syntetyczne, szkło artystyczne, dzieła
sztuki z metali szlachetnych i bursztynu, emblematy z metali szlachetnych i bursztynu, kadzidła i kadzidełka, gadżety reklamowe,
wyroby z bursztynu: kosmetyki, preparaty kosmetyczne i higieniczne do pielęgnacji ciała, rąk i paznokci, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy kosmetyczne z kwasem bursztynowym,
maści kosmetyczne, oleje i olejki do celów kosmetycznych, balsamy, maseczki kosmetyczne, odżywki kosmetyczne, żele kosmetyczne, olej bursztynowy i ekstrakty z bursztynu, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, prowadzenie wystaw w galeriach sztuki w celach
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handlowych i reklamowych oraz w celu promocji sprzedaży pamiątek i upominków z bursztynu, wyrobów rzemiosła artystycznego,
rzeźb, fotografii artystycznej, obrazów i reprodukcji dla osób trzecich, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, usługi reklamowe
i promocyjne, reklamy prasowe, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajem
miejsca i czasu na ogłoszenia reklamowe, publikowanie tekstów
i ogłoszeń reklamowych, ogłoszenia internetowe, publikowanie
tekstów sponsorowanych, dystrybucja materiałów reklamowych,
próbek i wzorów wyrobów, usługi w zakresie organizacji pokazów,
wystaw i targów w celach handlowych i promocyjnych, 41 usługi
w zakresie muzeów, usługi wystawiennicze, organizowanie, prowadzenie i obsługa konferencji, kongresów, koncertów, pokazów,
seminariów, spektakli, sympozjów, targów i wystaw z dziedziny
kultury, edukacji i rozrywki, usługi w zakresie edukacji, nauki, nauczania, kultury i rekreacji, informacja o edukacji, usługi związane
z rozrywką, rekreacją i kulturą fizyczną w zakresie organizowania
zabaw, konkursów rozrywkowych, gier sportowych, zawodów
sportowych, zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych, pływania, ćwiczeń na siłowni, obsługa salonów gier, obsługa obiektów
sportowych, kortów tenisowych, basenów rehabilitacyjnych i rekreacyjnych, sal gimnastycznych, siłowni, wypożyczanie sprzętu sportowego, organizowanie imprez rozrywkowych oraz ich scenografii:
pikników, festynów, widowisk, koncertów muzycznych, dancingów
z grupą muzyczną, występów folklorystycznych, bankietów, balów,
przyjęć, uroczystości, spotkań okolicznościowych na zlecenie osób
trzecich polegające na zapewnieniu rozrywki, usługi wydawnicze,
usługi w zakresie publikacji elektronicznych on-line, publikowanie
czasopism, gazet, książek, materiałów dydaktycznych, treści video,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, wynajem sal
do celów edukacyjnych i rozrywkowych wyposażonych w sprzęt
audiowizualny i teleinformatyczny: tel./fax., komputer, Internet.

(111) 321624
(220) 2018 09 24
(210) 490866
(151) 2019 05 08
(441) 2019 01 14
(732) SYMPHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) symezet
(510), (511) 5 leki i preparaty farmaceutyczne, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, preparaty witaminowe, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, dietetyczne środki
spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, preparaty odżywcze i witaminowe do celów medycznych i leczniczych, probiotyki, prebiotyki, napoje do celów leczniczych, zioła lecznicze, preparaty wspomagające leczenie, podnoszące odporność organizmu,
wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy,
środki sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały opatrunkowe.
(111) 321625
(220) 2018 09 25
(210) 490984
(151) 2019 06 26
(441) 2019 03 11
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I eurocash.pl
(540)

(591) biały, czarny, czerwony, zielony
(531) 02.09.01, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 321626
(220) 2018 10 08
(210) 491394
(151) 2019 05 10
(441) 2019 01 14
(732) RANIŚ WALDEMAR, RANIŚ BARTŁOMIEJ, RANIŚ DANUTA,
RANIŚ ELŻBIETA PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AGRORAMI RANIŚ I WSPÓLNICY SPÓŁKA CYWILNA, Kościelna Wieś (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGRONOMO
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(540)

(591) zielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 administrowanie sprzedażą, analiza rynku, analizy
i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne
w zakresie działalności gospodarczej, badania w zakresie wyszukiwania informacji handlowych, dostarczanie biznesowych i handlowych
informacji kontaktowych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie
informacji dotyczących produktów rolniczych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji gospodarczych i handlowych online, elektroniczne przetwarzanie zamówień, gromadzenie informacji
dla firm, gromadzenie informacji handlowych, informacja handlowa,
informacje i porady handlowe dla konsumentów w zakresie wyboru produktów i usług, komputerowe zarządzanie bazami danych,
negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, opracowywanie
informacji handlowych, opracowywanie informatorów handlowych,
organizacja i przeprowadzanie aukcji i aukcji odwrotnych za pośrednictwem komputera i sieci telekomunikacyjnych, organizowanie
aukcji internetowych, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń
promocyjnych, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży
i zakupu towarów, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż
towarów, pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów i usług,
na rzecz innych, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, publikacja treści
reklamowych, reklama online za pośrednictwem komputerowej
sieci komunikacyjnej, reklamowanie towarów innych sprzedawców, umożliwiając klientom wygodne oglądanie i porównywanie
towarów tych sprzedawców, rozpowszechnianie informacji handlowych. udostępnianie informacji handlowych, udostępnianie miejsca
na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, udostępnianie online przewodników reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich prowadzących handel online w Internecie, usługi
aukcyjne dotyczące rolnictwa, usługi aukcyjne online za pośrednictwem Internetu, usługi handlowe online, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, usługi pośrednictwa w handlu, usługi
reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów i usług w zakresie rolnictwa,
usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej,
usługi w zakresie porównywania cen, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, 38 zapewnianie dostępu do platform
i portali w Internecie, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu do elektronicznego rynku [portalu] w sieciach komputerowych, udostępnianie komputerowej bazy
danych, udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej,
zapewnianie dostępu do baz danych online, udostępnianie online
elektronicznych tablic informacyjnych w celu przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, udostępnianie połączeń
telekomunikacyjnych z Internetem lub bazami danych.
(111) 321627
(220) 2018 12 07
(210) 493575
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also trading as Seiko Epson
Corporation), Tokio (JP)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(531) 26.11.13, 25.05.02, 01.15.24, 25.01.15, 25.01.18, 25.01.19
(510), (511) 2 tusz, butelki z tuszem (pełne), pakiety z tuszem (pełne)
i kartridże z tuszem (pełne) do fotokopiarek, drukarek cyfrowych,
drukarek komputerowych, drukarek atramentowych, drukarek atramentowych wielkoformatowych, drukarek kodów kreskowych oraz
wielofunkcyjnych drukarek cyfrowych z funkcją kopiowania i/lub
skanowania i/lub faksowania, butelki z tuszem (pełne) w opakowa-
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niach do sprzedaży detalicznej, pakiety z tuszem (pełne) w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, kartridże z tuszem (pełne) w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, tonery i kartridże z tonerem
do fotokopiarek, drukarek cyfrowych, drukarek komputerowych,
drukarek laserowych, drukarek do druków wielkoformatowych, drukarek kodów kreskowych i drukarek cyfrowych wielofunkcyjnych
z funkcją kopiowania i/lub skanowania i/lub faksowania, tusze drukarskie, butelki wypełnione tuszem, butelki z tuszem do drukarek,
koloranty, pigmenty, farby, lakiery, folie metalowe i metal w proszku
dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów.

(111) 321628
(220) 2018 12 10
(210) 493599
(151) 2019 06 06
(441) 2019 02 18
(732) FUNDACJA RAK ‚N’ ROLL-WYGRAJ ŻYCIE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Fundacja Rak’n’Roll
(510), (511) 16 gazety, czasopisma (periodyki), publikacje drukowane, książki, broszury, notatniki, notesy, koperty (artykuły piśmienne),
upominkowe artykuły papiernicze, biurowe artykuły papiernicze, kalendarze, kartki z życzeniami, ulotki, afisze, plakaty, artykuły biurowe,
papier do pisania, artykuły papiernicze do pisania, 25 odzież, czapki
z daszkiem, T-shirt, czapki (nakrycia głowy), 35 rozpowszechnianie
materiałów reklamowych (ulotki, prospekty, druki, próbki, broszury,
materiały drukowane), dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek), reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, poszukiwania w zakresie
patronatu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, badanie
rynku i badania marketingowe, agencje reklamowe, 36 organizacja
zbiórek, zbiórki funduszy na cele dobroczynne.
(111) 321629
(220) 2018 12 10
(210) 493604
(151) 2019 05 29
(441) 2019 01 21
(732) PIETRYKA-MIROSŁAW SYLWIA VILLA DENTAL, Gorzów
Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VILLA DENTAL
(540)

(591) jasnozielony, ciemnozielony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 44 usługi stomatologiczne i protetyczne w pełnym zakresie, stomatologia estetyczna, stomatologia zachowawcza, chirurgia
stomatologiczna, profilaktyka stomatologiczna, protetyka, implantologia, pedodoncja, endodoncja, rentgenodiagnostyka, ortodoncja,
diagnostyka i leczenie chorób zębów i jamy ustnej, konsultacje dentystyczne, pomoc stomatologiczna, usługi z zakresu profilaktyki zębów i jamy ustnej, lakowanie i lakierowanie zębów, usługi w zakresie
wybielania zębów, usługi dotyczące stomatologii estetycznej, usługi
korygowania kształtu i koloru zębów, zabiegi chirurgiczne i periodontologiczne w jamie ustnej, udzielanie informacji na temat stomatologii, usługi asystenta dentysty, usługi doradcze dotyczące implantów
protetycznych, usługi doradcze dotyczące przyrządów stomatologicznych, usługi lekarskie, wstawianie kamieni szlachetnych do protez
dentystycznych, usługi dotyczące medycyny estetycznej.
(111) 321630
(220) 2018 12 10
(210) 493607
(151) 2019 06 18
(441) 2019 03 04
(732) ESPERANZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dziki
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, odżywcze suplementy
diety, preparaty witaminowe, tabletki wspomagające odchudzanie,
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne
substancje przystosowane do celów medycznych, 25 obuwie, odzież,
odzież gimnastyczna, bandany na szyję, bielizna osobista, bokserki,
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buty sportowe, czapki, daszki, kamizelki, kaptury, kąpielówki, koszulki z krótkim rękawem, legginsy, opaski na głowę, paski, podkoszulki sportowe, pulowery, rękawiczki, skarpetki, stroje plażowe, szale,
szalki, szlafroki, trykoty, koszule, swetry, chusty, bluzy, spodnie, 41
informacja o edukacji z zakresu zdrowia, dietetyki, pielęgnacji urody,
sportu, fitness i turystyki, nauczanie indywidualne z zakresu zdrowia,
dietetyki, pielęgnacji urody, sportu, fitness i turystyki, organizowanie
i prowadzenie warsztatów z zakresu zdrowia, dietetyki, pielęgnacji
urody, sportu, fitness i turystyki, publikowanie książek, usługi trenerskie, doradztwo w zakresie życia osobistego, produkcja filmów
innych niż reklamowe, publikowanie online elektronicznych książek
i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
udostępnianie publikacji elektronicznych nie do pobrania, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja
wideo na żądanie, informacja o rekreacji, kultura fizyczna, nauka gimnastyki, organizowanie zawodów sportowych, prowadzenie zająć
fitness, wypożyczanie sprzętu sportowego, udostępnianie obiektów
i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi klubów zdrowia, usługi trenera osobistego.

(111) 321631
(220) 2018 12 10
(210) 493626
(151) 2019 06 18
(441) 2019 02 25
(732) NORDSPED C. WIĄCEK M. GRABIŃSKI SPÓŁKA JAWNA,
Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NORD SPED FORWARDING COMPANY
(540)

(591) czerwony, czarny, ciemnoszary, jasnoszary
(531) 24.15.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
pozwalających nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowniach, sklepach i punktach sprzedaży oraz na podstawie zamówień
przez Internet, telefon i pocztę, zawierające materiały budowlane
niemetalowe i metalowe, materiały do ocieplania budynków, materiały izolacyjne, chemia budowlana, sprzęt hydrauliczny, blachy,
kształtowniki, rury, metalowe materiały konstrukcyjne, artykuły
chemii gospodarczej, urządzenia sanitarne, drewno, meble, wyroby
z drewna, produkty rolne, ogrodnicze oraz ziarna nie ujęte w innych
klasach, ziarna rolnicze zbóż, produkty przemiału zbóż, otręby zbożowe, świeże owoce i warzywa, nasiona, rośliny i kwiaty naturalne,
sadzonki, cebulki, kłącza i nasiona roślin ozdobnych, owocowych,
warzy i jarzyn, żywe zwierzęta: bydło, trzoda chlewna, drób i zwierzęta łowne, karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych, pasze
wzmacniające dla zwierząt, nawozy, części wymienne i akcesoria
do pojazdów mechanicznych, reklama, marketing, organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 36 agencja pośrednictwa w handlu nieruchomościami, administrowanie
nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, pośrednictwo kupna, sprzedaży, najmu nieruchomości,
kupno, sprzedaż i wynajem nieruchomości na własny rachunek, 39
przewożenie ładunków, przeładunek, spedycja, przewożenie ładunków ciężarówkami, transport pasażerski, składowanie, wypożyczanie środków transportu kołowego, pośrednictwo w transporcie,
transport przedmiotów wartościowych, usługi tranzytowe, usługi
kurierskie, informacja o transporcie, maklerstwo transportowe, pilotaż, pomoc drogowa, usługi kierowców, wynajmowanie garaży, magazynowanie, wynajmowanie kontenerów magazynowych, wynajmowanie miejsc parkingowych, projektowanie tras transportowych
i dobór środków transportu, agencje transportowe, czarterowanie,
dystrybucja przesyłek, dystrybucja towarów, fracht, pośrednictwo
frachtowe, pośrednictwo w zakresie transportu, informacji i składowaniu, informacja o transporcie, organizowanie podróży, pilotaż, pośrednictwo w handlu statkami, rezerwacja miejsc podróży, transport
statkami, wynajmowanie środków transportu wodnego, wynajmowanie statków, przeładunek towarów w portach, załadunek statków,
wynajmowanie magazynów, obsługa statków w porcie i na redzie.
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(111) 321632
(220) 2018 12 10
(210) 493630
(151) 2019 05 24
(441) 2019 02 04
(732) KATOLICKIE STOWARZYSZENIE KANAAN,
Gorzów Wielkopolski ()
(540) (znak słowny)
(540) Serce Uwielbienia
(510), (511) 9 muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji
tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(111) 321633
(220) 2018 12 10
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) ROLTECH BABIS SPÓŁKA JAWNA, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROLNY MARKET
(540)

(210) 493634

(531) 27.05.01, 26.04.02, 05.07.02, 18.01.14, 06.07.25
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, części, części zamienne i akcesoria
do nich, maszyny wibracyjne [rolnicze maszyny], kultywatory [rolnicze przyrządy], mechaniczne narzędzia rolnicze, 8 narzędzia i przyrządy rolnicze obsługiwane ręcznie, kultywatory ręczne, widły rolnicze [narzędzia ręczne], 12 traktory, ciągniki, żniwiarki [sprzęt rolniczy
w postaci przyczep do traktorów], kosiarki [sprzęt rolniczy w postaci
przyczep do traktorów], brony [sprzęt rolniczy w postaci przyczep
do traktorów], pługi [sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów], wały [sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów], traktory
holownicze i części składowe do nich, 35 zgrupowanie na rzecz osób
trzecich: sprzętu i maszyn rolniczych, części do nich, pojazdów rolniczych, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, w sklepie, za pośrednictwem usługi elektronicznej,
w systemie on-line, na stronie internetowej, 37 usługi warsztatów
napraw i konserwacji maszyn, obrabiarek a zwłaszcza maszyn rolniczych ciągnikowych.
(111) 321634
(220) 2018 12 10
(210) 493636
(151) 2019 05 24
(441) 2019 02 04
(732) XTPL SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) XTPL
(510), (511) 2 koloranty, pigmenty i tusze, tusze do użytku w drukarstwie, pigmenty drukarskie, farba drukarska zawierająca nanocząstki, farba drukarska do drukarek 3D, farba drukarska do drukarek 3D
obwodów elektrycznych, farby przewodzące, tonery i wkłady z tonerem do drukarek, emulsje srebrne [pigmenty], nanotusze do drukarek przemysłowych i laboratoryjnych, nanotusze bazujące na nanocząstkach srebra, 7 maszyny drukarskie, części i akcesoria do maszyn
drukarskich i drukarek, głowice do drukarek nanomateriałów i maszyn drukarskich, drukarki 3D, drukarki obwodów drukowanych
3D, drukarki do drukowania wielowarstwowych płytek drukowanych, drukarki nanomateriałów, 9 urządzenia i przyrządy: naukowe,
optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia,
sterowania i regulacji energii elektrycznej, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe, oprogramowanie
do sterowania drukarkami komputerowymi, programy sterujące
do drukarek przemysłowych i laboratoryjnych, drukarki komputerowe, drukarki wielofunkcyjne [MFP], głowice drukarek wielofunkcyjnych i do drukarek komputerowych, urządzenia do kopiowania,
urządzenia do pomiarów precyzyjnych, komponenty elektryczne
i elektroniczne, optyczne włókna przewodzące promienie świetlne
[światłowody], urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, półprzewodniki, płytki do obwodów drukowanych, folie przewodzące prąd do stosowania w elektronice oraz do produkcji cienkowarstwowych ogniw fotoelektrycznych,
40 drukowanie, drukowanie cyfrowe, drukowanie 3D, drukowanie
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nanomateriałów, 42 badania oraz usługi-naukowe i techniczne oraz
związane z nimi projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, badania w zakresie nanotechnologii, doradztwo techniczne
w zakresie wyżej wymienionych usług.

(111) 321635
(220) 2018 12 10
(210) 493639
(151) 2019 05 24
(441) 2019 02 04
(732) NAMYSŁ PIOTR M. NAMYSŁOWNIA.PL, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KANALOA
(510), (511) 3 olejki do masażu, nielecznicze preparaty do masażu,
olejki do masażu twarzy, olejki do masażu ciała, olejki i płyny do masażu, świece do masażu do celów kosmetycznych, 44 masaże, masaż
tkanek głębokich, usługi masażu stóp, informacje dotyczące masażu,
opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, udzielanie
informacji związanych z tradycyjnym masażem japońskim.
(111) 321636
(220) 2018 12 10
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 04
(732) XTPL SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) XTPL
(540)

(210) 493642

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 2 koloranty, pigmenty i tusze, tusze do użytku w drukarstwie, pigmenty drukarskie, farba drukarska zawierająca nanocząsteczki, farba drukarska do drukarek 3D, farba drukarska
do drukarek 3D obwodów elektrycznych, farby przewodzące, tonery i wkłady z tonerem do drukarek, emulsje srebrne [pigmenty],
nanotusze do drukarek przemysłowych i laboratoryjnych, nanotusze bazujące na nanocząstkach srebra, 7 maszyny drukarskie, części
i akcesoria do maszyn drukarskich i drukarek, głowice do drukarek
nanomateriałów i maszyn drukarskich, drukarki 3D, drukarki obwodów drukowanych 3D, drukarki do drukowania wielowarstwowych
płytek drukowanych, drukarki nanomateriałów, 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe, oprogramowanie do sterowania drukarkami komputerowymi,
programy sterujące do drukarek przemysłowych i laboratoryjnych,
drukarki komputerowe, drukarki wielofunkcyjne [MFP], głowice drukarek wielofunkcyjnych i do drukarek komputerowych, urządzenia
do kopiowania, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, komponenty elektryczne i elektroniczne, optyczne włókna przewodzące promienie świetlne [światłowody], urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, półprzewodniki,
płytki do obwodów drukowanych, folie przewodzące prąd do stosowania w elektronice oraz do produkcji cienkowarstwowych ogniw
fotoelektrycznych, 40 drukowanie, drukowanie cyfrowe, drukowanie
3D, drukowanie nanomateriałów, 42 badania oraz usługi-naukowe
i techniczne oraz związane z nimi projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, badania w zakresie nanotechnologii, doradztwo techniczne w zakresie wyżej wymienionych usług.
(111) 321637
(220) 2018 12 10
(151) 2019 06 28
(441) 2019 03 04
(732) JAWOR ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAWOR MINERAL
(540)

(210) 493657

(591) niebieski, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.15.24, 01.15.14, 01.15.15, 27.05.03
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(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, woda, woda mineralna, woda
źródlana, woda stołowa, woda niegazowana, woda gazowana, woda
aromatyzowane, woda pitna, woda sodowa, smakowa woda mineralna, woda wzbogacona odżywczo, napoje funkcjonalne na bazie
wody, syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, napoje
na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, napoje owocowe, napoje owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cukru,
napoje izotoniczne, napoje zawierające witaminy, napoje aromatyzowane owocami, aromatyzowane napoje gazowane, mrożone napoje gazowane, bezalkoholowe napoje słodowe, napoje na bazie
owoców, esencje do produkcji napojów, wyciągi do sporządzania napojów, sorbety w postaci napojów, pastylki do napojów gazowanych,
syropy do wyrobu napojów, napoje na bazie owoców lub warzyw,
preparaty do produkcji napojów, proszki do sporządzania napojów,
napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje owocowe i soki
owocowe, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, woda
gazowana wzbogacona witaminami [napoje], napoje izotoniczne
[nie do celów medycznych], napoje energetyzujące [nie do celów
medycznych], toniki [napoje nielecznicze], napoje typu kola [napoje
bezalkoholowe].

(111) 321638
(220) 2018 12 10
(151) 2019 06 28
(441) 2019 03 04
(732) JAWOR ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAWOR MINERAL
(540)

(210) 493660

(591) czerwony, niebieski, biały, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 27.05.03
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, woda, woda mineralna, woda
źródlana, woda stołowa, woda niegazowana, woda gazowana, woda
aromatyzowane, woda pitna, woda sodowa, smakowa woda mineralna, woda wzbogacona odżywczo, napoje funkcjonalne na bazie
wody, syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, napoje
na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, napoje owocowe, napoje owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cukru,
napoje izotoniczne, napoje zawierające witaminy, napoje aromatyzowane owocami, aromatyzowane napoje gazowane, mrożone napoje gazowane, bezalkoholowe napoje słodowe, napoje na bazie
owoców, esencje do produkcji napojów, wyciągi do sporządzania napojów, sorbety w postaci napojów, pastylki do napojów gazowanych,
syropy do wyrobu napojów, napoje na bazie owoców lub warzyw,
preparaty do produkcji napojów, proszki do sporządzania napojów,
napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje owocowe i soki
owocowe, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, woda
gazowana wzbogacona witaminami [napoje], napoje izotoniczne
[nie do celów medycznych], napoje energetyzujące [nie do celów
medycznych], toniki [napoje nielecznicze], napoje typu kola [napoje
bezalkoholowe].
(111) 321639
(220) 2018 12 11
(210) 493664
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) PWN WYDAWNICTWO SZKOLNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EXPLOITS
(540)

(591) szary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do celów dydaktycznych i naukowych,
magnetyczne i optyczne nośniki danych, taśmy i płyty audiovideo,
dyskietki, dyski, płyty CD, CD-ROM, nagrane dyski, publikacje elektroniczne wydawane na nośnikach elektronicznych, publikacje elek-
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troniczne udostępniane za pośrednictwem sieci komputerowych
zawierające program do przeszukiwania baz danych, dyskietki, filmy
do nagrań dźwiękowych, nośniki do rejestracji dźwięku, programy
komputerowe, translatory elektroniczne, komputery i sprzęt przetwarzający dane, urządzenia do odtwarzania dźwięku, 16 książki,
wydawnictwa encyklopedyczne i słownikowe, broszury i czasopisma, gazety, periodyki, kalendarze, materiały do nauczania, materiały szkoleniowe, katalogi, publikacje wymiennokartkowe, fotografie,
materiały biurowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania
nieujęte w innych klasach, czcionki i matryce drukarskie, 41 usługi
w zakresie: edukacji, organizowania nauczania korespondencyjnego, prowadzenia konferencji, kongresów i konkursów edukacyjnych
lub rozrywkowych, publikowanie książek, wydawnictw dziełowych
i prasowych, publikowania w sieciach informatycznych, produkcji
filmów, tworzenia produktów audiowizualnych i multimedialnych,
publikowania tekstów audiowizualnych i tekstów innych niż reklamowe, usługi publikacji za pomocą Internetu, usługi udostępniania
w trybie online publikacji elektronicznych, wypożyczanie książek
za pośrednictwem sieci Internet, publikowanie tekstów, usługi wydawnicze, usługi tłumaczenia tekstów, usługi nagrań dźwiękowych
i muzycznych, usługi fotograficzne, usługi organizowania targów,
wystaw i kongresów w celach edukacyjnych i kulturalnych.

(111) 321640
(220) 2018 12 11
(210) 493666
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) PWN WYDAWNICTWO SZKOLNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kompass Team
(540)

(591) szary, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do celów dydaktycznych i naukowych,
magnetyczne i optyczne nośniki danych, taśmy i płyty audlovideo,
dyskietki, dyski, płyty CD, CD-ROM, nagrane dyski, publikacje elektroniczne wydawane na nośnikach elektronicznych, publikacje elektroniczne udostępniane za pośrednictwem sieci komputerowych
zawierające program do przeszukiwania baz danych, dyskietki, filmy
do nagrań dźwiękowych, nośniki do rejestracji dźwięku, programy
komputerowe, translatory elektroniczne, komputery i sprzęt przetwarzający dane, urządzenia do odtwarzania dźwięku, 16 książki,
wydawnictwa encyklopedyczne i słownikowe, broszury i czasopisma, gazety, periodyki, kalendarze, materiały do nauczania, materiały szkoleniowe, katalogi, publikacje wymiennokartkowe, fotografie,
materiały biurowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania
nieujęte w innych klasach, czcionki i matryce drukarskie, 41 usługi
w zakresie: edukacji, organizowania nauczania korespondencyjnego, prowadzenia konferencji, kongresów i konkursów edukacyjnych
lub rozrywkowych, publikowanie książek, wydawnictw dziełowych
i prasowych, publikowania w sieciach informatycznych, produkcji
filmów, tworzenia produktów audiowizualnych i multimedialnych,
publikowania tekstów audiowizualnych i tekstów innych niż reklamowe, usługi publikacji za pomocą Internetu, usługi udostępniania
w trybie online publikacji elektronicznych, wypożyczanie książek
za pośrednictwem sieci Internet, publikowanie tekstów, usługi wydawnicze, usługi tłumaczenia tekstów, usługi nagrań dźwiękowych
i muzycznych, usługi fotograficzne, usługi organizowania targów,
wystaw i kongresów w celach edukacyjnych i kulturalnych.
(111) 321641
(220) 2018 12 11
(210) 493668
(151) 2019 06 13
(441) 2019 02 11
(732) PWN WYDAWNICTWO SZKOLNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOP DO GÓRY!
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(540)

(591) czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.04
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do celów dydaktycznych i naukowych,
magnetyczne i optyczne nośniki danych, taśmy i płyty audiovideo,
dyskietki, dyski, płyty CD, CD-ROM, nagrane dyski, publikacje elektroniczne wydawane na nośnikach elektronicznych, publikacje elektroniczne udostępniane za pośrednictwem sieci komputerowych
zawierające program do przeszukiwania baz danych, dyskietki, filmy
do nagrań dźwiękowych, nośniki do rejestracji dźwięku, programy
komputerowe, translatory elektroniczne, komputery i sprzęt przetwarzający dane, urządzenia do odtwarzania dźwięku, 16 książki,
wydawnictwa encyklopedyczne i słownikowe, broszury i czasopisma, gazety, periodyki, kalendarze, materiały do nauczania, materiały szkoleniowe, katalogi, publikacje wymiennokartkowe, fotografie,
materiały biurowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania
nieujęte w innych klasach, czcionki i matryce drukarskie, 41 usługi
w zakresie: edukacji, organizowania nauczania korespondencyjnego, prowadzenia konferencji, kongresów i konkursów edukacyjnych
lub rozrywkowych, publikowanie książek, wydawnictw dziełowych
i prasowych, publikowania w sieciach informatycznych, produkcji
filmów, tworzenia produktów audiowizualnych i multimedialnych,
publikowania tekstów audiowizualnych i tekstów innych niż reklamowe, usługi publikacji za pomocą Internetu, usługi udostępniania
w trybie online publikacji elektronicznych, wypożyczanie książek
za pośrednictwem sieci Internet, publikowanie tekstów, usługi wydawnicze, usługi tłumaczenia tekstów, usługi nagrań dźwiękowych
i muzycznych, usługi fotograficzne, usługi organizowania targów,
wystaw i kongresów w celach edukacyjnych i kulturalnych.
(111) 321642
(220) 2018 12 04
(151) 2019 06 06
(441) 2019 02 18
(732) HANUSZ PIOTR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JARMARK PRODUKTÓW REGIONALNYCH
(540)

(210) 493401

(591) zółty, czerwony, zielony, niebieski
(531) 03.07.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi organizowania targów i wystaw handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych.
(111) 321643
(220) 2018 12 06
(210) 493508
(151) 2019 06 18
(441) 2019 02 04
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SUTRIDRINK
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy diety, żywność
dietetyczna do celów medycznych, żywność do celów medycznych,
preparaty białkowe do celów medycznych, preparaty odżywcze
do celów medycznych, preparaty witaminowe, 29 mleko w proszku,
napoje mleczne, produkty mleczne, jogurty mleczne, jogurty pitne,
mleko fermentowane, desery na bazie mleka, przekąski na bazie mleka, aromatyzowane napoje na bazie mleka, gotowe posiłki składające się głównie z nabiału.
(111) 321644
(151) 2019 06 18

(220) 2018 12 06
(441) 2019 02 25

(210) 493509
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(732) HUNG DINH XUAN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) YALLY
(510), (511) 25 balerinki, baletki, botki, buty, buty do kostki, buty dziecięce, buty na wysokim obcasie, buty na rzepy, buty na płaskim obcasie, buty na platformie, buty nieprzemakalne, buty robocze, buty
skórzane, buty sportowe, buty sznurowane, buty turystyczne, buty
wsuwane, buty za kostkę, buty zimowe, chodaki drewniane w stylu
japońskim, drewniaki i sandały w stylu japońskim, japonki, kalosze,
kapcie, kapcie skórzane, obuwie codzienne, obuwie dla dzieci, obuwie dla kobiet, obuwie dla mężczyzn, pantofle domowe, sandały,
sandały damskie, sandały męskie, sandały w stylu japońskim, skórzane sandały w stylu japońskim, sandały-drewniaki, tenisówki, półbuty, koturny, 35 usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą
obuwia, usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie obuwia, usługi
w zakresie sklepów detalicznych w branży obuwniczej, organizacja
i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, organizacja wystaw w celach reklamowych i handlowych, organizowanie
i prowadzenie targów w celach handlowych lub reklamowych, prowadzenie wystaw w celach reklamowych i handlowych, prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych targów handlowych online, usługi
sprzedaży hurtowej związane ze sprzedażą obuwia, usługi sprzedaży
hurtowej świadczone online w zakresie obuwia, dystrybucja ulotek,
broszur, druków i próbek do celów reklamowych i promocyjnych, reklama korespondencyjna, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych],
rozpowszechnianie reklam poprzez Internet.
(111) 321645
(220) 2018 12 11
(210) 493681
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) PWN WYDAWNICTWO SZKOLNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TranSfer Deutsch
(540)

(591) szary, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do celów dydaktycznych i naukowych,
magnetyczne i optyczne nośniki danych, taśmy i płyty audiovideo,
dyskietki, dyski, płyty CD, CDROM, nagrane dyski, publikacje elektroniczne wydawane na nośnikach elektronicznych, publikacje elektroniczne udostępniane za pośrednictwem sieci komputerowych
zawierające program do przeszukiwania baz danych, dyskietki, filmy
do nagrań dźwiękowych, nośniki do rejestracji dźwięku, programy
komputerowe, translatory elektroniczne, komputery i sprzęt przetwarzający dane, urządzenia do odtwarzania dźwięku, 16 książki,
wydawnictwa encyklopedyczne i słownikowe, broszury i czasopisma, gazety, periodyki, kalendarze, materiały do nauczania, materiały szkoleniowe, katalogi, publikacje wymiennokartkowe, fotografie,
materiały biurowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania
nieujęte w innych klasach, czcionki i matryce drukarskie, 41 usługi
w zakresie: edukacji, organizowania nauczania korespondencyjnego, prowadzenia konferencji, kongresów i konkursów edukacyjnych
lub rozrywkowych, publikowanie książek, wydawnictw dziełowych
i prasowych, publikowania w sieciach informatycznych, produkcji
filmów, tworzenia produktów audiowizualnych i multimedialnych,
publikowania tekstów audiowizualnych i tekstów innych niż reklamowe, usługi publikacji za pomocą Internetu, usługi udostępniania
w trybie online publikacji elektronicznych, wypożyczanie książek
za pośrednictwem sieci Internet, publikowanie tekstów, usługi wydawnicze, usługi tłumaczenia tekstów, usługi nagrań dźwiękowych
i muzycznych, usługi fotograficzne, usługi organizowania targów,
wystaw i kongresów w celach edukacyjnych i kulturalnych.
(111) 321646
(151) 2019 06 14

(220) 2018 12 11
(441) 2019 01 28

(210) 493683

103

(732) PWN WYDAWNICTWO SZKOLNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ABCDeutsch
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do celów dydaktycznych i naukowych,
magnetyczne i optyczne nośniki danych, taśmy i płyty audiovideo,
dyskietki, dyski, płyty CD, CDROM, nagrane dyski, publikacje elektroniczne wydawane na nośnikach elektronicznych, publikacje elektroniczne udostępniane za pośrednictwem sieci komputerowych
zawierające program do przeszukiwania baz danych, dyskietki, filmy
do nagrań dźwiękowych, nośniki do rejestracji dźwięku, programy
komputerowe, translatory elektroniczne, komputery i sprzęt przetwarzający dane, urządzenia do odtwarzania dźwięku, 16 książki,
wydawnictwa encyklopedyczne i słownikowe, broszury i czasopisma, gazety, periodyki, kalendarze, materiały do nauczania, materiały szkoleniowe, katalogi, publikacje wymiennokartkowe, fotografie,
materiały biurowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania,
czcionki i matryce drukarskie, 41 usługi w zakresie: edukacji, organizowania nauczania korespondencyjnego, prowadzenia konferencji,
kongresów i konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, publikowanie książek, wydawnictw dziełowych i prasowych, publikowania
w sieciach informatycznych, produkcji filmów, tworzenia produktów
audiowizualnych i multimedialnych, publikowania tekstów audiowizualnych i tekstów innych niż reklamowe, usługi publikacji za pomocą Internetu, usługi udostępniania w trybie on-line publikacji elektronicznych, wypożyczanie książek za pośrednictwem sieci Internet,
publikowanie tekstów, usługi wydawnicze, usługi tłumaczenia tekstów, usługi nagrań dźwiękowych i muzycznych, usługi fotograficzne, usługi organizowania targów, wystaw i kongresów w celach edukacyjnych i kulturalnych.
(111) 321647
(220) 2018 12 11
(210) 493684
(151) 2019 06 14
(441) 2019 01 28
(732) PWN WYDAWNICTWO SZKOLNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA pomysłów
(540)

(591) czarny, biały, pomarańczowy
(531) 05.05.20, 01.15.23, 26.04.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do celów dydaktycznych i naukowych,
magnetyczne i optyczne nośniki danych, taśmy i płyty audiovideo,
dyskietki, dyski, płyty CD, CDROM, nagrane dyski, publikacje elektroniczne wydawane na nośnikach elektronicznych, publikacje elektroniczne udostępniane za pośrednictwem sieci komputerowych
zawierające program do przeszukiwania baz danych, dyskietki, filmy
do nagrań dźwiękowych, nośniki do rejestracji dźwięku, programy
komputerowe, translatory elektroniczne, komputery i sprzęt przetwarzający dane, urządzenia do odtwarzania dźwięku, 16 książki,
wydawnictwa encyklopedyczne i słownikowe, broszury i czasopisma, gazety, periodyki, kalendarze, materiały do nauczania, materiały szkoleniowe, katalogi, publikacje wymiennokartkowe, fotografie,
materiały biurowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania,
czcionki i matryce drukarskie, 41 usługi w zakresie: edukacji, organizowania nauczania korespondencyjnego, prowadzenia konferencji,
kongresów i konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, publikowanie książek, wydawnictw dziełowych i prasowych, publikowania
w sieciach informatycznych, produkcji filmów, tworzenia produktów
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audiowizualnych i multimedialnych, publikowania tekstów audiowizualnych i tekstów innych niż reklamowe, usługi publikacji za pomocą Internetu, usługi udostępniania w trybie on-line publikacji elektronicznych, wypożyczanie książek za pośrednictwem sieci Internet,
publikowanie tekstów, usługi wydawnicze, usługi tłumaczenia tekstów, usługi nagrań dźwiękowych i muzycznych, usługi fotograficzne, usługi organizowania targów, wystaw i kongresów w celach edukacyjnych i kulturalnych.

(111) 321648
(220) 2018 12 11
(210) 493685
(151) 2019 06 17
(441) 2019 01 28
(732) PWN WYDAWNICTWO SZKOLNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) biały, czarny, szary
(531) 28.05.99, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do celów dydaktycznych i naukowych,
magnetyczne i optyczne nośniki danych, taśmy i płyty audiovideo,
dyskietki, dyski, płyty CD, CDROM, nagrane dyski, publikacje elektroniczne wydawane na nośnikach elektronicznych, publikacje elektroniczne udostępniane za pośrednictwem sieci komputerowych
zawierające program do przeszukiwania baz danych, dyskietki, filmy
do nagrań dźwiękowych, nośniki do rejestracji dźwięku, programy
komputerowe, translatory elektroniczne, komputery i sprzęt przetwarzający dane, urządzenia do odtwarzania dźwięku, 16 książki,
wydawnictwa encyklopedyczne i słownikowe, broszury i czasopisma, gazety, periodyki, kalendarze, materiały do nauczania, materiały szkoleniowe, katalogi, publikacje wymiennokartkowe, fotografie,
materiały biurowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania,
czcionki i matryce drukarskie, 41 usługi w zakresie: edukacji, organizowania nauczania korespondencyjnego, prowadzenia konferencji,
kongresów i konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, publikowanie książek, wydawnictw dziełowych i prasowych, publikowania
w sieciach informatycznych, produkcji filmów, tworzenia produktów
audiowizualnych i multimedialnych, publikowania tekstów audiowizualnych i tekstów innych niż reklamowe, usługi publikacji za pomocą Internetu, usługi udostępniania w trybie on-line publikacji elektronicznych, wypożyczanie książek za pośrednictwem sieci Internet,
publikowanie tekstów, usługi wydawnicze, usługi tłumaczenia tekstów, usługi nagrań dźwiękowych i muzycznych, usługi fotograficzne, usługi organizowania targów, wystaw i kongresów w celach edukacyjnych i kulturalnych.
(111) 321649
(220) 2018 12 11
(210) 493688
(151) 2019 06 17
(441) 2019 01 28
(732) Noris Pharma AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) CLARVOX
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, dietetyczne
dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy
diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i preparaty dietetyczne,
suplementy diety składające się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy i preparaty witaminowe.
(111) 321650
(220) 2018 12 11
(210) 493689
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) PWN WYDAWNICTWO SZKOLNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) und so weiter neu
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(540)

(591) biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do celów dydaktycznych i naukowych,
magnetyczne i optyczne nośniki danych, taśmy i płyty audiovideo.
dyskietki, dyski, płyty CD, CDROM, nagrane dyski, publikacje elektroniczne wydawane na nośnikach elektronicznych, publikacje elektroniczne udostępniane z a pośrednictwem sieci komputerowych
zawierające program do przeszukiwania baz danych, dyskietki, filmy
do nagrań dźwiękowych, nośniki do rejestracji dźwięku, programy
komputerowe, translatory elektroniczne, komputery i sprzęt przetwarzający dane, urządzenia do odtwarzania dźwięku, 16 książki,
wydawnictwa encyklopedyczne i słownikowe, broszury i czasopisma, gazety, periodyki, kalendarze, materiały do nauczania, materiały szkoleniowe, katalogi, publikacje wymiennokartkowe, fotografie,
materiały biurowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania
nieujęte w innych klasach, czcionki i matryce drukarskie, 41 usługi
w zakresie: edukacji, organizowania nauczania korespondencyjnego, prowadzenia konferencji, kongresów i konkursów edukacyjnych
lub rozrywkowych, publikowanie książek, wydawnictw dziełowych
i prasowych, publikowania w sieciach informatycznych, produkcji
filmów, tworzenia produktów audiowizualnych i multimedialnych,
publikowania tekstów audiowizualnych i tekstów innych niż reklamowe, usługi publikacji za pomocą Internetu, usługi udostępniania
w trybie on-line publikacji elektronicznych, wypożyczanie książek
z a pośrednictwem sieci Internet, publikowanie tekstów, usługi wydawnicze, usługi tłumaczenia tekstów, usługi nagrań dźwiękowych
i muzycznych, usługi fotograficzne, usługi organizowania targów,
wystaw i kongresów w celach edukacyjnych i kulturalnych.
(111) 321651
(220) 2018 10 12
(210) 491547
(151) 2019 07 29
(441) 2019 02 04
(732) ŁOZIŃSKI TOMASZ ZAKŁAD USŁUG POGRZEBOWYCH
I KAMIENIARSKICH HADES, Stargard (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HADES
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, przygotowanie reklam, reklama, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, sprzedaż
odzieży, obuwia i akcesoriów pogrzebowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi w zakresie gromadzenia, ekspozycji i stworzenia klientom dogodnego doboru i zakupu w sklepie
z akcesoriami pogrzebowymi, zarządzanie (w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej) w zakresie udzielania licencji na towary
i usługi na rzecz osób trzecich, 37 budownictwo, konserwacja i naprawy karawanów, montaż, naprawa, odnowa, rozbiórka i budowa
nagrobków, kaplic i cmentarzy, opieka nad nagrobkami, kaplicami, cmentarzami, 39 dostarczanie akcesoriów pogrzebowych, dostarczanie kwiatów, transport samochodowy, usługi przewozowe,
usługi transportowe, wypożyczanie pojazdów, 40 kamieniarstwo,
liternictwo, produkcja karawanów, metaloplastyka kamieniarska,
usługi kamieniarskie polegające na cięciu, formowaniu i wykańczaniu kamienia w celu wykonania nagrobków oraz innych akcesoriów
pogrzebowych, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, organizacja i przygotowanie spotkań
okolicznościowych (część gastronomiczna), przygotowanie dań
(żywności i napojów) na zamówienie oraz ich dostawa, restauracje,
stołówki, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, 45 badania prawne, badanie przeszłości osób, ekshumacja, kremacja, organizowanie zgromadzeń religijnych, poszukiwanie osób zaginionych,
usługi pogrzebowe, wypożyczanie odzieży i obuwia, zakłady po-
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grzebowe, wynajem sprzętu pogrzebowego, wypożyczanie sprzętu
pogrzebowego.

spodnie ciążowe, spodnie [nieformalne], spodnie nieprzemakalne,
spodnie sztruksowe, spodnie skórzane, spodnie wierzchnie.

(111) 321652
(220) 2018 10 18
(210) 491727
(151) 2019 08 20
(441) 2019 02 11
(732) QUESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Siedlce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIEDLECKA MANUFAKTURA KAWY
(540)

(111) 321656
(220) 2019 02 27
(210) 496528
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) SAYGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EVIN
(510), (511) 25 bojówki, dżinsy, odzież dla chłopców, odzież codzienna,
odzież damska, odzież dla małych dzieci, odzież dziewczęca, odzież
dziecięca, odzież gotowa, odzież męska, damska i dziecięca, spodnie,
spodnie ciążowe, spodnie [nieformalne], spodnie nieprzemakalne,
spodnie sztruksowe, spodnie skórzane, spodnie wierzchnie.

(591) czarny, brązowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 15.07.01, 05.07.27
(510), (511) 30 kawa.
(111) 321653
(220) 2019 03 11
(151) 2019 08 21
(441) 2019 05 06
(732) SUPER-PHARM (ISRAEL) LIMITED, Herzlia (IL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) so.ko
(540)

(210) 496990

(531) 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, przybory toaletowe, perfumy, olejki do masażu, olejki eteryczne, produkty do makijażu, preparaty niemedyczne i substancje do czyszczenia, pielęgnacji i utrzymania kondycji skóry, preparaty niemedyczne i substancje do czyszczenia, pielęgnacji
i utrzymania kondycji paznokci, sztuczne paznokcie, kleje do sztucznych paznokci, lakiery do paznokci, naklejki do paznokci, preparaty
niemedyczne i substancje do czyszczenia, pielęgnacji i utrzymania
kondycji włosów, preparaty niemedyczne i substancje do czyszczenia, pielęgnacji i utrzymania kondycji zębów i dziąseł, pasty do zębów, sole do kąpieli, mydła, dezodoranty, produkty zapachowe
do użytku domowego, pomadki do ust, błyszczyki do ust, szminki,
balsamy do ust, cienie do oczu, kredki do oczu, eylinery do oczu
(kredki do oczu w płynie), preparaty do makijażu oczu, tusze do rzęs,
kredki do brwi, sztuczne rzęsy, róż do policzków, podkłady do makijażu, puder prasowany, puder w proszku, puder sypki, środki do usuwania makijażu, korektory, uniwersalne koloryzujące kremy kosmetyczne, waciki i bibułki kosmetyczne.
(111) 321654
(220) 2019 02 27
(210) 496520
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) SAYGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIGMORE
(510), (511) 25 bojówki, dżinsy, odzież dla chłopców, odzież codzienna,
odzież damska, odzież dla małych dzieci, odzież dziewczęca, odzież
dziecięca, odzież gotowa, odzież męska, damska i dziecięca, spodnie,
spodnie ciążowe, spodnie [nieformalne], spodnie nieprzemakalne,
spodnie sztruksowe, spodnie skórzane, spodnie wierzchnie.
(111) 321655
(220) 2019 02 27
(210) 496525
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) SAYGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NAVIL
(510), (511) 25 bojówki, dżinsy, odzież dla chłopców, odzież codzienna,
odzież damska, odzież dla małych dzieci, odzież dziewczęca, odzież
dziecięca, odzież gotowa, odzież męska, damska i dziecięca, spodnie,

(111) 321657
(220) 2015 07 03
(151) 2019 05 22
(441) 2015 10 12
(732) ŁUKASZEWICZ EDWARD, Teresin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sol-mix
(540)

(210) 444363

(591) czerwony, niebieski
(531) 27.05.05, 27.05.17, 27.05.99, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.07,
26.11.09, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
z wyjątkiem przemysłu spożywczego, detergenty stosowane w procesach przemysłowych i produkcyjnych, preparaty do oczyszczania,
inne niż do celów spożywczych, chemikalia organiczne do czyszczenia, preparaty chemiczne do czyszczenia grzejników, dehydranty
do celów przemysłowych, środki chemiczne do czyszczenia kominów, odczynniki chemiczne inne niż do celów medycznych, weterynaryjnych lub spożywczych, preparaty do wybielania do celów przemysłowych, preparaty do odtłuszczania stosowane w procesach
produkcyjnych, środki do usuwania olei, preparaty do usuwania smarów stosowane w procesach produkcyjnych, substancje utwardzające, chemikalia do zapobiegania pleśni/rdzy, środki do zmiękczania
do celów przemysłowych, czynniki powierzchniowo-czynne, substancje aktywne-pochłaniacze, talk, materiały ognioodporne, preparaty chemiczne do wytwarzania farb, preparaty chemiczne do wytwarzania emalii z wyjątkiem pigmentów, preparaty chemiczne
do matowienia emalii, produkty do zmętniania emalii, preparaty
chemiczne do wytwarzania barwników, sole do barwienia metali,
barwniki chemiczne do emalii i szkła, utrwalacze barwników do metali, produkty chemiczne do ożywiania kolorów do użytku przemysłowego, inne niż do celów spożywczych, środki chemiczne do ożywiania kolorów, barwników do celów przemysłowych, inne niż
do celów spożywczych, odbarwiacze do celów przemysłowych, preparaty do wybielania materiałów organicznych, rozpuszczalniki
do lakierów, aceton, żywice sztuczne i syntetyczne, plastiki w postaci
proszków, past, płynów, emulsji, zawiesin, płatków, granulek i tabletek, wszystkie stosowane w przemyśle, polimery rozpuszczalne
w wodzie i nierozpuszczalne, żywice syntetyczne w stanie surowym,
żywice akrylowe w stanie surowym, żywice epoksydowe w stanie surowym, żywice syntetyczne w stanie surowym, żywice sztuczne
w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, silikony,
plastyfikatory, tworzywa sztuczne do absorpcji olei, materiały syntetyczne do absorpcji olei, substancje garbujące, bejce garbarskie, kora
garbarska, drewno garbnikowe, garbniki, garbniki roślinne, preparaty garbujące, kwas garbnikowy, sumak do garbarstwa, oleje dla garbarstwa, oleje do przemysłowego garbowania skór, oleje do wyprawiania skór, produkty chemiczne do renowacji skór, środki
do wyprawiania skór, oprócz olejów, preparaty do zmiękczania skór,
środki chemiczne do impregnowania skór, środki chemiczne nadające wodoodporność skórom, mastyksy do skór, preparaty do wyprawiania skór, oprócz olejów, substancje chemiczne do wyprawiania
skór, preparaty chemiczne do ożywiania kolorów tekstyliów, preparaty chemiczne do impregnowania materiałów tekstylnych, preparaty chemiczne nadające wodoodporność materiałów tekstylnych,
środki chemiczne zapobiegające tworzeniu się plam na tkaninach,
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apretura, kleje, kleje przeznaczone dla przemysłu, kleje do drewna,
kleje stolarskie, kleje meblowe, kleje tapicerskie, kleje do parkietów,
kleje gospodarcze, kleje do afiszów, kleje do tapet, kleje do skór, kleje
do obuwia, kleje do płytek ceramicznych, kleje do metali, kleje
do tworzyw sztucznych, kleje do ceramiki. kleje do porcelany. kleje
do szkła. kleje dekstrynowe. klejonka skrobiowa. klej skrobiowy
do celów innych niż papiernicze i domowe, skrobiowe zaczyny, inne
niż do użytku biurowego, domowego i spożywczego, kleje glutenowe nie do użytku biurowego lub domowego, gluten do celów przemysłowych, inny niż do celów spożywczych, klej rybi inny niż do papieru lub do użytku domowego lub do środków spożywczych,
preparaty do klejenia, preparaty do gruntowania, substancje do usuwania tapet ściennych, materiały do klejenia gumy, inne niż do użytku
biurowego lub domowego, substancje klejące do naprawy stłuczonych przedmiotów, spoiwa do naprawy stłuczonych przedmiotów,
preparaty do obklejania, środki do odklejania, środki chemiczne
do rozpuszczania skrobi-środki do odklejania, materiały przylepne
do celów przemysłowych, szkło wodne, spoiwa olejowe, balsam gurjunowy do produkcji pokostów, kity, kity stosowane w szklarstwie,
lepiki, preparaty konserwujące stosowane w murarstwie z wyłączeniem farb i olejów, preparaty przeciw wilgoci stosowane w murarstwie z wyłączeniem farb i olejów, środki do konserwacji betonu
z wyjątkiem farb i olejów, środki do konserwacji cementu, z wyjątkiem farb i olejów, środki do konserwacji cegieł z wyjątkiem farb
i olejów, środki do konserwacji ceramiki z wyjątkiem farb i olejów,
chemikalia impregnujące spoiwa, z wyjątkiem farb, szkliwo do ceramiki, spoiwa do betonu, środki chemiczne do napowietrzania betonu, preparaty do konserwacji gumy/kauczuku, szpachlówki stosowane w naprawach karoserii pojazdów mechanicznych, woski
do czyszczenia, preparaty chemiczne przeciw matowieniu szkła,
środki do matowienia szkła, preparaty chemiczne do barwienia szkła,
środki chemiczne przeciwdziałające matowieniu szyb, preparaty zapobiegające tworzeniu się powłok osadowych, wszystkie wyżej wymienione towary nie do celów spożywczych, 2 farby, farby podkładowe, farby akwarelowe, utrwalacze do farb akwarelowych, gumiguta
stosowana w malarstwie, farby bakteriobójcze, farby ognioodporne,
farby termoodporne, farby zawierające azbest, farby aluminiowe, farby stosowane w ceramice, farby wodne emulsyjne, farby rozcieńczane wodą, farby wodne dyspersyjne gruntujące, farby dyspersji organicznej, farby na podstawie wodnej, farby krzemoorganiczne, farby
wodne kazeinowe, farby wodne klejowe, mleko wapienne, wapno
gaszone, roztwór wapna gaszonego w wodzie, farby elewacyjne, farby elewacyjne silikonowe, farby elewacyjne akrylowe, farby elewacyjne strukturalne, farby poliwinylowe, farby do dachu, farby zewnętrzne do drzewa, farby chemiczne trwałe, farby epoksydowe,
farby akrylowe, farby przeciw zanieczyszczeniom, farby olejne, farby
antykorozyjne, farby specjalne, farby do gruntowania, farby do gruntowania akrylowe, rozcieńczalniki do farb, terpentyna, spoiwa
do farb, środki wysuszające do farb-sykatywy, zagęszczacze do farb,
powłoki, powłoki do krycia dachów papą, powłoki do smołowania
papy, powłoki do drewna, szkliwa, pokosty, lakiery, lakier asfaltowy,
lakier bitumiczny, lakier kopalowy, lakiery brązujące, lakiery do drewna, lakiery do mebli, lakiery do parkietów, lakiery antykorozyjne, rozpuszczalniki do lakierów, rozcieńczalniki do lakierów, utrwalacze
do lakierów, emalie, emalie do malowania, emalie alkilowe, emalie
akrylowe, emalie na podstawie akrylu, emalie antykorozyjne do metalu, gruntówki, preparaty gruntujące, preparaty gruntujące budowlane, tusze drukarskie, tusze do fotokopiarek, tonery do fotokopiarek, pojemniki z tonerem pełne do fotokopiarek, pojemniki z tonerem
pełne do drukarek, tusz do grawerowania, mieszanki drukarskie, preparaty zabezpieczające do metali, preparaty zapobiegające matowieniu metali, preparaty zabezpieczające przed rdzą, oleje przeciwrdzewne, smary przeciwrdzewne, środki antykorozyjne, powłoki
zabezpieczające podwozia pojazdów, powłoki zabezpieczające
przed korozją podwozia pojazdów, taśmy antykorozyjne, oleje
do konserwacji drewna, preparaty do konserwacji drewna, karbonyl
do konserwacji drewna, kreozot do ochrony drewna, zaprawy
do drewna, barwniki, auramina, biele, fustina, indygo, sadza piecowa, tlenek kobaltu, barwniki alizarynowe, barwniki anilinowe, zagęszczacze do barwników, pigmenty, bezwodnik tytanu, biel cynkowa, biel ołowiana, emulsje srebrne, sadza, koloranty, sandarak,
sumak do lakierów, tlenek ołowiu, minia ołowiana, pomarańcz ołowiana, bejce, bejce do drewna, barwniki do drewna, bejce do skór,
barwniki do skór, tusze do barwienie skóry, tusze do znakowania
zwierząt, barwniki do obuwia, ziemia sjeńska, drewno do barwienia,
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ekstrakt z drewna farbiarskiego, żywice naturalne w stanie surowym,
asafetyda, balsam kanadyjski, gumilaki, kalafonia, mastyks, folie metalowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, folie srebra
w arkuszach, metale w proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy
i artystów, proszek brązowy-mieszanina proszku miedzianego
i proszku cynowego-do malowania, proszek glinu do malowania,
proszki do srebrzenia, proszki do złocenia, srebrna pasta, kit rzeźbiarski, kit stolarski, 16 kleje do materiałów papierniczych lub do użytku
domowego, klej rybi do papieru lub do użytku domowego, klej skrobiowy do celów papierniczych lub do użytku domowego, kleje glutynowe do papieru lub do użytku domowego, lak do pieczętowania,
nalepki, naklejki, naklejki adresowe, błony z tworzyw sztucznych samoprzylepne do paletyzacji, pasma przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, taśmy klejące, taśmy przylepne
do celów papierniczych lub do użytku domowego, taśmy samoprzylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, dozowniki
taśmy przylepnej.

(111) 321658
(220) 2018 07 31
(210) 488837
(151) 2019 05 20
(441) 2018 12 17
(732) GOSKA IWONA FRANCHIE RULES, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OU
(540)

(591) niebieski, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież damska, męska i dziecięca, odzież sportowa
i artykuły odzieżowe w stylu sportowym takie jak: bluzy, kurtki,
koszule, koszulki, biustonosze, szorty, skarpetki, rajstopy, garnitury, płaszcze, kombinezony, ubrania codziennego użytku, odzież
wieczorowa, odzież rekreacyjna, odzież ciążowa, odzież robocza,
odzież skórzana odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, suknie ślubne, kombinezony, kurtki płaszcze, futra, garnitury, sukienki,
spódnice, spodnie, bluzki, t-shirty, koszule, swetry stroje kąpielowe,
stroje plażowe, szlafroki, bielizna nocna i dzienna dla mężczyzn, kobiet i dzieci, biustonosze, gorsety, piżamy, akcesoria na szyję: apaszki,
chusty, szaliki, bandany, opaski, fulary, krawaty, rękawiczki, poszetki, paski skórzane i tekstylne, rajstopy, pończochy, skarpety, nakrycia głowy damskie, męskie i dziecięce: czapki i czapeczki sportowe,
berety, kapelusze, czapki, daszki przeciwsłoneczne, czepki damskie,
obuwie damskie, męskie i dziecięce, obuwie codziennego użytku,
obuwie sportowe, obuwie rekreacyjne, obuwie przeciwdeszczowe,
obuwie robocze.
(111) 321659
(220) 2018 08 24
(151) 2019 06 04
(441) 2019 02 18
(732) NOVASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) novaster
(540)

(210) 489661

(591) szary, niebieski
(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aparatura kontrolno-pomiarowa i kontrolno-sterująca,
elektroniczne systemy kontrolne, elektryczne urządzenia pomiarowe, dystrybutory paliwa silnikowego dla stacji obsługi, wskaźniki
benzyny, liczydła, pompy paliwa, wykrywacze wycieków, czujniki
poziomu paliwa, instalacje elektryczne i systemy do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, komputery i urządzenia peryferyjne, przyrządy i instrumenty pomiarowe, kontrolne, badawcze,
nawigacyjne, urządzenia do przekazywania informacji telekomunikacyjnych i informatycznych, 42 badania i analizy, projektowanie
konstrukcyjne, usługi dotyczące sprzętu i oprogramowania komputerowego, a w szczególności: analizy systemów komputerowych,
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projektowanie i oprogramowanie systemów informatycznych, opracowywanie projektów technicznych, prace badawczo-rozwojowe,
doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, konwersja danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, odzyskiwanie danych
komputerowych, ekspertyzy inżynieryjne, projektowanie obiektów
przemysłowych.

(111) 321660
(220) 2018 09 27
(210) 491053
(151) 2019 06 26
(441) 2019 03 11
(732) OPTIMUM M. KRAJEWSKA, J. WASYLUK LEKARZE OKULIŚCI,
SPÓŁKA PARTNERSKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CENTRUM OKULISTYCZNE OPTIMUM
(510), (511) 35 badania w dziedzinie działalności szpitalnej, ekspertyzy dla szpitali i placówek medycznych, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności szpitalnej i placówek medycznych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, organizowanie
wystaw, targów i pokazów w celach handlowych lub reklamowych,
promocja sprzedaży usług medycznych, promocja placówek medycznych, organizowanie programów promocyjnych, reklamy radiowe i telewizyjne, organizowanie kampanii oraz spotkań w celu
promocji usług i towarów, sprzedaż detaliczna i hurtowa środków
farmaceutycznych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, 41
usługi w zakresie edukacji zdrowotnej, profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia, usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem
sympozjów, konferencji, zjazdów. kongresów naukowych, organizowanie i prowadzenie posiedzeń naukowo-szkoleniowych, kursów
i wykładów doszkalających, seminariów, sympozjów, spotkań tematycznych i konsultacji w zakresie medycyny, usługi wydawnicze w zakresie publikacji książkowych, prasowych oraz tekstów innych niż
reklamowe, publikowanie programów edukacyjnych, prowadzenie
dydaktyki także drogą elektroniczną (e-learning), 44 usługi medyczne, usługi optyczne, w tym prowadzenie poradni okulistycznej, poradni ortopedycznej, pracowni usg, pracowni laseroterapii, pracowni
fundusfotograficznej, pracowni pachymetrycznej, pracowni optycznej koherentnej tomografii komputerowej, pracowni tomografii skaningowej, pracowni skaningowej polarymetrii laserowej, pracowni
perymetrycznej, punktu pobrań materiału do badań, gabinetu diagnostyczno-zabiegowego, prowadzenie kliniki medycznej, konsultacje medyczne, poradnictwo medyczne, opieka pielęgniarska, opieka
medyczna, opieka zdrowotna, placówki opieki medycznej i niehospitalizacyjne, pomoc medyczna, analizy medyczne, fizjoterapia, porady w zakresie farmakologii.
(111) 321661
(220) 2018 12 31
(210) 494356
(151) 2019 05 31
(441) 2019 02 11
(732) KRAJEWSKI MACIEJ FABRYKA OPTYKA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OKULAROVE
(540)

(591) granatowy, złoty
(531) 16.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 okulary, okulary przeciwsłoneczne, oprawki, etui i łańcuszki do okularów, soczewki korekcyjne, soczewki kontaktowe i pojemniki na nie, szkła, soczewki optyczne oraz urządzenia i przyrządy
optyczne, okulary ochronne, okulary sportowe, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa, sprzedaż detaliczna i hurtowa świadczona online
okularów, okularów przeciwsłonecznych, oprawek, etui i łańcuszków
do okularów, soczewek korekcyjnych, kontaktowych pojemników,
soczewek optycznych oraz urządzeń i przyrządów optycznych, prezentowanie produktów optycznych w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, 44 usługi optyczne, usługi badania wzroku.
(111) 321662
(220) 2018 12 31
(151) 2019 05 31
(441) 2019 02 11
(732) MIKROTECH SPÓŁKA AKCYJNA, Krosno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OWG

(210) 494357
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(540)

(591) granatowy, niebieski
(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 analiza danych biznesowych, analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, analizy funkcjonowania firm, analizy
i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne
w zakresie działalności gospodarczej, analizy gospodarcze, badania
dotyczące informacji biznesowych, badania i pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, badania rynku i analizy biznesowe,
badania w zakresie biznesu, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, dostarczanie biznesowych
i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, dostarczanie informacji biznesowych i handlowych on-line, dostarczanie
informacji handlowych związanych z przedsiębiorstwami, gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach
danych, gromadzenie informacji dla firm, gromadzenie informacji
handlowych, komputerowe przetwarzanie danych, opracowywanie
informacji o firmie, opracowywanie informacji gospodarczych, opracowywanie statystycznych danych gospodarczych i informacji handlowych, opracowywanie statystyk biznesowych i informacji handlowych, opracowywanie statystyk gospodarczych, opracowywanie
statystyk handlowych, doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, porady i informacje dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami, porady, pytania i informacje dotyczące
działalności gospodarczej, pozyskiwanie i systematyzacja danych
związanych z działalnością gospodarczą, prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, przetwarzanie danych dla firm, pomoc,
usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, publikacja reklam, reklama typu „płać za kliknięcie”, skomputeryzowane
usługi w zakresie informacji dotyczących działalności gospodarczej,
skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie ocen możliwości
biznesowych, skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, udostępnianie informacji handlowych, udostępnianie informacji
na temat działalności gospodarczej, udostępnianie informacji biznesowych dla przedsiębiorstw, udostępnianie skomputeryzowanych
danych związanych z działalnością gospodarczą, usługi doradztwa
biznesowego, usługi ekspertów do spraw efektywności działalności
gospodarczej, usługi on-line z zakresu nawiązywania kontaktów biznesowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi w zakresie analiz dotyczących działalności gospodarczej, usługi w zakresie informacji handlowych dostarczanych
poprzez dostęp do komputerowych baz danych, usługi w zakresie
oceny podmiotów gospodarczych, usługi w zakresie prezentacji
przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych mediów, usługi w zakresie wyszukiwania danych, zbieranie biznesowych danych
statystycznych, zbieranie danych dotyczących działalności gospodarczej, zestawienia statystyczne, 36 analizy finansowe, informacje
finansowe, usługi finansowe, udostępnianie informacji finansowych
za pośrednictwem strony internetowej, badanie wypłacalności finansowej, ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw, oceny finansowe, udzielanie informacji finansowych zwianych ze zdolnością
kredytową firm i osób fizycznych, usługi dotyczące finansów przedsiębiorstw, usługi informacyjne w zakresie finansów, 38 przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług on-line i Internetu,
przesyłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, zapewnianie dostępu
do baz danych, 41 komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, publikowanie on-line, elektronicznych książek i czasopism,
pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, tłumaczenia, udostępnianie publikacji on-line, szkolenia biznesowe, 42 instalowanie stron
internetowych w Internecie na rzecz osób trzecich, oprogramowanie
jako usługa [SaaS], platforma jako usługa [PaaS], prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, projektowanie
i opracowywanie baz danych, projektowanie, konserwacja, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych on-line,
skomputeryzowane przechowywanie informacji biznesowych, two-
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rzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach
internetowych dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, udostępnianie wirtualnych systemów komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, udostępnienie
wyszukiwarek internetowych, usługi w zakresie technologii informacyjnych, wynajmowanie serwerów WWW, 45 dostarczanie informacji
prawnych, doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia
przetargowe, usługi monitorowania prawnego, usługi informacyjne
w odniesieniu do kwestii prawnych, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

(111) 321663
(220) 2018 12 31
(210) 494359
(151) 2019 06 07
(441) 2019 02 18
(732) GABRYSIAK-WADOWSKA JOANNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLUTION BABY CARE
(540)

(591) ciemnofioletowy, fioletowy, jasnofioletowy,
ciemnoniebieskim
(531) 05.05.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi pośrednictwa w handlu, usługi agencji importowo-eksportowych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz
osób trzecich, zapewnienie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, wyceny handlowe, usługi w zakresie
opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi marketingowe, reklama, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej,
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, uaktualnianie materiałów reklamowych,
tworzenie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie reklam, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, publikowanie tekstów
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, pokazy towarów, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, badania rynkowe, badania opinii publicznej, administrowanie programami lojalności konsumenta, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej, prowadzone drogą on-line i przez sklepy stacjonarne, w zakresie następujących towarów: krzesełek do karmienia,
łóżeczek dla dziecka, buteleczek z kroplomierzem dla niemowląt,
smoczków do butelek dla niemowląt, smoczków do butelek do karmienia, smoczków dziecięcych, gryzaków do złagodzenia lub ułatwienia ząbkowania, odzieży, obuwia, nakryć głowy, bielizny, zabawek
i gier, gier elektronicznych, książek, e-booków, płyt i innych nośników
danych, akcesoriów papierniczych, akcesoriów szkolnych, plecaków,
tornistrów, piórników, worków na obuwie, tabletów, telefonów, artykułów i akcesoriów sportowych, sprzętu sportowego, kosmetyków,
mebli w tym mebli dziecięcych i młodzieżowych, artykułów dekoracyjnych do pokoju dziecięcego i młodzieżowego takich jak ramki
na zdjęcia, ozdobne lampki nocne, pozytywki, ozdobne kosze na zabawki, doniczki, plakaty, naklejki ścienne, tapety, ozdobne wieszaki,
sprzedaż pościeli i tekstyliów, koców, dywanów, narzut, przewijaków
i mat do przewijania niemowląt, pieluszek, ręczników, śpiworków,
materacy, wózków i leżaczków dziecięcych, nosidełek dla dzieci, chodzików dla dzieci, rowerów dla dzieci, hulajnogi, produktów do pielęgnacji i higieny urody oraz do pielęgnacji i higieny osobistej, fotelików
samochodowych, akcesoriów do karmienia dzieci i niemowląt, naczyń
i sztućców, podgrzewaczy do butelek, elektronicznych niań, wykrywaczy oddechu, ozdobnych artykułów tekstylnych, ozdób do włosów,
artykułów do upinania włosów, słodyczy, napojów, laktatorów, akcesoriów dla kobiet w ciąży i mam karmiących, w tym poduszek do spania
i karmienia, poduszek poporodowych, toreb, toreb do wózków, torebek, małego AGD, akcesoriów do sprzątania, 45 licencjonowanie własności intelektualnej, doradztwo w zakresie własności intelektualnej,
prawne administrowanie licencjami, zarządzanie prawami autorskimi.
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(111) 321664
(220) 2018 12 31
(210) 494360
(151) 2019 06 06
(441) 2019 02 18
(732) Hochland SE, Heimenkirch (DE)
(540) (znak słowny)
(540) SIELSKI Z NATURY
(510), (511) 29 produkty mleczne, ser i przetwory z sera, pasty
do smarowania przygotowane z użyciem sera i/lub przetworów serowych z bezmlecznymi składnikami, masło, tłuszcze jadalne i oleje
jadalne, produkty zastępcze na bazie tłuszczów roślinnych i produktów mlecznych, gotowe posiłki przygotowane z użyciem sera, gotowe sałatki.
(111) 321665
(220) 2017 12 31
(210) 480703
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) KOZIŃSKI PIOTR LEXMAX POLSKA, Dębica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SORBEFRUTA
(540)

(591) zielony
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 30 lody spożywcze, środki wiążące do lodów spożywczych, lody spożywcze w proszku, sorbety jako lody, desery lodowe.
(111) 321666
(220) 2019 01 04
(210) 494472
(151) 2019 06 13
(441) 2019 02 25
(732) KONIECZNA MARIOLA MARLLA-MED CENTRUM ZDROWIA
I REHABILITACJI, Czermno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Marlla-med
(510), (511) 44 ośrodki zdrowia.
(111) 321667
(220) 2018 12 31
(210) 494361
(151) 2019 06 12
(441) 2019 02 25
(732) SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ WOJEWODĘ
KUJAWSKO-POMORSKIEGO, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) METRON
(510), (511) 6 odkuwki matrycowe i odlewy z metali kolorowych, 9
wodomierze domowe, przepływomierze do paliw, 14 zegary domowe i przemysłowe, mechanizmy zegarowe.
(111) 321668
(220) 2018 12 31
(151) 2019 06 18
(441) 2019 03 04
(732) KRUPIŃSKI PATRYK BIG DATA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DICOINTRADING
(540)

(210) 494364

(591) czarny, żółty, biały
(531) 24.15.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe do przetwarzania danych,
zwłaszcza do analizy danych analitycznych przedsiębiorstw w celu
ułatwienia podejmowania decyzji biznesowych, oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego umożliwiające użytkownikom dokonywanie elektronicznych transakcji biznesowych
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, oprogramowanie komputerowe do pobrania do użytku w handlu elektronicznym
do przechowywania, wysyłania, otrzymywania i przekazywania
waluty cyfrowej, waluty wirtualnej i kryptowaluty oraz zarządzania
transakcjami płatności i wymiany waluty cyfrowej, waluty wirtualnej,
kryptowaluty, oprogramowanie i sprzęt komputerowy do dystrybucji, sprawdzania i przetwarzania transakcji blockchain, oprogramowanie komputerowe do tworzenia i udostępniania kryptowaluty, oprogramowanie komputerowe do otrzymywania, dystrybucji
i przeglądania danych rynkowych w odniesieniu do transakcji w walutach, kryptowalutach, wirtualnych walutach, towarach, instrumen-
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tach pochodnych i innych papierach wartościowych, oprogramowanie aplikacji mobilnych do użytku w wyszukiwaniu, kupowaniu,
sprzedawaniu, handlu i pośredniczeniu w transakcjach walutowych,
kryptowalutach, wirtualnych walutach, towarach, instrumentach
pochodnych i innych papierach wartościowych, 36 usługi informacji finansowej dotyczące walut i kryptowalut, doradztwo finansowe
i usługi konsultingu finansowego, handel walutami i usługi wymiany
walut, transakcje finansowe, mianowicie kupowanie i sprzedawanie
kryptowalut, usługi elektronicznego obrotu finansowego w zakresie
kryptowalut, elektroniczny transfer wirtualnej waluty oraz kryptowaluty do użytku członków społeczności online za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, usługi inwestycji kapitałowych na rynku walut wirtualnych, walut cyfrowych i kryptowalut, 42 usługi programowania komputerów w celu analizowania i raportowania handlowego, programowanie oprogramowania do platform handlu
elektronicznego, hosting platform przeinaczonych do handlu elektronicznego przez Internet, projektowanie i rozbudowa oprogramowania komputerowego do odczytu, transmisji i organizowania
danych, udostępnianie online oprogramowania komputerowego,
nie do pobrania, do przeglądania danych rynkowych dotyczących
transakcji w walutach, kryptowalutach, wirtualnych walutach, instrumentach pochodnych i innych papierach wartościowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania nie do pobrania
do analizowania danych finansowych, umożliwianie tymczasowego
użytkowania oprogramowania, nie do pobrania, do użytku w handlu
elektronicznym, do wysyłania, odbierania, przyjmowania i przekazywania cyfrowej waluty i kryptowaluty oraz zarządzania elektronicznymi transakcjami płatności i wymiany walut i kryptowalut, hosting
oprogramowania aplikacji komputerowych w zakresie zarządzania
wiedzą do tworzenia przeszukiwalnych baz danych informacji i danych, zwłaszcza biznesowych oraz finansowych.

(111) 321669
(220) 2018 12 31
(210) 494375
(151) 2019 06 06
(441) 2019 02 18
(732) ZPB KACZMAREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Folwark (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IDEA HOUSE
(540)

(591) szary, ciemnoszary, granatowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.17, 26.04.01,
26.04.09, 26.11.06, 26.11.12, 26.03.23
(510), (511) 6 zbrojeniowe metalowe materiały do betonu, przestrzenne zbrojenie kratownicowe, siatki zbrojeniowe, 19 betonowe
elementy budowlane, budowlane konstrukcje niemetalowe, prefabrykowane podwójne betonowe ściany konstrukcyjne FILIGRAN,
prefabrykowane podwójne ściany konstrukcyjne FILIGRAN z keramzytobetonu, prefabrykowane betonowe ściany działowe FILIGRAN,
prefabrykowane ściany działowe FILIGRAN z keramzytobetonu,
prefabrykowane stropy betonowe FILIGRAN, prefabrykowane stropy FILIGRAN z keramzytobetonu, prefabrykowane podwójne ściany
z keramzytobetonu.
(111) 321670
(220) 2018 12 31
(210) 494377
(151) 2019 06 18
(441) 2019 03 04
(732) LIMATHERM SENSOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Limanowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lima Sensor
(510), (511) 9 urządzenia i podzespoły automatyki pomiarowej czujniki, wskaźniki, regulatory, przetworniki wielkości elektrycznych
i nieelektrycznych, osprzęt elektrotechniczny, urządzenia do sterownia, kontroli, nadzoru, urządzenia monitorowania procesów technologicznych, 11 grzałki, podgrzewacze, nagrzewnice, 40 obróbka
metali i tworzyw, spawanie, lutowanie, oczyszczanie, 42 doradztwo
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i ekspertyzy techniczne w zakresie automatyki przemysłowej, opracowanie projektów technicznych, badania techniczne, sprawdzanie
i wzorcowanie wyrobów technicznych i urządzeń.

(111) 321671
(220) 2018 10 16
(151) 2019 06 13
(441) 2019 02 11
(732) MGI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Swadzim (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRICO OGRÓD
(540)

(210) 491665

(591) czarny, biały, zielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 1 kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu,
podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych i przemysłu, składniki chemiczne dla budownictwa, tworzywa sztuczne nieprzetworzone, materiały filtracyjne
chemiczne, mineralne i roślinne, substancje, materiały i preparaty
chemiczne oraz surowce naturalne, kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, ziemia, grys, keramzyt, torfy, kora ogrodnicza, 5 preparaty i artykuły do tępienia szkodników, preparaty i artykuły higieniczne, 6 metalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich,
w tym zawory. metalowe, metalowe materiały nieprzetworzone
i półprzetworzone, będące półproduktami, drobne wyroby metalowe, nakrętki, sworznie i zamknięcia, z metalu, zamki i klucze, z metalu, metalowe wkładki, metalowe skrzynki na listy, materiały spawalnicze i lutownicze, odlewy metalowe, kable, druty i łańcuchy,
z metalu, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe
konstrukcje i budynki przenośne, metalowe oczka wodne, znaki oraz
wyświetlacze informacyjne i reklamowe, z metalu, drabiny i rusztowania, z metalu, metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, artykuły metalowe do pakowania, owijania i wiązania, podajniki, z metalu,
metalowe przyłącza wodnokanalizacyjne, metalowe rury kanalizacyjne, metalowe syfony kanalizacyjne, węże metalowe do instalacji
wodnokanalizacyjnych, metalowe obrzeża do trawników, mosiądz
(półprodukt), 7 maszyny i urządzenia ogrodnicze, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, elektronarzędzia i akcesoria
do nich, 8 przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne
i przybory do cięcia, sztućce do jedzenia, ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy
i konserwacji, narzędzia rolnicze, ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu, przyrządy do podtrzymywania ognia, narzędzia ręczne budowlane, do naprawy i konserwacji, młotki, młotki miękkie i młoty,
przyrządy do mocowania i łączenia, ręczne narzędzia do obcinania,
wiercenia, ostrzenia i obróbki powierzchni, podnośniki, przybory
do higieny zwierząt, 9 aparatura, urządzenia i kable do zastosowania
w elektryce, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, komponenty elektryczne i elektroniczne,
kable i przewody elektryczne, kable do przewodzenia sygnału dla
urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunikacji, obwody
elektryczne i obwody drukowane, anteny jako części składowe, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, mechanizmy kontroli dostępu, aparatura sygnalizacyjna, urządzenia zabezpieczające i ochronne, akcesoria ochronne,
osłony głowy, osłony oczu, okulary ochronne, przyrządy miernicze,
do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia
do monitorowania, czujniki i detektory, urządzenia do testowania
i kontroli jakości, urządzenia pomiarowe, do liczenia, wyrównywania
i kalibracji, urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych, przyrządy do pomiaru czasu (z wyłączeniem zegarów i zegarków), przyrządy po pomiaru wagi, przyrządy do pomiaru odległości i wymiarów, przyrządy do pomiaru prędkości, przyrządy do pomiaru
temperatury, przyrządy do pomiaru energii elektrycznej, kontrolery
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(regulatory), termometry, barometry, 11 instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, instalacje
do oczyszczania, odsalania i uzdatniania wody, urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz
armatura wodnokanalizacyjna, dekoracyjne fontanny, systemy
do nawadniania i irygacji, łaźnie parowe, sauny i wyposażenie spa,
palniki, bojlery i podgrzewacze, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, kominki, filtry do użytku przemysłowego i domowego, urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, instalacje i urządzenia do suszenia, akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji
wodnych i gazowych, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia
do uzdatniania powietrza, systemy hvac (ogrzewanie, wentylacja
i klimatyzacja), systemy HVAC do pojazdów (ogrzewanie, wentylacja
i klimatyzacja), zapalniczki i zapalarki, zraszacze do nawadniania, zraszacze ogrodowe i akcesoria do nich, oświetlenie solarne, 17 giętkie
rury, rurki, węże i wyposażenie do nich, w tym zawory oraz wyposażenie do rur sztywnych, wszystkie niemetalowe, plomby, uszczelki
i wypełnienia, materiały i artykuły zabezpieczające przed wodą i wilgocią, artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, artykuły
i materiały termoizolacyjne, artykuły i materiały elektroizolacyjne,
artykuły i materiały dźwiękochłonne, artykuły i materiały ogniotrwałe i zabezpieczające przed ogniem, materiały nieprzetworzone i półprzetworzone zawarte w tej klasie, będące półproduktami, w tym
poliester, włókna mineralne, półprzetworzone substancje z tworzyw
sztucznych, elastomery, materiały syntetyczne i kompozytowe, acetyloceluloza, włókna szklane i wełna szklana, włókna węglowe, żywice w formie wytłaczanej, gotowe wyroby i półfabrykaty z materiałów
zawartych w tej klasie, posągi i dzieła sztuki, pokrycia i osłony, membrany i półprzetworzone syntetyczne materiały filtrujące, taśmy, paski i błony klejące, folia polipropylenowa, inna niż do pakowania
(agrowłóknina), artykuły hydrauliczne, folie inne niż do pakowania,
19 niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne,
rury sztywne i zawory do nich, niemetalowe, artykuły ceramiczne
do celów budowlanych, materiały nieprzetworzone i półprzetworzone zawarte w tej klasie, będące półproduktami, drewno i sztuczne
drewno, statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak
kamień, beton i marmur, zawarte w tej klasie, niemetalowe drzwi,
bramy, okna i osłony okienne, obrzeża do trawników niemetalowe,
oczka wodne nie z metalu, 20 drobne wyroby niemetalowe, zamki
i klucze, niemetalowe, osprzęt do drzwi, bram i okien, niemetalowe,
zawory, niemetalowe, niemetalowe elementy złączne, mocowania,
konektory i uchwyty do kabli, niemetalowe, mocowania, konektory
i ucha^y do rur, niemetalowe, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby
i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub
z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, pościel, materace i poduszki, ramy, lustra
(srebrzone szkło), żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble]
i haczyki na ubrania, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych,
materiały nieprzetworzone i półprzetworzone zawarte w tej klasie,
będące półproduktami, pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, kosze niemetalowe, skrzynki na listy niemetalowe, zamknięcia do pojemników niemetalowe, skrzynie kratowe i palety,
niemetalowe, drabiny i ruchome schody, niemetalowe, plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, karnisze, rolety niemetalowe, tablice korkowe, 21 statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki
wykonane z takich materiałów jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, artykuły ogrodnicze, szczotki i inne artykuły
do czyszczenia, materiały do wyrobu szczotek, zastawa stołowa,
przybory kuchenne i pojemniki, aparatura do aromatyzowania powietrza, kosze na śmieci, artykuły dla zwierząt, akwaria i wiwaria,
przyrządy do tępienia szkodników i robactwa, artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, przybory kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły
łazienkowe, konewki, 22 nieprzetworzone włókna tekstylne i ich zamienniki, wyroby z tkanin i włókien, taśmy i pasy, torby i worki do pakowania, przechowywania i transportu, plandeki, markizy, namioty
i niedopasowane pokrycia, liny, linki i sznury, materiały do wyściełania i wypychania, plandeki, siatki ogrodnicze, siatki PCV, 27 materiały
do pokrywania podłóg i sztuczne materiały do pokrywania gruntu,
dywany, chodniki i maty, dywaniki i maty samochodowe, sztuczne
materiały do pokrywania gruntu, pokrycia ścian i sufitów, tapety, 28
artykuły i sprzęt sportowy, artykuły myśliwskie i wędkarskie, akcesoria do pływania, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, gry, zabawki i akcesoria
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do zabawy, sprzęt do gier wideo, 31 płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, rośliny, świeże owoce, orzechy, warzywa
i zioła, darń naturalna, kwiaty, nasiona, cebulki i rozsady do hodowli
roślin, drzewa i produkty leśne, odpadki roślinne jako surowiec, karmy i pasze dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, 35 reklama, reklama,
usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, agencje reklamowe,
produkcja reklam radiowych, produkcja reklam telewizyjnych, reklamy kinowe, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, rozpowszechnianie reklam, przetwarzanie danych, przetwarzanie danych w celu tworzenia baz danych do celów działalności
gospodarczej, księgowość, rachunkowość, badania działalności gospodarczej i badania rynkowe, prowadzenie badań opinii publicznej,
doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
organizowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych planów motywacyjnych, prezentacja sprzedaży [dla osób
trzecich], usługi w zakresie prowadzenia sklepu lub hurtowni z następującymi towarami: kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, detergenty przeznaczone
dla procesów produkcyjnych i przemysłu, składniki chemiczne dla
budownictwa, tworzywa sztuczne nieprzetworzone, materiały filtracyjne chemiczne, mineralne i roślinne, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, kity, wypełniacze i pasty
przeznaczone dla przemysłu, ziemia, grys, keramzyt, torfy, kora
ogrodnicza, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, preparaty
i artykuły higieniczne, metalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich,
w tym zawory, metalowe, metalowe materiały nieprzetworzone
i półprzetworzone, będące półproduktami, drobne wyroby metalowe, nakrętki, sworznie i zamknięcia, z metalu, zamki i klucze, z metalu, metalowe wkładki, metalowe skrzynki na listy, materiały spawalnicze i lutownicze, odlewy metalowe, kable, druty i łańcuchy,
z metalu, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe
konstrukcje i budynki przenośne, metalowe oczka wodne, znaki oraz
wyświetlacze informacyjne i reklamowe, z metalu, drabiny i rusztowania, z metalu, metalowe pojemniki artykuły do transportu i pakowania, statuetki i dzieła sztuki z metal nieszlachetnych, artykuły metalowe do pakowania, owijania wiązania, podajniki, z metalu,
metalowe przyłącza wodnokanalizacyjne, metalowe rury kanalizacyjne, metalowe syfony kanalizacyjne, węże metalowe do instalacji
wodnokanalizacyjnych, metalowe obrzeża do trawników, mosiądz
(półprodukt), maszyny i urządzenia ogrodnicze, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, elektronarzędzia i akcesoria
do nich, przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne
i przybory do cięcia, sztućce do jedzenia, ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy
i konserwacji, narzędzia rolnicze, ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu, przyrządy do podtrzymywania ognia, narzędzia ręczne budowlane, do naprawy i konserwacji, młotki, młotki miękkie i młoty,
przyrządy do mocowania i łączenia, ręczne narzędzia do obcinania,
wiercenia, ostrzenia i obróbki powierzchni, podnośniki, przybory
do higieny zwierząt, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania
w elektryce, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, komponenty elektryczne i elektroniczne,
kable i przewody elektryczne, kable do przewodzenia sygnału dla
urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunikacji, obwody
elektryczne i obwody drukowane, anteny jako części składowe, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, mechanizmy kontroli dostępu, aparatura sygnalizacyjna, urządzenia zabezpieczające i ochronne, akcesoria ochronne,
osłony głowy, osłony oczu, okulary ochronne, przyrządy miernicze,
do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia
do monitorowania, czujniki i detektory, urządzenia do testowania
i kontroli jakości, urządzenia pomiarowe, do liczenia, wyrównywania
i kalibracji, urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych, przyrządy do pomiaru czasu (z wyłączeniem zegarów i zegarków), przyrządy po pomiaru wagi, przyrządy do pomiaru odległości i wymiarów, przyrządy do pomiaru prędkości, przyrządy do pomiaru
temperatury, przyrządy do pomiaru energii elektrycznej, kontrolery
(regulatory), termometry, barometry, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, instalacje do oczyszczania, odsalania i uzdatniania wody, urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura
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wodnokanalizacyjna, dekoracyjne fontanny, systemy do nawadniania
i irygacji, łaźnie parowe, sauny i wyposażenie spa, palniki, bojlery
i podgrzewacze, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, kominki, filtry
do użytku przemysłowego i domowego, urządzenia do ogrzewania
i suszenia do użytku osobistego, instalacje i urządzenia do suszenia,
akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji
i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia do uzdatniania powietrza, systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), systemy HVAC do pojazdów (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), zapalniczki zapalarki, zraszacze do nawadniania, zraszacze ogrodowe
akcesoria do nich, oświetlenie solarne, giętkie rury, rurki, węże wyposażenie do nich, w tym zawory oraz wyposażenie do rur sztywnych,
wszystkie niemetalowe, plomby, uszczelki i wypełnienia, materiały
i artykuły zabezpieczające przed wodą i wilgocią, artykuły i materiały
izolacyjne i zabezpieczające, artykuły i materiały termoizolacyjne, artykuły i materiały elektroizolacyjne, artykuły i materiały dźwiękochłonne, artykuły i materiały ogniotrwałe i zabezpieczające przed
ogniem, materiały nieprzetworzone i półprzetworzone zawarte w tej
klasie, będące półproduktami, w tym poliester, włókna mineralne,
półprzetworzone substancje z tworzyw sztucznych, elastomery, materiały syntetyczne i kompozytowe, acetyloceluloza, włókna szklane
i wełna szklana, włókna węglowe, żywice w formie wytłaczanej, gotowe wyroby i półfabrykaty z materiałów zawartych w tej klasie, posągi
i dzieła sztuki, pokrycia i osłony, membrany i półprzetworzone syntetyczne materiały filtrujące, taśmy, paski i błony klejące, folia polipropylenowa, inna niż do pakowania (agrowłóknina), artykuły hydrauliczne, folie, inne niż do pakowania, niemetalowe materiały i elementy
budowlane i konstrukcyjne, rury sztywne i zawory do nich. niemetalowe, artykuły ceramiczne do celów budowlanych, materiały nieprzetworzone i półprzetworzone zawarte w tej klasie, będące półproduktami, drewno i sztuczne drewno, statuetki i dzieła sztuki wykonane
z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, zawarte w tej klasie,
niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, obrzeża do trawników niemetalowe, oczka wodne nie z metalu, drobne wyroby niemetalowe, zamki i klucze, niemetalowe, osprzęt do drzwi, bram i okien,
niemetalowe, zawory, niemetalowe, niemetalowe elementy złączne,
mocowania, konektory i uchwyty do kabli, niemetalowe, mocowania,
konektory i uchwyty do rur, niemetalowe, statuetki, figurki, dzieła
sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno,
wosk. gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, pościel, materace i poduszki,
ramy, lustra (srebrzone szkło), żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, wieszaki na ubrania, wieszaki stojące
do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, budy, kojce i legowiska dla
zwierząt domowych, materiały nieprzetworzone i półprzetworzone
zawarte w tej klasie, będące półproduktami, pojemniki, spinacze
i uchwyty do nich, niemetalowe, kosze niemetalowe, skrzynki na listy
niemetalowe, zamknięcia do pojemników niemetalowe, skrzynie kratowe i palety, niemetalowe, drabiny i ruchome schody, niemetalowe,
plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, karnisze,
rolety niemetalowe, tablice korkowe, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub
szkło, zawarte w tej klasie, artykuły ogrodnicze, szczotki i inne artykuły do czyszczenia, materiały do wyrobu szczotek, zastawa stołowa,
przybory kuchenne i pojemniki, aparatura do aromatyzowania powietrza, kosze na śmieci, artykuły dla zwierząt, akwaria i wiwaria,
przyrządy do tępienia szkodników i robactwa, artykuły do pielęgnacji
odzieży i obuwia, przybory kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, konewki, nieprzetworzone włókna tekstylne i ich zamienniki, wyroby z tkanin i włókien, taśmy i pasy, torby i worki do pakowania, przechowywania i transportu, plandeki, markizy, namioty
i niedopasowane pokrycia, liny, linki i sznury, materiały do wyściełania
i wypychania, plandeki, siatki ogrodnicze, siatki PCV, materiały do pokrywania podłóg i sztuczne materiały do pokrywania gruntu, dywany, chodniki i maty, dywaniki i maty samochodowe, sztuczne materiały do pokrywania gruntu, pokrycia ścian i sufitów, tapety, artykuły
i sprzęt sportowy, artykuły myśliwskie i wędkarskie, akcesoria do pływania, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, wyposażenie placów
zabaw i wesołych miasteczek, gry, zabawki i akcesoria do zabawy,
sprzęt do gier wideo, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, rośliny, świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, darń naturalna, kwiaty, nasiona, cebulki i rozsady do hodowli roślin, drzewa
i produkty leśne, odpadki roślinne jako surowiec, karmy i pasze dla
zwierząt, ściółka dla zwierząt.

(111) 321672
(220) 2018 11 23
(151) 2019 05 15
(441) 2019 01 28
(732) TERRAVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Chocola!
(540)
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(531) 24.17.04, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 30 słodycze, czekolada, wyroby na bazie czekolady, czekolada pitna, musy czekoladowe, napoje czekoladowe, czekoladowe
pasty do smarowania, wyroby cukiernicze, lody.
(111) 321673
(220) 2018 11 27
(210) 493147
(151) 2019 05 22
(441) 2019 02 04
(732) HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hortex super fryz! thx! KOLOROWE frytki z: kalarepy fasolki
i marchewki
(540)

(591) biały, zielony, jasnozielony, ciemnozielony, niebieski,
jasnoniebieski, czerwony, żółty, jasnożółty, ciemnożółty,
pomarańczowy, jasnopomarańczowy, ciemnopomarańczowy,
czarny
(531) 04.05.01, 05.09.22, 05.09.24, 11.03.20, 27.05.01, 29.01.15,
01.03.01, 01.03.02, 05.05.19, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane warzywa, przetwory warzywne, mrożone warzywa, mrożone warzywa z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw, mrożone mieszanki warzywne, mrożone mieszanki warzywne z dodatkiem sosów i/lub ziół i/
lub przypraw, mrożone dania gotowe z warzyw, mrożone dania
gotowe wegetariańskie, frytki, frytki mrożone, frytki ziemniaczane,
sałatki warzywne, warzywa puszkowane, składniki do sporządzania
zup, żywność dietetyczna składająca się głównie z warzyw, żywność
o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu składająca się głównie
z warzyw.
(111) 321674
(220) 2018 11 30
(210) 493275
(151) 2019 05 22
(441) 2019 02 04
(732) STAŃKO ANNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Tomasz Stańko
(510), (511) 9 filmy, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone
w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku,
urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej
i cyfrowej, programy komputerowe, aplikacje mobilne, płyty fono-
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graficzne, okulary i okulary przeciwsłoneczne, 15 instrumenty muzyczne, w tym w szczególności instrumenty dęte blaszane, akcesoria
muzyczne, 16 fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, materiały
drukowane, obrazy, rysunki, książki, gazety, czasopisma, plakaty, albumy, kalendarze, katalogi, wizytówki, notesy, zeszyty, drukowane
zaproszenia, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, drukowane partytury, periodyki drukowane w zakresie muzyki, 25 odzież, obuwie,
nakrycia głowy, 35 reklama, dystrybucja materiałów reklamowych:
próbek, druków, prospektów, broszur, profesjonalne zarządzanie
działalnością artystyczną, publikowanie tekstów reklamowych, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama korespondencyjna, reklamy prasowe,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi sprzedaży nagranych utworów muzycznych i multimedialnych chronionych prawami
autorskimi oraz wydawnictw książkowych, uaktualnianie materiału
reklamowego, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wypożyczanie materiału reklamowego, 41 usługi rozrywki i nauczania,
produkcja i rozpowszechnianie filmów, organizacja konkursów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia,
telewizji, Internetu, dostęp do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, usługi
organizacji i wykonywania imprez artystycznych, koncertów, imprez
estradowych, festiwali, imprez rekreacyjnych, organizacja festiwali
związanych z muzyką jazzową, usługi wydawnicze: publikowanie
książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie książek,
magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej oraz udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi w zakresie komponowania
muzyki, usługi nagrywania i produkcji audio, organizowanie wystaw,
organizowanie warsztatów, szkoleń, konferencji, prowadzenie blogów, usługi dystrybucyjne i muzyczne usługi wydawnicze, produkcja i dystrybucja programów telewizyjnych i radiowych, fankluby,
rozrywka w postaci koncertów i przedstawień na żywo z udziałem
artystów i grup muzycznych, usługi rozrywkowe dostarczane przez
artystów muzycznych, w tym wystąpienia nagrywane.

(111) 321675
(220) 2018 12 07
(210) 493534
(151) 2019 06 18
(441) 2019 02 25
(732) APRO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APRO
(540)

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 usługi organizacji i zarządzania przedsięwzięciami
inwestycyjnymi w celu budowy lub przygotowania obiektów budowlanych, pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, usługi marketingowe, organizowanie przetargów, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, prowadzenie
agencji eksportowo-importowych na rzecz osób trzecich, sprzedaż
detaliczna i hurtowa materiałów budowlanych, usługi księgowe,
zastępstwo inwestycyjne, 36 usługi organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie
lub przygotowaniu obiektów budowlanych, zarządzanie nieruchomościami, sprzedaż detaliczna i hurtowa mieszkań, pośrednictwo
kupna, sprzedaży i najmu obiektów budowlanych, wycena nieruchomości, wynajmowanie lub dzierżawa nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, doradztwo w zarządzaniu i administrowaniu
obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, pośrednictwo
kredytowe, usługi finansowe, udzielanie pożyczek, 37 usługi budowlane, nadzór budowlany, usługi remontowe, naprawy obiektów,
restauracja budynków, konserwacja obiektów budowlanych, budowanie lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, 39 wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, wynajmowanie powierzchni i obiektów magazynowych, wynajmowanie
powierzchni na salony samochodowe, usługi parkingowe, usługi
administrowania miejscami parkingowymi, 42 usługi projektowe
w budownictwie, projektowanie architektoniczne i urbanistyczne,
prace badawczo-rozwojowe w zakresie budownictwa, architektury
i urbanistyki.

(111) 321676
(220) 2018 12 12
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 04
(732) MAŁKIEWICZ BARTOSZ V.A.C., Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

Nr 10/2019
(210) 493771

(591) granatowy, szary
(531) 29.01.12, 03.04.05, 03.04.13, 03.04.24
(510), (511) 35 usługi w zakresie rachunkowości, księgowości i kontroli ksiąg, doradztwo gospodarcze, prowadzenie pełnej księgowości, zarządzanie rachunkami firmy, usługi w zakresie sprawozdawczości finansowej, doradztwo i bezpośrednia pomoc w prowadzeniu
interesów, audyt, usługi w zakresie sporządzania dokumentacji
płacowej i kadrowej wymaganej przepisami prawa, sporządzanie
list płac, wypełnianie obowiązków ewidencyjnych i zgłoszeniowych
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako usługi biurowe, optymalizacja metod zatrudniania i wynagradzania pracowników polegająca
na poszukiwaniu legalnych, alternatywnych form prawnych zatrudnienia, pozwalających zredukować koszty pracy bez potrzeby redukowania zatrudnienia w firmie, 36 doradztwo podatkowe nie dotyczące księgowości, raportowanie wyników finansowych, usługi
aktuariuszy polegające na obliczaniu ryzyka oraz wartości bieżącej
projektów finansowych, w szczególności długoterminowych lub
obarczonych ryzykiem, zarządzanie finansowe rachunkami pieniężnymi, 41 nauczanie z zakresu rachunkowości, księgowości i analizy
finansowej, matematyki, statystyki, audytu oraz prawa, instruktaże
głównie w kwestiach praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu
rachunkowości i księgowości, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych i seminariów, publikacje elektroniczne on-Iine książek i periodyków oraz publikowanie elektroniczne on-line
nie do pobrania, 45 świadczenie usług związanych z opracowywaniem ekspertyz i opinii z zakresu prawa, prawa finansowego, podatkowego, ubezpieczeń, prawa pracy oraz analiz prawnych zakończonych raportami.
(111) 321677
(220) 2018 12 12
(210) 493779
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 04
(732) KASZYŃSKA EWA, KASZYŃSKI MICHAŁ ADEPT SPÓŁKA
CYWILNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) adept
(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.15, 27.05.24, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 41 szkolenia edukacyjne, szkolenia personelu, szkolenia
biznesowe, prowadzenie warsztatów [szkolenia], usługi szkolenia personelu, nauczanie i szkolenia, usługi szkolenia zawodowego, szkolenia
dla dorosłych, szkolenia w zakresie przetwarzania danych, przekazywanie know-how [szkolenia], szkolenia związane z finansami, szkolenia w dziedzinie biznesu, udzielanie kursów szkolenia zawodowego,
usługi szkolenia dla personelu, szkolenia w zakresie reklamy, szkolenia
związane z przetwarzaniem danych, usługi szkolenia personelu działu sprzedaży, szkolenia w zakresie możliwości zatrudnienia, szkolenia
związane ze sprzętem komputerowym, szkolenia w zakresie edukacji
komputerowej, szkolenia w zakresie technik komunikacyjnych, usługi
szkolenia w dziedzinie zarządzania, szkolenia w zakresie umiejętności
biznesowych, szkolenia z zakresu public relations, usługi w zakresie
szkolenia zawodowego, szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych,
doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, usługi edukacyjne
związane ze szkoleniami zawodowymi, usługi konsultacyjne związa-
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ne ze szkoleniami pracowników, szkolenia w zakresie elektronicznego
przetwarzania danych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], szkolenia w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, szkolenia z zakresu świadczenia usług prawnych,
szkolenia związane z technikami przetwarzania danych, szkolenia
w zakresie technik przetwarzania danych, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], nauczanie i szkolenia w dziedzinie
biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, publikowanie
dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw
socjalnych, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], usługi
szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, doradztwo
zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], warsztaty w celach
szkoleniowych, edukacja, edukacja prawna, edukacja zawodowa, edukacja dorosłych, edukacja [nauczanie], budowanie zespołu (edukacja),
usługi szkół [edukacja], doradztwo zawodowe [edukacja], edukacja
zawodowa dla młodych ludzi, organizowanie seminariów związanych
z edukacją, edukacja w dziedzinie przetwarzania danych, organizowanie i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie i prowadzenie
wykładów, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzanie konferencji
edukacyjnych, organizowanie konferencji związanych z biznesem, organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie seminariów dotyczących biznesu, organizowanie zjazdów w celach biznesowych.

(111) 321678
(220) 2018 12 13
(210) 493796
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 04
(732) NOWAK DARIA, Tomaszkowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FISHCHASER
(510), (511) 28 sztuczne przynęty wędkarskie, sprzęt wędkarski, zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa.
(111) 321679
(220) 2018 12 13
(151) 2019 06 13
(441) 2019 02 25
(732) NEOKLIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOFITERM
(540)

(210) 493798

(531) 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlenia, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia
w wodę oraz instalacje sanitarne w szczególności do ogrzewania
podłogowego, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje grzewcze, 19 materiały budowlane niemetalowe w szczególności rury
z tworzywa sztucznego stosowane w instalacjach ogrzewania podłogowego, rury niemetalowe stosowane w budownictwie, 37 usługi
budowlane, naprawy w zakresie usuwania nieszczelności i modernizacji instalacji grzewczych ogrzewania podłogowego, usługi instalacyjne w zakresie ogrzewania podłogowego, montaż i naprawa instalacji grzewczych.
(111) 321680
(220) 2018 12 13
(210) 493799
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 11
(732) WIÓR KOSTRO, ROMANIUK SPÓŁKA JAWNA, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WióR
(540)

(591) biały, zielony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
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(510), (511) 19 budowle drewniane, części z materiałów drewnopodobnych, częściowo obrobione drewno, drewno, drewno kopalniane, sztuczne drewno, drewno wielowarstwowe, drewno laminowane,
drewno półobrobione, drewno fornirowane, drewno konstrukcyjne,
drewno zakonserwowane, drewno ogniotrwałe, drewno profilowane, ukształtowane drewno, drewno rąbane, drewno obrobione,
drewno budowlane, drewno do majsterkowania, drewno laminowane klejem, drewno na profile, deski, deski drewniane, deski podłogowe, deski z drewna miękkiego, deski z drewna twardego, drewno
przeznaczone do obróbki, drewno do wytwarzania przedmiotów
użytku domowego, kamień,
laminowana płyta pilśniowa, laminaty drewniane, laminowane panele parkietowe, niemetalowe płyty
wiórowe, niemetalowe panele ścienne, panele drewniane, panele
licowe ze sklejki, panele ogniotrwałe do użytku w budownictwie,
płyta wiórowa, płyta stolarska, płyta wiórowa fornirowana, płyta
ze sklejki, płyta wiórowa laminowana, płyta pilśniowa do budynków, płyta pilśniowa, wielowarstwowe panele z tworzyw sztucznych
do użytku w budownictwie, wyroby stolarskie z drewna do wykorzystania w budynkach, zaprawa w płytach, zaprawy klejowe do celów budowlanych, 20 blaty kuchenne, boazeria meblarska drabiny
drewniane, drewniane klamki drzwiowe, drewniane klamki okienne,
rzeźby wykonane z drewna, figury drewniane, kredensy, kontuary,
meble, meble drewniane, meble skórzane, meble łazienkowe, meble
sypialne, meble trzcinowe, meble nadmuchiwane, meble rattanowe,
meble kuchenne, meble laboratoryjne, meble domowe, meble stołówkowe, meble łączone, meble antyczne, meble wielofunkcyjne,
meble wypoczynkowe, meble gięte, meble ogrodowe, meble biurowe, meble do wnętrz, meble do przechowywania, meble do salonu,
meble modułowe, meble kuchenne do zabudowy, meble kuchenne
na wymiar, meble do ekspozycji produktów w punktach sprzedaży,
ławy, półki, przenośne meble wystawowe, pulpity, palety drewniane,
panele do podziału pomieszczeń, stoły kuchenne, szafki do przechowywania, zestawy mebli kuchennych, żaluzje drewniane, 42
architektura, analiza i ocena dotycząca projektowania produktów,
doradztwo projektowe, doradztwo w zakresie doboru pokrowców
na meble, konsultacja techniczna z zakresu rozwoju produktu, klasyfikacja drewna, projektowanie kuchni, planowanie kuchni, przygotowanie planów architektonicznych, planowanie projektów technicznych, planowanie projektu, projektowanie mebli, projektowanie
mebli biurowych, potwierdzanie autentyczności mebli, projektowanie rozmieszczenia mebli biurowych, profesjonalne doradztwo w zakresie projektowania kuchni na wymiar, usługi doradcze dotyczące
planowania nieruchomości, usługi doradcze w zakresie planowania
architektonicznego, usługi w zakresie planowania i projektowania
układu dla czystych pomieszczeń, usługi architektoniczne w zakresie
projektowania budynków, ocena jakości, ocena projektu produktu,
ocena jakości drewna na pniu, testowanie i ocena materiałów, zarządzanie projektami architektonicznymi.

(111) 321681
(220) 2016 08 12
(151) 2019 04 16
(441) 2018 11 13
(732) BILIŃSKI ZBIGNIEW, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLPORTAL.PL
(540)

(210) 460304

(531) 26.04.08, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 35 handel elektroniczny w zakresie towarów: farb, lakierów, środków wybielających, proszków do czyszczenia, polerowania,
środków perfumeryjnych, kosmetyków, budowlanych materiałów,
narzędzi i przyrządów ręcznych, urządzeń i przyrządów: naukowych, fotograficznych, optycznych, pomiarowych, sygnalizacyjnych,
kontrolnych, urządzeń do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania
dźwięku lub obrazów, magnetycznych nośników danych, dysków,
płyt kompaktowych, DVD, komputerów i programów komputerowych, drukarek, kas rejestrujących, sprzętu do przetwarzania danych, sprzętu elektronicznego, sprzętu AGD, artykułów wyposażenia mieszkań, wyrobów jubilerskich, artykułów biurowych i sprzętu
biurowego, materiałów szkoleniowych i instruktażowych, wyrobów
ze skóry i tworzyw sztucznych, mebli, tekstyliów, odzieży, obuwia,
nakryć głowy, gier i zabawek, artykułów sportowych i gimnastycznych, artykułów spożywczych, produktów rolno-ogrodniczych,
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karmy dla zwierząt, usługi w zakresie edycji i obróbki tekstów, tworzenie i publikowanie reklam w bazie elektronicznej, elektroniczny
przegląd prasy, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, analizy statystyczne w oparciu o własne
bazy danych, transkrypcja informacji w tym komputerowa, specjalistyczne doradztwo handlowe, specjalistyczne doradztwo dla firm,
sortowanie danych w bazach komputerowych, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, usługi w zakresie przesyłania informacji oraz danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci: próbek, druków, prospektów, broszur, reklama internetowa,
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, publikacja tekstów
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, reklamy korespondencyjne, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, usługi
pośrednictwa w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych-Internet, reklamowanie usług podmiotów gospodarczych, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie
usług tych podmiotów, usługi pozyskiwania danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 38 internetowy serwis informacyjny, usługi udostępniania internetowego
forum dyskusyjnego, przydzielanie dostępu do baz danych, poczta
elektroniczna, przesyłanie danych przy pomocy sieci światłowodowych, przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych,
przesyłanie wiadomości i obrazu przy pomocy komputera, 41 internetowy serwis informacyjny: edukacja, informacje o edukacji,
fotografia, fotoreportaże, informacje o imprezach rozrywkowych,
informacja o rekreacji, turystyce, publikowanie on-line tekstów edukacyjnych w zakresie: polityki, gospodarki, handlu, kultury, historii,
wiedzy ogólnej, biznesu, publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, publikacje elektroniczne on-line: czasopism, książek
i periodyków, encyklopedii, publikowanie elektroniczne tekstów on-line nie do pobrania, publikowanie książek, artykułów, usługi reporterskie, informacja o rozrywce, informacja o wypoczynku, 42 usługi
zakładania i prowadzenia stron www., dzierżawa domen internetowych, usługi w zakresie prowadzenia portali internetowych, ich konserwacja oraz hosting, obsługa baz danych dostępnych przez Internet, projektowanie oprogramowania komputerowego, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, usługi tworzenia i utrzymania w imieniu
osób trzecich informatycznych systemów marketingowych dostępnych przez Internet, usługi w zakresie projektowania i budowy sieci
informatycznych, usługi w zakresie tworzenia i utrzymania stron internetowych w imieniu osób trzecich, usługi tworzenia stron, kanałów internetowych dla różnych użytkowników, w celu organizowania
grup uczestnictwa w dyskusjach z różnych dziedzin: kultury, polityki,
biznesu, wiedzy ogólnoświatowej, .

(111) 321682
(220) 2018 09 24
(210) 490856
(151) 2019 05 30
(441) 2019 01 21
(732) SZOT DOMINIK RED PEARL BUSINESS CONSULTING, Parkowe
Wzgórze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FT FIGHTERTOY
(540)

(591) czerwony
(531) 28.03.99, 07.05.08, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 25 ubrania sportowe i obuwie sportowe do uprawiania
sportów walki, w tym wschodnich sztuk walki, sportów siłowych,
w tym do boksu, karate, kick-boxingu, sanshou, taekwondo, judo,
sumo, sambo, shoot boxingu, ju-jitsu, zapasów i kulturystyki, w tym
podkoszulki, spodenki, kimona, opaski na głowę, trykoty, skarpety,
paski, pasy, szale, szarfy, rytualne stroje do uprawiania wschodnich sztuk walki i dodatki do nich, obuwie rytualne do uprawiania
wschodnich sztuk walki, 27 maty do uprawiania zapasów, judo,
sumo i sambo, 28 rękawice bokserskie i do kick-boxingu, ochraniacze
używane w sportach siłowych i sportach walki, w tym ochraniacze
głowy, ringi bokserskie i kick-boxingu, sztangi do podnoszenia ciężarów, hantle, pasy do podnoszenie ciężarów, przyrządy do ćwiczeń

Nr 10/2019

fizycznych, sprzęt do uprawiania kulturystki, 41 usługi w zakresie
nauczania boksu, karate, kick-boxingu, sanshou, taekwondo, judo,
sumo, sambo, shoot boxingu, ju-jitsu, zapasów i kulturystyki oraz
kursowe szkolenie instruktorów i prowadzenie szkół w tym zakresie
oraz w zakresie samoobrony, organizowanie i prowadzenie imprez
sportowych i rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie zajęć
sportowych stałych, kursowych, specjalistycznych, organizowanie
i prowadzenie pokazów sportowych.

(111) 321683
(220) 2018 10 08
(210) 491393
(151) 2019 05 24
(441) 2019 01 14
(732) RANIŚ WALDEMAR, RANIŚ BARTŁOMIEJ, RANIŚ DANUTA,
RANIŚ ELŻBIETA PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AGRORAMI RANIŚ I WSPÓLNICY SPÓŁKA CYWILNA, Kościelna Wieś (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) biały, żółty, zielony, jasnozielony, ciemnozielony, brązowy,
jasnobrązowy
(531) 01.15.09, 01.15.23, 21.03.21, 26.03.04, 26.07.03, 29.01.15
(510), (511) 35 administrowanie sprzedażą, analiza rynku, analizy
i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne
w zakresie działalności gospodarczej, badania w zakresie wyszukiwania informacji handlowych, dostarczanie biznesowych i handlowych
informacji kontaktowych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie
informacji dotyczących produktów rolniczych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji gospodarczych i handlowych online, elektroniczne przetwarzanie zamówień, gromadzenie informacji
dla firm, gromadzenie informacji handlowych, informacja handlowa,
informacje i porady handlowe dla konsumentów w zakresie wyboru produktów i usług, komputerowe zarządzanie bazami danych,
negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, opracowywanie
informacji handlowych, opracowywanie informatorów handlowych,
organizacja i przeprowadzanie aukcji i aukcji odwrotnych za pośrednictwem komputera i sieci telekomunikacyjnych, organizowanie
aukcji internetowych, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń
promocyjnych, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży
i zakupu towarów, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż
towarów, pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów i usług,
na rzecz innych, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, publikacja treści
reklamowych, reklama online za pośrednictwem komputerowej
sieci komunikacyjnej, reklamowanie towarów innych sprzedawców, umożliwiając klientom wygodne oglądanie i porównywanie
towarów tych sprzedawców, rozpowszechnianie informacji handlowych. udostępnianie informacji handlowych, udostępnianie miejsca
na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, udostępnianie online przewodników reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich prowadzących handel online w Internecie, usługi
aukcyjne dotyczące rolnictwa, usługi aukcyjne online za pośrednictwem Internetu, usługi handlowe online, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, usługi pośrednictwa w handlu, usługi
reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów i usług w zakresie rolnictwa,
usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej,
usługi w zakresie porównywania cen, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, 38 zapewnianie dostępu do platform
i portali w Internecie, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu do elektronicznego rynku [portalu] w sieciach komputerowych, udostępnianie komputerowej bazy
danych, udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej,
zapewnianie dostępu do baz danych online, udostępnianie online
elektronicznych tablic informacyjnych w celu przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, udostępnianie połączeń
telekomunikacyjnych z Internetem lub bazami danych.
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(111) 321684
(220) 2018 10 08
(151) 2019 05 10
(441) 2019 01 14
(732) SKRZYPCZAK SANDRA, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BezAle
(540)

(210) 491416

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria, łańcuszki [biżuteria], medaliony [biżuteria],
biżuteria damska, naszyjniki [biżuteria], biżuteria szlachetna, sztuczna biżuteria, biżuteria osobista, pierścionki [biżuteria], pery [biżuteria], krzyżyki [biżuteria], bransoletki [biżuteria], biżuteria platynowa,
zawieszki [biżuteria], broszki [biżuteria], wyroby jubilerskie [biżuteria], broszki ozdobne [biżuteria], biżuteria z diamentami, biżuteria
ze złota, biżuteria ze złotem, bransoletki identyfikacyjne [biżuteria],
biżuteria na ciało, biżuteria, zegary i zegarki, biżuteria ze srebra wysokiej próby, 18 torby na odzież sportową, podróżne (torby-), torby
turystyczne, torby, torby podróżne, torby podróżne [podręczne], niewielkie torby podróżne, torby do pracy, torby na ramię, torby z imitacji skóry, torby ze sztucznego futra, torby wykonane ze skóry, torby
podróżne wykonane ze skóry, 25 obuwie damskie, obuwie codzienne, obuwie sportowe, obuwie plażowe, obuwie przeciwdeszczowe,
obuwie dla kobiet, obuwie męskie i damskie, obuwie inne niż sportowe, chusty [odzież], golfy [odzież], odzież dziana, dzianina [odzież],
topy [odzież], sztormiaki [odzież], odzież futrzana, swetry [odzież],
odzież sportowa, odzież codzienna, odzież rekreacyjna, kaptury
[odzież], odzież dżinsowa, halki [odzież], odzież nieprzemakalna,
odzie skórzana, kombinezony [odzież], paski [odzież], kurtki [odzież],
szorty [odzież], szaliki [odzież], odzież wieczorowa, odzież treningowa, odzież wodoodporna, odzież przeciwdeszczowa, odzież haftowana, futra [odzież], odzież damska, odzież tkana, body [odzież],
rękawiczki [odzież], odzież wiatroszczelna, odzież wełniana, odzież
lniana, odzież jedwabna, odzież dziewczęca, odzież kaszmirowa,
galowa odzież wieczorowa, odzież do biegania, odzież do spania,
okrycia wierzchnie [odzież], paski skórzane [odzież], kurtki pikowane
[odzież], pikowane kurtki [odzież], odzież ze skóry, nieprzemakalna
odzież wierzchnia, rękawiczki jako odzież, skóra (odzież ze-), kurtki
jako odzież sportowa, odzież wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia
dla kobiet, odzież skórzana dla motocyklistów, duże luźne kaptury
[odzież], odzież z imitacji skóry, odzież męska, damska i dziecięca.
(111) 321685
(220) 2018 10 11
(210) 491518
(151) 2019 05 30
(441) 2019 01 14
(732) MANUFAKTURA PIWA WÓDKI I WINA SPÓŁKA AKCYJNA,
Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOL
(540)

(591) szary, czarny, biały
(531) 24.09.03, 26.13.01, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.13
(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) 321686
(151) 2019 06 18

(220) 2018 10 11
(441) 2019 03 04
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(732) KARO KARLICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płochocin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KARO Karlicki Sp. z o.o.
(540)

(591) czarny, czerwony, szary, biały
(531) 26.04.03, 26.04.05, 26.05.04, 26.07.25, 26.11.01, 26.11.07,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 37 usługi w zakresie instalowania alarmów, instalacja aktywnej ochrony przeciwpożarowej, instalacja, konserwacja i naprawa alarmów antywłamaniowych, instalacja przemysłowej ochrony
przeciwpożarowej, instalacja systemów gaszenia pożaru, instalacja
systemów zabezpieczających, instalowanie alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie alarmów przeciwpożarowych, instalowanie
i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie systemów
kontroli dostępu, instalowanie systemów wykrywania pożarów, konserwacja i naprawa instalacji bezpieczeństwa, konserwacja i naprawa
systemów alarmu przeciwpożarowego, konserwacja i naprawa systemów kontroli dostępu, konserwacja i naprawa systemów fizycznej
kontroli dostępu, konserwacja i naprawa systemów wykrywania pożaru, konserwacja i serwisowanie alarmów antywłamaniowych, konserwacja i serwisowanie systemów alarmów przeciwpożarowych, montaż
i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, naprawa alarmów przeciwpożarowych, naprawa alarmów przeciwwłamaniowych,
naprawa lub konserwacja alarmów przeciwpożarowych.
(111) 321687
(220) 2018 11 05
(210) 492313
(151) 2019 04 02
(441) 2018 12 17
(732) CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) enel-sport
(540)

(531) 26.11.12, 27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 36 ubezpieczenia zdrowotne, 41 organizowanie imprez
sportowych, zawodów i turniejów sportowych, usługi sportowe
i kulturalne, zajęcia sportowe, szkolenia sportowe, obozy sportowe,
edukacja sportowa, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajem
sprzętu sportowego, informacje na temat sportu, 44 usługi medyczne, kliniki, szpitale, przychodnie i laboratoria medyczne, leczenie
i opieka medyczna i pielęgniarska, pomoc medyczna i ratownictwo
w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej, badania i konsultacje medyczne, rehabilitacja fizyczna, masaż, usługi w zakresie
odchudzania, usługi dietetyków.
(111) 321688
(220) 2018 10 28
(210) 492554
(151) 2019 05 31
(441) 2019 02 11
(732) THERAVIBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suwałki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Theravibe
(510), (511) 10 urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji.
(111) 321689
(220) 2018 12 13
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 11
(732) JANICZEK BARTOSZ, Nowa Ruda (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REKOGRAFIA
(540)

(210) 491535
(531) 27.05.01, 27.05.05

(210) 493801
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(510), (511) 41 fotografia, fotoreportaże, imprezy kulturalne, organizowanie widowisk, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, produkcja filmów innych niż reklamowe, usługi reporterskie, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów
reklamowych, fotografia portretowa.

(111) 321690
(220) 2018 12 13
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 11
(732) ROLA-PODCZASKI ŁUKASZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TONIA BATONIK SEZAMKOWY
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, cukierki.

(210) 493805

(111) 321691
(220) 2018 11 13
(210) 492594
(151) 2019 06 27
(441) 2019 03 11
(732) KOCWA ŁUKASZ ŁUKASZ KOCWA FIRMA HANDLOWOUSŁUGOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DP optyk
(540)

(591) niebieski
(531) 29.01.04, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.05, 27.05.17, 26.01.19, 26.01.20
(510), (511) 9 okulary, okulary optyczne, okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, w tym okulary przeciwsłoneczne na receptę,
okulary antyrefleksyjne, okulary do uprawiania sportu, szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, etui i futerały na okulary, sznurki
do okularów, soczewki okularowe, szkła okularowe pokryte powłoką
antyrefleksyjną, soczewki kontaktowe, oprawki do okularów i okularów przeciwsłonecznych, noski do okularów, zauszniki do okularów, półfabrykaty soczewek do korekcji wzroku, części do okularów,
smycze, rzemienie i łańcuszki do okularów, pojemniki do soczewek
kontaktowych, 35 reklama, pokazy [do celów promocyjnych/reklamowych], usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów
do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, gromadzenie
i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych,
promocja sprzedaży, usługi sprzedaży świadczone przez salon
optyczny, informacja handlowa.
(111) 321692
(220) 2018 11 15
(210) 492738
(151) 2019 06 26
(441) 2019 02 04
(732) CEZARY DĄBROWSKI, ŁUKASZ BEREDA IDEA SHUTTERS
SPÓŁKA CYWILNA, Nowe Lipiny (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ideashutters
(540)

(591) żółty, czarny
(531) 01.03.02, 01.03.17, 24.09.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 okiennice niemetalowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna okiennic.
(111) 321693
(220) 2018 11 15
(210) 492739
(151) 2019 06 26
(441) 2019 02 04
(732) CEZARY DĄBROWSKI, ŁUKASZ BEREDA IDEA SHUTTERS
SPÓŁKA CYWILNA, Nowe Lipiny (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IDEA SHUTTERS
(510), (511) 19 okiennice niemetalowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna okiennic.
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(111) 321694
(220) 2018 11 26
(210) 493187
(151) 2019 06 06
(441) 2019 02 18
(732) KANCELARIA PATENTOWA KWANT B. NIESIOBĘDZKI, Elbląg (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ELBA-AB
(510), (511) 35 handel hurtowy i detaliczny artykułami motoryzacyjnymi i smarnymi, częściami zamiennymi.
(111) 321695
(220) 2018 11 27
(210) 493143
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) HARMANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) fixo
(510), (511) 7 pompy, kompresory, silniki oraz wentylatory dla instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych do budynków i pojazdów, pompy,
kompresory, silniki oraz wentylatory dla instalacji i urządzeń wentylacyjnych do budynków i pojazdów, pompy, kompresory, silniki
oraz wentylatory dla instalacji i urządzeń do oczyszczania powietrza
do budynków i pojazdów, pompy, kompresory, silniki oraz wentylatory dla instalacji i urządzeń grzewczych do budynków i pojazdów,
pompy, kompresory, silniki oraz wentylatory dla instalacji i urządzeń
chłodniczych do budynków i pojazdów, narzędzia o napędzie innym
niż ręczny, 8 narzędzia ręczne, narzędzia i przyrządy ręczne (ręcznie
obsługiwane), zestawy końcówek narzędzi do narzędzi ręcznych,
zestawy nasadek do narzędzi ręcznych, rączki do narzędzi ręcznych,
rękojeści do narzędzi ręcznych, przedłużenia dla narzędzi ręcznych,
stojaki na narzędzia, dźwigniki ręczne, podnośniki ręczne, części,
elementy i akcesoria do narzędzi i przyrządów ręcznych, 11 systemy
HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja) dla budynków i pojazdów, instalacje i urządzenia klimatyzacyjne do budynków i do pojazdów oraz części, elementy i akcesoria do instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych, instalacje i urządzenia wentylacyjne do budynków
i do pojazdów oraz części, elementy i akcesoria do instalacji i urządzeń wentylacyjnych, instalacje i urządzenia do oczyszczania powietrza do budynków i do pojazdów oraz części, elementy i akcesoria
do instalacji i urządzeń do oczyszczania powietrza.
(111) 321696
(220) 2018 12 06
(210) 493512
(151) 2019 05 15
(441) 2019 01 28
(732) TROYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Raszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rich Club
(540)

(591) granatowy, czerwony, biały
(531) 17.02.02, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 apaszki, artykuły odzieżowe w stylu sportowym,
bandany na szyję, bermudy, bielizna damska, bielizna dla kobiet,
bielizna dla mężczyzn, bielizna funkcjonalna, bielizna nocna, bielizna termoaktywna, bikini, biustonosze, biustonosze bez ramiączek,
biustonosze miękkie nieusztywniane, biustonosze sportowe, blezery, bluzki, bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy
sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, bojówki, bokserki, bokserki
damskie, chustki na głowę, chusty, ciepłe kurtki robocze, dresy ortalionowe, długa bielizna, długie kurtki, długie luźne stroje, długie
szale damskie, dresy wiatroszczelne, duże luźne kaptury, dżinsy, eleganckie spodnie, funkcjonalne koszulki termoaktywne, funkcjonalne
spodnie termoaktywne, galowa odzież wieczorowa, garnitury, garnitury damskie, garnitury męskie, garnitury trzyczęściowe [odzież],
garnitury w sportowym stylu, golfy, grube płaszcze, gumowe płaszcze nieprzemakalne, halki, półhalki, kamizelki, kąpielówki, komplety
koszulek i spodenek, komplety odzieżowe ze spodenkami, komplety
skórzane, kostiumy, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule ciążowe,
koszule codzienne, koszule do garniturów, koszule eleganckie, koszule hawajskie, koszule sportowe pochłaniające wilgoć, koszule
nocne, koszule sztruksowe, koszule z długimi rękawami, koszule
z krótkimi rękawami, koszule z ochraniaczami do użytku sportowe-
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go, koszulki bez rękawów, koszulki dla dzieci, koszulki polo, koszulki
typu rashguard, kożuchy, krawaty, krótkie kurtki ciepłe, krótkie luźne
kurtki do pasa, krótkie spodnie, krótkie płaszcze, kurtki, kurtki bez
rękawów, kurtki budrysówki, kurtki dresowe, kurtki dwustronne,
kurtki dżinsowe, kurtki futrzane, kurtki jako odzież sportowa, kurtki pikowane, kurtki pilotki, kurtki puchowe, kurtki skórzane, kurtki
sportowe, kurtki zamszowe, legginsy, letnie sukienki, majtki, marynarki od garniturów, męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, męskie płaszcze, ocieplacze, ocieplacze na ręce, ocieplacze
na kolana, ocieplacze szyi, ocieplane kamizelki, ocieplane kurtki,
odzież codzienna, odzież damska, odzież sportowa, odzież wierzchnia dla chłopców, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla
mężczyzn, odzież ze skóry, paski, pidżamy, płaszcze damskie, podkoszulki, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, podkoszulki
z długimi rękawami, polary, płaszcze, półgolfy, rybaczki, rękawice, rękawiczki, rękawiczki bez palców, rękawiczki zimowe, skarpetki, skarpetki antypoślizgowe, skarpetki męskie, skarpetki wełniane, skarpety
do kostek, slipy męskie, figi damskie, spodenki, spodnie [nieformalne], spodnie dresowe, spodnie skórzane, spodnie sportowe, sukienki
damskie, swetry, swetry bez rękawów, swetry polo, swetry rozpinane, swetry z dekoltem w serek, swetry z golfem, swetry z okrągłym
wykończeniem przy szyi, swetry z półgolfem, szaliki, szorty, berety,
czapki, czapki bejsbolówki, czapki futrzane, czapki i czapeczki sportowe, czapki sportowe, czapki wełniane, czapki z daszkiem, daszki
przeciwsłoneczne, kapelusze, kapelusze przeciwdeszczowe, kapelusze przeciwsłoneczne, kapelusze słomkowe, kaszkiety, nakrycia
głowy dla dzieci, opaski na głowę, skórzane nakrycia głowy, termoaktywne nakrycia głowy, 35 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 sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, usługi w zakresie sklepów detalicznych
w branży odzieżowej, organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, organizacja wystaw w celach reklamowych i handlowych, organizowanie i prowadzenie targów w celach
handlowych lub reklamowych, prowadzenie wystaw w celach reklamowych i handlowych, prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych
targów handlowych online, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek
do celów reklamowych i promocyjnych, reklama korespondencyjna,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych], rozpowszechnianie reklam
poprzez Internet.

(111) 321697
(220) 2018 12 12
(210) 493765
(151) 2019 05 21
(441) 2019 02 04
(732) BENOX B. KASZUBOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Kamień (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BENOX
(540)

(531) 14.03.01, 14.03.03, 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe kratownice, szkielety ramowe dla budownictwa, metalowe materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe
płyty dla budownictwa, gwoździe, pokrycia metalowe dachów, drabiny metalowe, drobnica żelazna, osłony metalowe drzew, uchwyty
metalowe, gwoździe z szeroką główką, haki metalowe do wieszania
kotłów, osłony metalowe, haki metalowe do wieszania ubrań, haki
metalowe, kolanka metalowe do rur, kołki metalowe, kołki metalowe
do ścian, konstrukcje metalowe, metalowe szkielety ramowe dla budownictwa, konstrukcje metalowe dla budownictwa, liny metalowe,
liny stalowe, łańcuchy metalowe, złącza metalowe do łańcuchów,
nakrętki metalowe, nity metalowe, okucia drzwi metalowe, okucia
metalowe, okucia metalowe do mebli, okucia metalowe do okien,
dystansowe podkładki regulacyjne, rusztowania metalowe, pręty
ze stali, szalunki metalowe do betonu, wkręty, śruby metalowe do łączenia przewodów, śruby metalowe, śruby oczkowe, nieelektryczne
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metalowe złącza kabli, złączki metalowe rur, metalowe kołki rozporowe, metalowe kotwy do ościeżnic, kotwy stalowe, profile metalowe,
17 tworzywa sztuczne półprzetworzone, wełna mineralna jako izolator, włókna z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, wypełnienia do złącz rozprężnych, niemetalowe złączki do rur, osłony, koszulki kołków rozporowych z tworzyw sztucznych, kołki rozporowe
z tworzyw sztucznych, podkładki dystansowe z tworzyw sztucznych,
łączniki do izolacji, elementy mocujące z tworzyw sztucznych, 19
budowlane konstrukcje niemetalowe, budowlane materiały niemetalowe, budowlane płyty niemetalowe, okładziny niemetalowe dla
budownictwa, niemetalowe profile budowlane, krokwie dachowe,
materiały budowlane niemetalowe, narożniki niemetalowe, 35 prowadzenie działalności importowo-eksportowej, handlowej hurtowej
i detalicznej, w tym i za pośrednictwem globalnej sieci internetowej,
a także wysyłkowej oraz gromadzenie towarów umożliwiające dogodne oglądanie i nabywanie towarów: metalowe kratownice, szkielety ramowe dla budownictwa, metalowe materiały zbrojeniowe dla
budownictwa, metalowe płyty dla budownictwa, gwoździe, pokrycia metalowe dachów, drabiny metalowe, drobnica żelazna, osłony
metalowe drzew, uchwyty metalowe, gwoździe z szeroką główką,
haki metalowe do wieszania kotłów, osłony metalowe, haki metalowe do wieszania ubrań, haki metalowe, kolanka metalowe do rur,
kołki metalowe, kołki metalowe do ścian, konstrukcje metalowe, metalowe szkielety ramowe dla budownictwa, konstrukcje metalowe
dla budownictwa, liny metalowe, liny stalowe, łańcuchy metalowe,
złącza metalowe do łańcuchów, nakrętki metalowe, nity metalowe,
okucia drzwi metalowe, okucia metalowe, okucia metalowe do mebli, okucia metalowe do okien, dystansowe podkładki regulacyjne,
rusztowania metalowe, pręty ze stali, szalunki metalowe do betonu,
wkręty, śruby metalowe do łączenia przewodów, śruby metalowe,
śruby oczkowe, nieelektryczne metalowe złącza kabli, złączki metalowe rur, metalowe kołki rozporowe, metalowe kotwy do ościeżnic,
kotwy stalowe, profile metalowe, tworzywa sztuczne półprzetworzone, wełna mineralna jako izolator, włókna z tworzyw sztucznych
nie dla włókiennictwa, wypełnienia do złącz rozprężnych, niemetalowe złączki do rur, osłony, koszulki kołków rozporowych z tworzyw
sztucznych, kołki rozporowe z tworzyw sztucznych, podkładki dystansowe z tworzyw sztucznych, łączniki do izolacji, elementy mocujące z tworzyw sztucznych, budowlane konstrukcje niemetalowe,
budowlane materiały niemetalowe, budowlane płyty niemetalowe,
okładziny niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe profile budowlane, krokwie dachowe, materiały budowlane, narożniki niemetalowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich. .

(111) 321698
(220) 2018 12 12
(210) 493784
(151) 2019 06 28
(441) 2019 03 04
(732) WYSKOK AGNIESZKA JADWIGA LA MEDICA, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) La Medica
(510), (511) 44 kliniki medyczne; usługi spa, usługi manicure i pedicure, elektroliza kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne, usługi kosmetyczne, analiza kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi
kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, laserowy
zabieg kosmetyczny pajączków, kosmetyczny zabieg laserowy skóry,
usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, elektroliza do celów kosmetycznych, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, usługi w zakresie porad
kosmetycznych, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało,
elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, kosmetyczny
zabieg laserowy na wzrost włosów, kosmetyczne usuwanie żylaków
za pomocą lasera, usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej,
wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych,
zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, masaże, masaż tkanek głębokich, informacje dotyczące masażu, usługi zabiegów na cellulit, usuwanie
cellulitu z ciała, usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, usługi
mikrodermabrazji, usługi w zakresie krioterapii, usługi doradztwa
dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania
makijażu, usługi gabinetów odchudzania, planowanie programów
odchudzających, usługi doradcze w zakresie odchudzania, usługi
w zakresie odchudzania, usługi w zakresie laserowego odmładzania
skóry, usługi w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera, laserowe
usuwanie żylaków, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi dorad-
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cze związane z pielęgnacją skóry, usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg, zabiegi depilacyjne, usługi w zakresie terapii
za pomocą światła, gabinety pielęgnacji skóry.

(111) 321699
(220) 2018 12 13
(210) 493820
(151) 2019 06 26
(441) 2019 03 04
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540) SYNTONINA
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 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
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
(111) 321700
(220) 2018 12 13
(210) 493825
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 11
(732) WEJCHERT DAWID RAFAŁ WEJCHERT MULTI-SERVICE,
Dębe (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BANGAN
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 321701
(220) 2018 12 13
(210) 493844
(151) 2019 06 28
(441) 2019 03 04
(732) POLIMEX.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POLIMEX
(510), (511) 23 nici do celów włókienniczych, 24 materiały tekstylne,
narzuty na łóżka, obrusy, 25 odzież, 26 artykuły pasmanteryjne, koronki, hafty, wstążki i oploty, guziki, haczyki, szpilki i igły, sztuczne
kwiaty, zamki błyskawiczne, dodatki ubraniowe, emblematy ozdob-
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ne, haftki, ozdoby do kapeluszy, klamry, wkładki do kołnierzyków,
lamówki, ozdoby do obuwia, opaski, sznurowadła, taśmy, wstążki.

(111) 321702
(220) 2018 12 14
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 04
(732) GÓR-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorlice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) termPIR płyty izolacyjne
(540)

(210) 493854

(591) czarny, niebieski, szary
(531) 26.03.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 17 budowlane materiały izolacyjne i termoizolacyjne,
płyty izolacyjne i termoizolacyjne, płyty warstwowe ścienne, dachowe i chłodnicze, panele termoizolacyjne, izolacyjne systemy fasadowe z paneli termoizolacyjnych i płyt warstwowych, materiały
wypełniające i uszczelniające z gumy i tworzyw sztucznych, materiały izolacyjne cieplne i akustyczne z tworzyw sztucznych, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, folie budowlane izolacyjne, folie
antykorozyjne, laminaty z tworzyw sztucznych w postaci taśmy.
(111) 321703
(220) 2018 12 14
(210) 493861
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) BOGACZ TADEUSZ BOGART, Gniewkówiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) www.bogart.info.pl B BOGART Maszyny Rolnicze
(540)

(591) czarny, żółty, szary, biały
(531) 18.01.14, 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 01.15.15
(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) 321704
(220) 2018 12 14
(210) 493876
(151) 2019 06 12
(441) 2019 02 25
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RUTIMAX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 321705
(220) 2018 12 14
(210) 493877
(151) 2019 06 07
(441) 2019 02 18
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SYLIPROM
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
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(111) 321706
(220) 2018 12 14
(210) 493879
(151) 2019 06 07
(441) 2019 02 18
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DIARYL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 321707
(220) 2018 12 14
(151) 2019 06 07
(441) 2019 02 18
(732) PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LipiActive CH
(540)

(210) 493880

(591) szary, ciemnoróżowy, biały, żółty
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 26.05.04, 26.11.05
(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) 321708
(220) 2018 12 14
(151) 2019 06 07
(441) 2019 02 18
(732) PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MaxiCalcin OSTEO
(540)

(210) 493883

(591) czarny, niebieski, biały, szary, granatowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.06, 03.11.07, 03.11.24
(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) 321709
(220) 2018 12 14
(210) 493888
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) zakochani po uszy
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania
dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych,
w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interaktywne gry komputerowe, gry elektroniczne, 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 prze-
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kazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego,
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
PVR umożliwiająca wybór zapisywanych programów (osobisty rejestrator obrazu), programy komputerowe, programy komputerowe
umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów
za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy
do prowadzenia gier komputerowych, konkursów, przystosowane
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako ekranem komputerowym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji,
urządzenia do zapisu audio i video w postaci skompresowanej, anteny radiowe i telewizyjne, urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci plików w formacie elektronicznym, aparaty telefoniczne, monitory,
komputery i urządzenia towarzyszące, komputery przystosowane
do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu,
usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji,
kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw handlowych/reklamowych, usługi badania opinii publicznej, badania rynku
mediów i reklamy, udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej, podatków, pozyskiwanie i przekazywanie informacji
o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi
sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych,
nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie zapisanej
taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach
obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu,
informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników
telewizyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych
z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do odkodowywania
zakodowanego sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji,
zestawów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism,
gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia
wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów
z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki
jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek
samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki,
daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria
papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje
dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty,
krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe,
parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki,
ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony
przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje
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dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki,
torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy,
worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji, usługi
emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania
programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej,
obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału
cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, usługi komunikacyjne
za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego
i światłowodowego, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane-zakres dostępu do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania
informacji od abonenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów
z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi
telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej
towarów poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, usługi 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 dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu
do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez
interaktywny portal telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, dostarczanie dostępu do Internetu, wynajem miejsca na strony www, usługi poczty
elektronicznej, organizacja i przekazywanie serwisów internetowych
www, dostarczanie dostępu do plików w formacie elektronicznym
w Internecie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w Internecie, wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania
i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnienie dostępu do sieci LAN-przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci,
umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów
i portali internetowych, 41 usługi rozrywki i nauczania: organizacja
rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, 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,
dostarczanie dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych
w systemie on-line i w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu,
dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, 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
w postaci plików w formacie elektronicznym ze stron www przez Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych,
usługi wydawnicze: publikowanie książek i Innych materiałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi
obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej
zawarte w tej klasie, 42 opracowywanie i wdrażanie programów
komputerowych, usługi dotyczące oprogramowania komputerowego zawarte w tej klasie, opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie komunikacji społecznej, prowadzenie
badań w dziedzinie usług medialnych-prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych technologii
w dziedzinie usług medialnych, opracowywanie i przekazywanie
prognoz pogody, usługi udostępniania czasu dostępu do sieci Internet-kawiarenka internetowa, usługi udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, usługi
dostarczania dostępu do serwerów internetowych.
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(111) 321710
(220) 2018 12 14
(210) 493899
(151) 2019 06 27
(441) 2019 03 11
(732) BATYCKA MARINA STYLE AND NAILS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CELEBRITY NAILS
(540)

(591) biały, żółty
(531) 03.09.18, 27.05.01, 29.01.12, 03.09.24
(510), (511) 3 kosmetyki, 35 usługi sprzedaży kosmetyków, 41 usługi
edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, 44 usługi kosmetyczne,
zabiegi kosmetyczne.
(111) 321711
(220) 2018 12 14
(210) 493847
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 04
(732) ZAORSKI LECH FIRMA KAMIENIARSKA, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z FIRMA KAMIENIARSKA LECH ZAORSKI & synowie
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 26.11.03, 26.11.12, 26.11.13, 26.13.01
(510), (511) 6 cyfry i litery [z metali nieszlachetnych] z wyjątkiem
czcionek, dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, 11 lampiony na świece, 14 dzieła sztuki z metali szlachetnych, 19 ogrodzenia niemetalowe grobów lub nagrobków, groby niemetalowe, nagrobki, grobowce
podziemne [krypty] niemetalowe, stele nagrobkowe, niemetalowe,
grobowce [pomniki] niemetalowe, granit, formy odlewnicze niemetalowe, tablice nagrobkowe niemetalowe, popiersia z kamienia,
betonu lub marmuru, pomniki niemetalowe, płyty pamiątkowe, niemetalowe, płyty nagrobne niemetalowe, marmur, dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu lub marmuru, kominy niemetalowe, wyroby kamieniarskie, materiały wiążące do produkcji kamieni, kamień,
parapety okienne [niemetalowe], stopnie schodów [niemetalowe],
21 wazony, figurki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, 40
złocenie.
(111) 321712
(220) 2018 12 14
(210) 493902
(151) 2019 06 27
(441) 2019 03 11
(732) ALNOR-SYSTEMY WENTYLACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SMOKE system
(510), (511) 6 kanały metalowe na rury wentylacyjne, kanały wentylacyjne z metalu do budynków, kratki wentylacyjne (z metalu) do montowania w oknach, kratki wentylacyjne z metalu, metalowe, dachowe otwory wentylacyjne, metalowe kanały wentylacyjne, metalowe
kratki wentylacyjne do budynków, metalowe kratki wentylacyjne
do zakładania w drzwiach, metalowe osłony otworów wentylacyjnych do przewodów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja),
przewody metalowe do instalacji wentylacyjnych, przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, przewody wentylacyjne z metalu, ujścia dymu [otwory wentylacyjne] z metalu, wywietrzniki [otwory wentylacyjne] z metalu dla budownictwa, kolanka
do rur metalowe, metalowe kolanka u-kształtne, metalowe, kolankowe otwory wylotowe, kanały metalowe, króćce [korki] metalowe,
metalowe złączki rurowe, nieelektryczne metalowe złączki kablowe,
konstrukcyjne metalowe złączki połączeniowe, osprzęt do rur [złączki] metalowy, klamry [zaciski] metalowe, klamry zaciskowe z metalu,
klamry metalowe, klamry do użytku w budownictwie, metalowe kanały dymowe do użytku w budownictwie, kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, obejmy do zamocowania rur metalowe, taśmy
metalowe, taśmy ze stali, taśmy do związywania metalowe, metalo-

Nr 10/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

we profile, profile aluminiowe, metalowe opaski zaciskowe do kabli,
opaski zaciskowe metalowe do łączenia rur, pręty z metalu, metalowe pręty wzmacniające, gwintowane pręty metalowe, śruby metalowe, metalowe osłony na śruby, nakrętki, śruby i złącza, śruby do łączenia przewodów, metalowe: metalowe nakrętki, nakrętki, sworznie
i zamknięcia, z metalu, metalowe tuleje kotwowe, metalowe tuleje
wspomagające do rur, tuleje metalowe [inne niż części do maszyn],
metalowe tuleje rozszerzane służące do przymocowywania śrub,
wsporniki metalowe, wsporniki sufitowe z metalu, kołnierze metalowe, regulowane kołnierze [metalowe], kołnierze kotwowe z metalu,
metalowe wkręty dociskowe, zaciski metalowe, zaciski [klamry] metalowe, zaciski do naprężania, metalowe zaciski do węży, zaciski linowe metalowe, metalowe zaciski regulowane, klamry [zaciski] metalowe, zaciski zawieszeniowe z metalu, metalowe zaciski do rur, zaciski
do rur i kabli, metalowe, łączniki rurowe z metalu, łączniki [złącza]
wykonane z metalu do rur, metalowe łączniki w kształcie pierścienia,
łączniki do rur [metal], metalowe łączniki do rur, metalowe zawory
klapowe, ręczne zawory metalowe, zawory z metalu (inne niż części
maszyn), rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym
zawory, metalowe, rury, węże oraz akcesoria do tych towarów, w tym
zawory, zawory metalowe do sterowania przepływem gazów w rurociągach, metalowe zawory regulujące [inne niż części maszyn], klapy
zwrotne z metalu [inne niż części maszyn], dysze, końcówki wylotowe z metalu, puszki metalowe, skrzynki ogniotrwałe, metalowe
skrzynki, króćce [korki] metalowe, rury i rurki metalowe, wstęgi
na rury, rury kołnierzowe metalowe, rury metalowe do gazów, przewody metalowe, rury i rurki metalowe, rury metalowe do użytku
przemysłowego, kanały metalowe na rury wentylacyjne, metalowe
rury odprowadzające do instalacji budowlanych, rury miedziane
[inne niż części maszyn], rury metalowe do przesyłania cieczy i gazów, rury żeliwne, rury z metalu w tym te ze stopu stali i tytanu (Ti):
rury stalowe, w tym walcowane, łuszczone lub uziemione, rury
ze stali nierdzewnej, rury ze stopów niklu, rury ze stopów miedzi, metalowe rury łukowe, metalowe rury odpływowe, metalowe przewody, przewody klimatyzacyjne metalowe, przewody odpowietrzające
z metalu, przewody metalowe do instalacji klimatyzacyjnych, przewody centralnego ogrzewania, metalowe, metalowe przewody powietrzne do budynków, przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, przewody i rury do centralnego ogrzewania,
metalowe, metalowe nakładki stykowe, złączki rur metalowe, konstrukcyjne metalowe złączki połączeniowe, osprzęt do rur [złączki]
metalowy, uszczelki metalowe, kominy metalowe, wykładziny kominowe metalowe, metalowe okładziny kominowe, kominowe trzony
metalowe, deflektory kominowe metalowe, metalowe końcówki kominowe, metalowe bloki kominowe, nasady kominowe metalowe,
osłony z metalu, metalowe osłony do rur, metalowe osłony na śruby,
osłony tulejowe na połączenia kablowe, nieelektryczne, metalowe
studzienki rewizyjne, włazy metalowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, gwoździe, metalowe pierścienie uszczelniające,
łuki z metalu, metalowe łuki rurowe (krzywaki), metalowe elementy
dachowe, metalowe elementy budowlane, gotowe elementy budowlane [metalowe], metalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, drobne wyroby metalowe, kable, druty i łańcuchy,
z metalu, kształtowniki metalowe, metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, nakrętki, sworznie
i zamknięcia, z metalu, płyty metalowe, prefabrykowane metalowe
budowlane zestawy montażowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, metalowe przewody grzewcze, przewody wodociągowe, metalowe, metalowe rurociągi zasilające (przewody), armatura metalowa do przewodów sprężonego powietrza, materiały zbrojeniowe dla
budownictwa metalowe, blacha [płyty, arkusze]: blacha stalowa ocynowana, metalowe materiały zbrojeniowe do przewodów rurowych,
pokrywy do włazów metalowe, dysze metalowe: złącza metalowe
do kabli nieelektryczne, rury rozgałęźne do kanalizacji metalowe,
materiały konstrukcyjne metalowe, pojemniki metalowe, pręty metalowe do lutowania i spawania: przewody instalacyjne rozgałęźne
metalowe, rury spustowe metalowe, wiązadła metalowe, zawory wodociągowe metalowe, metalowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, 11 wyciągi [wentylacja], wentylatory do systemów wentylacji,
wentylatory osiowe, wentylatory wywiewne, wentylatory ssące,
wentylatory radialne, wentylatory pokojowe, wentylatory sufitowe,
wentylatory dachowe, wentylatory elektryczne, wentylatory eoliczne, przenośne wentylatory elektryczne, instalacje do wentylacji,
urządzenia do wentylacji, induktory powietrza [wentylacja], grzejniki
wentylatorowe, instalacje wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne, urzą-
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dzenia wentylacyjne, terminale wentylacyjne, wentylatory wyciągowe, kanały dymowe do urządzeń wentylacyjnych, kanały dymowe
z wentylatorami, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji
i oczyszczania powietrza, filtry do użycia z urządzeniami do wentylacji, elektryczne wentylatory okienne, elektryczne wentylatory chłodzące, elektryczne grzejniki wentylatorowe, dmuchawy elektryczne
do celów wentylacyjnych, dmuchawy do wentylacji zasilane elektrycznie, kratki wentylacyjne będące częścią wentylatorów wyciągowych, kurtyny powietrzne do wentylacji, okapy do urządzeń wentylacyjnych, okapy zawierające wentylatory wyciągowe, przemysłowe
urządzenia wentylacyjne, przenośne urządzenia do wentylacji, przepustnice do instalacji wentylacyjnych, rozpraszacze ciepła do urządzeń do wentylacji, systemy HVAC do pojazdów (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), systemy HVAC (ogrzewanie wentylacja
i klimatyzacja), urządzenia wentylacyjne do pojazdów, urządzenia
wentylacyjne do pomieszczeń mieszkalnych, urządzenia wentylacyjne zasilane energią słoneczną, wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych], wentylatory do klimatyzacji, wentylatory do kominów, wentylatory do pojazdów, wentylatory do urządzeń
klimatyzacyjnych, wentylatory do urządzeń wyciągowych gazów,
wentylatory do urządzeń wyciągowych dymów, wentylatory
do urządzeń wyciągowych spalin, wentylatory do użytku domowego, wentylatory do użytku handlowego, wentylatory do użytku przemysłowego, wentylatory do użytku w pojazdach, wentylatory do wymienników ciepła, wentylatory elektryczne będące elementami
domowych instalacji klimatyzacyjnych, wentylatory elektryczne będące elementami domowych instalacji wentylacyjnych, wentylatory
elektryczne do użytku osobistego, wentylatory elektryczne [do użytku domowego], wentylatory osiowe do klimatyzacji, wentylatory pożarowe do usuwania gazów, wentylatory pożarowe do usuwania
wyziewów, wentylatory pożarowe do usuwania oparów, wentylatory
pożarowe oddymiające, wentylatory stosowane w klimatyzatorach,
wentylatory turbinowe [aparatura do wentylacji], wentylatory z silnikiem do klimatyzacji, wentylatory ze sprężonym powietrzem, wiatraki napędzane silnikiem do wentylacji, wirniki powietrzne do wentylacji, wyciągi wentylacyjne do laboratoriów, wyciągi wentylacyjne
do pary, wyciągi wentylacyjne do zamrażarek, wyciągi wentylacyjne
dymu, wyciągi [wentylacyjne lub klimatyzacyjne], kolanka z tworzyw
sztucznych do rur [części instalacji sanitarnych], dymowe kanały, kanały dymowe z wyciągami, urządzenia do redukcji ciśnienia wody
[akcesoria bezpieczeństwa], urządzenia do redukcji ciśnienia wody
[akcesoria regulujące], kanały dymowe do kotłów grzewczych, kanały dymowe do urządzeń grzewczych, przepustnice przeciwpożarowe, przepustnice regulujące powietrze, przepustnice do uwalniania
dymu, przepustnice do wyrównywania powietrza, przepustnice ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się ognia, przepustnice ciągu
zapobiegające rozprzestrzenianiu się płomieni, przepustnice ciągu
hamujące rozprzestrzenianie się płomieni, przepustnice ciągu hamujące rozprzestrzenianie się gazów: przepustnice ciągu zapobiegające
rozprzestrzenianiu się gazów, przepustnice ciągu hamujące rozprzestrzenianie się ognia, przepustnice ciągu hamujące rozprzestrzenianie się dymu, przepustnice ciągu hamujące rozprzestrzenianie się
oparów, przepustnice ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się
oparów, przepustnice ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się
dymu, zawory do klimatyzatorów, zawory do rur, zawory [akcesoria
hydrauliczne], zawory kontroli poziomu, zawory do grzejników, zawory bezpieczeństwa do rur gazowych, zawory termostatyczne, zawory odcinające do regulowania gazu, zawory bezpieczeństwa
do urządzeń gazowych, zawory powietrzne do instalacji ogrzewania
parowego, zawory nadmiarowe [przyrządy bezpieczeństwa]
do urządzeń gazowych, zawory nadmiarowe [przyrządy bezpieczeństwa] do rur gazowych, zawory do kontroli temperatury [części instalacji centralnego ogrzewania], urządzenia sterujące [zawory termostatyczne] do instalacji grzewczych, czujniki temperatury [zawory
termostatyczne] do grzejników centralnego ogrzewania, dysze regulujące [części kominków], dysze regulujące [części pieców], regulatory gazu, regulatory ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się ognia,
regulatory ciągu hamujące rozprzestrzenianie się płomieni, regulatory ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się płomieni, regulatory
ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się gazów, regulatory ciągu
hamujące rozprzestrzenianie się gazów, regulatory ciągu hamujące
rozprzestrzenianie się ognia, regulatory ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się dymu, regulatory ciągu hamujące rozprzestrzenianie się wyziewów, regulatory ciągu hamujące rozprzestrzenianie

122

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

się dymu, regulatory ciągu hamujące rozprzestrzenianie się oparów,
regulatory ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się oparów, kontrolery ciśnienia [regulatory] do rur gazowych, regulatory temperatury [zawory termostatyczne] do grzejników centralnego ogrzewania,
kontrolery ciśnienia [regulatory] do rur wodnych, rury do kotłów
grzewczych, rury kotłowe centralnego ogrzewania, rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, rury będące częściami instalacji sanitarnych, metalowe rury faliste [części instalacji sanitarnych], przewody
i urządzenia do transportu gazów spalinowych, wymienniki ciepła,
kominki, kominki elektryczne, dmuchawy kominowe, wyciągi kominkowe, osłony kominkowe, wymienniki ciepła do kominków, okapy
pochłaniające parę do kominków, filtry kurzu, filtry powietrza, filtry
do klimatyzacji, elektrostatyczne filtry powietrza, filtry elektryczne
do klimatyzacji, filtry do oczyszczania powietrza, filtry do oczyszczaczy powietrza, filtry do odsysaczy gazów, filtry do odsysaczy dymu,
filtry do instalacji przemysłowych, filtry do oczyszczania gazów odlotowych, filtry powietrza do celów przemysłowych, filtry powietrza
do użytku domowego, filtry powietrza do instalacji przemysłowych,
filtry powietrza do urządzeń klimatyzacyjnych, filtry do okapów
do wyciągów powietrznych, filtry [części instalacji domowych lub
przemysłowych], filtry do użytku przemysłowego i domowego, filtry
do gazów [domowe lub przemysłowe instalacje], filtry do użycia
z urządzeniami do ogrzewania, filtry do użytku z urządzeniami do klimatyzacji, filtry do użycia z urządzeniami do wytwarzania pary, filtry
powietrza [części maszyn lub instalacji do oczyszczania powietrza],
filtry do oczyszczania gazów [części domowych lub przemysłowych
instalacji], filtry powietrza do użytku jako odpylacze w procesach
przemysłowych, filtry do wyciągów spalin [części instalacji domowych lub przemysłowych], filtry magnetyczne będące częściami
urządzeń do centralnego ogrzewania, instalacje do filtrowania powietrza, przepustnice przeciwpożarowe, urządzenia do ogrzewania,
kurtyny powietrzne, kurtyny powietrzne do wentylacji, elementy
grzewcze, elementy ogrzewania elektrycznego, elementy zabezpieczające do rur gazowych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa
do urządzeń gazowych, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, armatura do regulacji urządzeń wodnych
lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, armatura
bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych, akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia do uzdatniania powietrza,
instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę
i sanitacji, instalacje do oczyszczania, odsalania i uzdatniania wody,
palniki, bojlery i podgrzewacze, aparatura i urządzenia chłodnicze,
aparatura i instalacje chłodnicze, filtry powietrza do klimatyzacji, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, naczynia wzbiorcze
do instalacji centralnego ogrzewania, grzejniki do centralnego
ogrzewania, instalacje do schładzania wody, instalacje klimatyzacyjne, instalacje wodociągowe, czyste komory [instalacje sanitarne],
kondensatory gazów inne niż części maszyn, aparatura i urządzenia
do oczyszczania powietrza, odpowietrzacze nieautomatyczne
do parowej instalacji grzewczej, instalacje do ogrzewania wodnego,
urządzenia do chłodzenia powietrza, przewody [części instalacji sanitarnych], regulacja wyciągów [ogrzewnictwo], aparatura do wentylacji i klimatyzacji, instalacje do wentylacji pojazdów [klimatyzacja]:
wentylatory [klimatyzacja], instalacje do dystrybucji wody, instalacje
do zaopatrywania w wodę, wodociągowe instalacje, zasuwy [szyby]
do wyciągów [ogrzewnictwo], zawory kanalizacyjne, bojlery, urządzenia i rekuperatory ciepła, dmuchawy klimatyzacyjne, elementy
grzejne, filtry [części instalacji domowych i przemysłowych], bojlery
gazowe, urządzenia do oczyszczania gazu, grzejniki, kotły grzewcze,
kanały kominowe, kanały kominowe do kotłów grzewczych, urządzenia klimatyzacyjne, instalacje klimatyzacyjne samochodowe, kolektory słoneczne, kominki domowe, wyciągi kominowe, wyciągi
kuchenne, urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub
gazowe, instalacje do ogrzewania wody, instalacje do wytwarzania
pary, płyty grzejne, suszarki powietrza, zawory regulujące poziom
w zbiornikach, zawory mieszalnikowe do przewodów wodociągowych, instalacje i aparatura sanitarna, wężownice do instalacji
ogrzewczych i chłodzących, armatura bezpieczeństwo) do urządzeń
oraz instalacji wodnych i gazowych, zasobniki ciepła, dmuchawy
[części instalacji do nawiewu], aparatura do suszenia, urządzenia i instalacje do suszenia, urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, urządzenia zasilające kotły grzewcze.
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(111) 321713
(220) 2018 12 14
(210) 493903
(151) 2019 06 26
(441) 2019 02 25
(732) ALNOR-SYSTEMY WENTYLACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FLX-REKU
(510), (511) 6 kanały metalowe na rury wentylacyjne, kanały wentylacyjne z metalu do budynków, kratki wentylacyjne (z metalu) do montowania w oknach, kratki wentylacyjne z metalu, metalowe, dachowe otwory wentylacyjne, metalowe kanały wentylacyjne, metalowe
kratki wentylacyjne do budynków, metalowe kratki wentylacyjne
do zakładania w drzwiach, metalowe osłony otworów wentylacyjnych do przewodów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja),
przewody metalowe do instalacji wentylacyjnych, przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, przewody wentylacyjne z metalu, ujścia dymu [otwory wentylacyjne] z metalu, wywietrzniki [otwory wentylacyjne] z metalu dla budownictwa, kolanka
do rur metalowe, metalowe kolanka u-kształtne, metalowe, kolankowe otwory wylotowe, kanały metalowe, króćce [korki] metalowe,
metalowe złączki rurowe, metalowe złączki kablowe (nieelektryczne-), konstrukcyjne metalowe złączki połączeniowe, osprzęt do rur
[złączki] metalowy, klamry [zaciski] metalowe, klamry zaciskowe
z metalu, klamry metalowe, klamry do użytku w budownictwie, metalowe kanały dymowe do użytku w budownictwie, kształtki rurowe
rozgałęzieniowe metalowe, zamocowania rur [obejmy do-] metalowe, taśmy metalowe, stal (taśmy ze-), taśmy do związywania metalowe, metalowe profile, profile aluminiowe, metalowe opaski zaciskowe do kabli, opaski zaciskowe metalowe do łączenia rur, pręty
z metalu, metalowe pręty wzmacniające, gwintowane pręty metalowe, śruby metalowe, metalowe osłony na śruby, nakrętki, śruby i złącza, śruby do łączenia przewodów, metalowe: metalowe nakrętki,
nakrętki, sworznie i zamknięcia, z metalu, metalowe tuleje kotwowe,
metalowe tuleje wspomagające do rur, tuleje metalowe [inne niż
części do maszyn], metalowe tuleje rozszerzane służące do przymocowywania śrub, wsporniki metalowe, wsporniki sufitowe z metalu,
kołnierze metalowe, regulowane kołnierze [metalowe], kołnierze kotwowe z metalu, metalowe wkręty dociskowe, zaciski metalowe, zaciski [klamry] metalowe, naprężanie (zaciski do-), metalowe zaciski
do węży, zaciski linowe metalowe, metalowe zaciski regulowane,
klamry [zaciski] metalowe, zaciski zawieszeniowe z metalu, metalowe zaciski do rur, zaciski do rur i kabli, metalowe, łączniki rurowe
z metalu, łączniki [złącza] wykonane z metalu do rur, metalowe łączniki w kształcie pierścienia, łączniki do rur [metal], metalowe łączniki
do rur, metalowe zawory klapowe, ręczne zawory metalowe, zawory
z metalu (inne niż części maszyn), rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, metalowe, rury, węże oraz akcesoria do tych towarów, w tym zawory, zawory metalowe do sterowania
przepływem gazów w rurociągach, metalowe zawory regulujące
[inne niż części maszyn], klapy zwrotne z metalu [inne niż części maszyn], dysze, końcówki wylotowe z metalu, puszki metalowe, skrzynki ogniotrwałe, metalowe skrzynki, króćce [korki] metalowe, rury
i rurki metalowe, wstęgi na rury, rury kołnierzowe metalowe, rury
metalowe do gazów, przewody metalowe, rury i rurki metalowe, rury
metalowe do użytku przemysłowego, kanały metalowe na rury wentylacyjne, metalowe rury odprowadzające do instalacji budowlanych, rury miedziane [inne niż części maszyn], rury metalowe
do przesyłania cieczy i gazów, rury żeliwne, rury z metalu w tym te
ze stopu stali i tytanu (Ti): rury stalowe, w tym walcowane, łuszczone
lub uziemione, rury ze stali nierdzewnej, rury ze stopów niklu, rury
ze stopów miedzi, metalowe rury łukowe, metalowe rury odpływowe, metalowe przewody, przewody klimatyzacyjne metalowe, przewody odpowietrzające z metalu, przewody metalowe do instalacji
klimatyzacyjnych, przewody centralnego ogrzewania, metalowe,
metalowe przewody powietrzne do budynków, przewody metalowe
do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, przewody i rury do centralnego ogrzewania, metalowe, metalowe nakładki stykowe, złączki
rur metalowe, konstrukcyjne metalowe złączki połączeniowe,
osprzęt do rur [złączki] metalowy, uszczelki metalowe, kominy metalowe, wykładziny kominowe metalowe, metalowe okładziny kominowe, kominowe trzony metalowe, deflektory kominowe metalowe,
metalowe końcówki kominowe, metalowe bloki kominowe, nasady
kominowe metalowe, osłony z metalu, metalowe osłony do rur, metalowe osłony na śruby, osłony tulejowe na połączenia kablowe, nieelektryczne, metalowe studzienki rewizyjne, włazy metalowe,
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kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, gwoździe, metalowe
pierścienie uszczelniające, łuki z metalu, metalowe łuki rurowe (krzywaki), metalowe elementy dachowe, metalowe elementy budowlane, gotowe elementy budowlane [metalowe], metalowe materiały
i elementy budowlane i konstrukcyjne, drobne wyroby metalowe,
kable, druty i łańcuchy, z metalu, kształtowniki metalowe, metalowe
materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, nakrętki, sworznie i zamknięcia, z metalu, płyty metalowe, prefabrykowane metalowe budowlane zestawy montażowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, metalowe przewody grzewcze,
przewody wodociągowe, metalowe, metalowe rurociągi zasilające
(przewody), armatura metalowa do przewodów sprężonego powietrza, materiały zbrojeniowe dla budownictwa metalowe, blacha [płyty, arkusze]: blacha stalowa ocynowana, metalowe materiały zbrojeniowe do przewodów rurowych, pokrywy do włazów metalowe,
dysze metalowe: złącza metalowe do kabli nieelektryczne, rury rozgałęźne do kanalizacji metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe,
pojemniki metalowe, pręty metalowe do lutowania i spawania: przewody instalacyjne rozgałęźne metalowe, rury spustowe metalowe,
wiązadła metalowe, zawory wodociągowe metalowe, metalowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, 11 wyciągi [wentylacja], wentylatory do systemów wentylacji, wentylatory osiowe, wentylatory wywiewne, wentylatory ssące, wentylatory radialne, wentylatory
pokojowe, wentylatory sufitowe, wentylatory dachowe, wentylatory
elektryczne, wentylatory eoliczne, przenośne wentylatory elektryczne, instalacje do wentylacji, urządzenia do wentylacji, induktory powietrza [wentylacja], grzejniki wentylatorowe, instalacje wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne, urządzenia wentylacyjne, terminale
wentylacyjne, wentylatory wyciągowe, kanały dymowe do urządzeń
wentylacyjnych, kanały dymowe z wentylatorami, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], instalacje i urządzenia
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, filtry do użycia z urządzeniami do wentylacji, elektryczne wentylatory
okienne, elektryczne wentylatory chłodzące, elektryczne grzejniki
wentylatorowe, dmuchawy elektryczne do celów wentylacyjnych,
dmuchawy do wentylacji zasilane elektrycznie, kratki wentylacyjne
będące częścią wentylatorów wyciągowych, kurtyny powietrzne
do wentylacji, okapy do urządzeń wentylacyjnych, okapy zawierające wentylatory wyciągowe, przemysłowe urządzenia wentylacyjne,
przenośne urządzenia do wentylacji, przepustnice do instalacji wentylacyjnych, rozpraszacze ciepła do urządzeń do wentylacji, systemy
HVAC do pojazdów (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), systemy
HVAC (ogrzewanie wentylacja i klimatyzacja), urządzenia wentylacyjne do pojazdów, urządzenia wentylacyjne do pomieszczeń mieszkalnych, urządzenia wentylacyjne zasilane energią słoneczną, wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych], wentylatory do klimatyzacji,
wentylatory do kominów, wentylatory do pojazdów, wentylatory
do urządzeń klimatyzacyjnych, wentylatory do urządzeń wyciągowych gazów, wentylatory do urządzeń wyciągowych dymów, wentylatory do urządzeń wyciągowych spalin, wentylatory do użytku domowego, wentylatory do użytku handlowego, wentylatory
do użytku przemysłowego, wentylatory do użytku w pojazdach,
wentylatory do wymienników ciepła, wentylatory elektryczne będące elementami domowych instalacji klimatyzacyjnych, wentylatory
elektryczne będące elementami domowych instalacji wentylacyjnych, wentylatory elektryczne do użytku osobistego, wentylatory
elektryczne [do użytku domowego], wentylatory osiowe do klimatyzacji, wentylatory pożarowe do usuwania gazów, wentylatory pożarowe do usuwania wyziewów, wentylatory pożarowe do usuwania
oparów, wentylatory pożarowe oddymiające, wentylatory stosowane w klimatyzatorach, wentylatory turbinowe [aparatura do wentylacji], wentylatory z silnikiem do klimatyzacji, wentylatory ze sprężonym powietrzem, wiatraki napędzane silnikiem do wentylacji, wirniki
powietrzne do wentylacji, wyciągi wentylacyjne do laboratoriów,
wyciągi wentylacyjne do pary, wyciągi wentylacyjne do zamrażarek,
wyciągi wentylacyjne dymu, wyciągi [wentylacyjne lub klimatyzacyjne], kolanka z tworzyw sztucznych do rur [części instalacji sanitarnych], dymowe kanały, kanały dymowe z wyciągami, urządzenia
do redukcji ciśnienia wody [akcesoria bezpieczeństwa], urządzenia
do redukcji ciśnienia wody [akcesoria regulujące], kanały dymowe
do kotłów grzewczych, kanały dymowe do urządzeń grzewczych,
przepustnice przeciwpożarowe, przepustnice regulujące powietrze,
przepustnice do uwalniania dymu, przepustnice do wyrównywania
powietrza, przepustnice ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się
ognia, przepustnice ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się pło-
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mieni, przepustnice ciągu hamujące rozprzestrzenianie się płomieni,
przepustnice ciągu hamujące rozprzestrzenianie się gazów: przepustnice ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się gazów, przepustnice ciągu hamujące rozprzestrzenianie się ognia, przepustnice
ciągu hamujące rozprzestrzenianie się dymu, przepustnice ciągu hamujące rozprzestrzenianie się oparów, przepustnice ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się oparów, przepustnice ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się dymu, zawory do klimatyzatorów,
zawory do rur, zawory [akcesoria hydrauliczne], zawory kontroli poziomu, zawory do grzejników, zawory bezpieczeństwa do rur gazowych, zawory termostatyczne, zawory odcinające do regulowania
gazu, zawory bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, zawory powietrzne do instalacji ogrzewania parowego, zawory nadmiarowe
[przyrządy bezpieczeństwa] do urządzeń gazowych, zawory nadmiarowe [przyrządy bezpieczeństwa] do rur gazowych, zawory
do kontroli temperatury [części instalacji centralnego ogrzewania],
urządzenia sterujące [zawory termostatyczne] do instalacji grzewczych, czujniki temperatury [zawory termostatyczne] do grzejników
centralnego ogrzewania, dysze regulujące [części kominków], dysze
regulujące [części pieców], regulatory gazu, regulatory ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się ognia, regulatory ciągu hamujące
rozprzestrzenianie się płomieni, regulatory ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się płomieni, regulatory ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się gazów, regulatory ciągu hamujące rozprzestrzenianie się gazów, regulatory ciągu hamujące rozprzestrzenianie się
ognia, regulatory ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się dymu,
regulatory ciągu hamujące rozprzestrzenianie się wyziewów, regulatory ciągu hamujące rozprzestrzenianie się dymu, regulatory ciągu
hamujące rozprzestrzenianie się oparów, regulatory ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się oparów, kontrolery ciśnienia [regulatory] do rur gazowych, regulatory temperatury [zawory termostatyczne] do grzejników centralnego ogrzewania, kontrolery ciśnienia
[regulatory] do rur wodnych, rury do kotłów grzewczych, rury kotłowe centralnego ogrzewania, rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, rury będące częściami instalacji sanitarnych, metalowe rury faliste [części instalacji sanitarnych], przewody i urządzenia
do transportu gazów spalinowych, wymienniki ciepła, kominki, kominki elektryczne, dmuchawy kominowe, wyciągi kominkowe, osłony kominkowe, wymienniki ciepła do kominków, okapy pochłaniające parę
do kominków, filtry kurzu, filtry powietrza, filtry do klimatyzacji, elektrostatyczne filtry powietrza, filtry elektryczne do klimatyzacji, filtry
do oczyszczania powietrza, filtry do oczyszczaczy powietrza, filtry
do odsysaczy gazów, filtry do odsysaczy dymu, filtry do instalacji
przemysłowych, filtry do oczyszczania gazów odlotowych, filtry powietrza do celów przemysłowych, filtry powietrza do użytku domowego, filtry powietrza do instalacji przemysłowych, filtry powietrza
do urządzeń klimatyzacyjnych, filtry do okapów do wyciągów powietrznych, filtry [części instalacji domowych lub przemysłowych],
filtry do użytku przemysłowego i domowego, filtry do gazów [domowe lub przemysłowe instalacje], filtry do użycia z urządzeniami
do ogrzewania, filtry do użytku z urządzeniami do klimatyzacji, filtry
do użycia z urządzeniami do wytwarzania pary, filtry powietrza [części maszyn lub instalacji do oczyszczania powietrza], filtry do oczyszczania gazów [części domowych lub przemysłowych instalacji], filtry
powietrza do użytku jako odpylacze w procesach przemysłowych,
filtry do wyciągów spalin [części instalacji domowych lub przemysłowych], filtry magnetyczne będące częściami urządzeń do centralnego ogrzewania, instalacje do filtrowania powietrza, przepustnice
przeciwpożarowe, urządzenia do ogrzewania, kurtyny powietrzne,
kurtyny powietrzne do wentylacji, elementy grzewcze, elementy
ogrzewania elektrycznego, elementy zabezpieczające do rur gazowych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz
przewodów wodnych lub gazowych, armatura bezpieczeństwa
do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych, akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza,
instalacje i urządzenia do uzdatniania powietrza, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, instalacje
do oczyszczania, odsalania i uzdatniania wody, palniki, bojlery i podgrzewacze, aparatura i urządzenia chłodnicze, aparatura i instalacje
chłodnicze, filtry powietrza do klimatyzacji, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania, grzejniki do centralnego ogrzewania, instala-
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cje do schładzania wody, instalacje klimatyzacyjne, instalacje
wodociągowe, czyste komory [instalacje sanitarne], kondensatory
gazów inne niż części maszyn, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, odpowietrzacze nieautomatyczne do parowej instalacji grzewczej, instalacje do ogrzewania wodnego, urządzenia
do chłodzenia powietrza, przewody [części instalacji sanitarnych],
regulacja wyciągów [ogrzewnictwo], aparatura do wentylacji i klimatyzacji, instalacje do wentylacji pojazdów [klimatyzacja]: wentylatory
[klimatyzacja], instalacje do dystrybucji wody, instalacje do zaopatrywania w wodę, wodociągowe instalacje, zasuwy [szyby] do wyciągów [ogrzewnictwo], zawory kanalizacyjne, bojlery, urządzenia i rekuperatory ciepła, dmuchawy klimatyzacyjne, elementy grzejne,
filtry [części instalacji domowych i przemysłowych], bojlery gazowe,
urządzenia do oczyszczania gazu, grzejniki, kotły grzewcze, kanały
kominowe, kanały kominowe do kotłów grzewczych, urządzenia klimatyzacyjne, instalacje klimatyzacyjne samochodowe, kolektory
słoneczne, kominki domowe, wyciągi kominowe, wyciągi kuchenne,
urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazowe, instalacje do ogrzewania wody, instalacje do wytwarzania pary, płyty
grzejne, suszarki powietrza, zawory regulujące poziom w zbiornikach, zawory mieszalnikowe do przewodów wodociągowych, instalacje i aparatura sanitarna, wężownice do instalacji ogrzewczych
i chłodzących, armatura bezpieczeństwo) do urządzeń oraz instalacji
wodnych i gazowych, zasobniki ciepła, dmuchawy [części instalacji
do nawiewu], aparatura do suszenia, urządzenia i instalacje do suszenia, urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, urządzenia zasilające kotły grzewcze, 19 kanały [dukty] niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, dachowe otwory wentylacyjne (niemetalowe-), kanały z materiałów niemetalowych
do przesyłania powietrza do wentylacji, niemetalowe klapki wentylatorów do budynków, niemetalowe kratki wentylacyjne do budynków, niemetalowe rury wentylacyjne do budynków, osłony otworów
wentylacyjnych, niemetalowe, do przewodów HVAC (ogrzewanie
wentylacja i klimatyzacja), osłony otworów wentylacyjnych, niemetalowe, otwory wentylacyjne w ziemi niemetalowe, przewody wentylacyjne okien dachowych niemetalowe, ujścia dymu [otwory wentylacyjne], nie z metalu, śluzy [kanały], nie z metalu, kanały wykonane
z tworzyw sztucznych do prowadzenia rur gazowych, profile niemetalowe dla budownictwa, profile panelowe z materiałów niemetalowych, wsporniki niemetalowe do użytku w budownictwie, kołnierze
ognioodporne na rury niemetalowe, rury i rurki oraz wyposażenie
do nich, w tym zawory, niemetalowe, zawory wodociągowe niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, niemetalowe klapy, rury sztywne,
niemetalowe, niemetalowe rury wentylacyjne do budynków, rury
sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, wstępnie izolowane niemetalowe rury spajane do budownictwa, sztywne rury
z tworzyw sztucznych [inne niż części instalacji sanitarnych], rury wykonane z cementu do użytku w budownictwie, rury wylotowe niemetalowe do instalacji budynków, rury niemetalowe do dachowych
instalacji odwadniających, rury z tworzyw sztucznych do celów instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, rury opadowe z materiałów niemetalowych, rury z gliny i przewody, kołnierze ognioodporne na rury
niemetalowe, rury ceramiczne i cementowe, rury z piaskowca, rury
odpływowe, przewody odpowietrzające niemetalowe, przewody
do klimatyzacji, niemetalowe, przewody grzewcze, niemetalowe,
przewody kominowe niemetalowe do zastosowania w budownictwie, przewody powietrzne z materiałów niemetalowych do użytku
w budownictwie, niemetalowe przewody do dystrybucji wody, przewody niemetalowe do wypływu wody, ognioodporne uszczelki
w postaci materiałów budowlanych, kominy niemetalowe, obudowy
kominków, wykładziny kominów niemetalowe, zakończenia kominów niemetalowe, kominowe trzony niemetalowe, niemetalowe
okładziny kominowe, deflektory kominowe niemetalowe, kominowe
przedłużacze niemetalowe, obudowy kominków niemetalowe, bloki
do budowy kominów niemetalowe, obudowy kominków z tworzyw
sztucznych, osłony kanałów z materiałów niemetalowych, niemetalowe osłony przeciwpożarowe do przewodów elektrycznych, osłony
przed ogniem niemetalowe do przewodów elektrycznych, studzienki rewizyjne wykonane z materiałów niemetalowych, pokrywy
do włazy niemetalowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, uchwyty osłon uszczelniających niemetalowe, materiały
do ochrony przeciwpożarowej niemetalowe do użytku w budownictwie, łuki z materiałów niemetalowych, niemetalowe materiały
na pokrycia dachowe, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, elementy budowlane prefabrykowane niemetalowe, nieme-
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talowe przemysłowe elementy konstrukcyjne, wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe
dla budownictwa, prefabrykowane niemetalowe elementy budowlane do montażu na miejscu, niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, kamień, skała, glina i minerały, budowlane
konstrukcje niemetalowe, budowlane materiały niemetalowe, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, kształtowniki
niemetalowe, listwy niemetalowe, rury spustowe niemetalowe, rury
wodociągowe niemetalowe, nasady kominowe niemetalowe, przewody ciśnieniowe niemetalowe, zawory wodociągowe z tworzyw
sztucznych, zawory wodociągowe niemetalowe i nie z tworzyw
sztucznych, belki niemetalowe, pokrycia dachowe niemetalowe,
dźwigary niemetalowe, kratownice niemetalowe, ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki [materiały budowlane], rynny dachowe niemetalowe,
sufity niemetalowe, ścianki szczelne niemetalowe, wykładziny niemetalowe dla budownictwa, zaprawy budowlane.

(111) 321714
(220) 2018 12 15
(210) 493906
(151) 2019 06 26
(441) 2019 02 25
(732) UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) UniDolar
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36
usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(111) 321715
(220) 2018 12 15
(210) 493907
(151) 2019 06 26
(441) 2019 02 25
(732) UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SGB Bankowy
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36
usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(111) 321716
(220) 2018 12 15
(210) 493911
(151) 2019 06 13
(441) 2019 02 25
(732) UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) UniOszczędnościowy
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36
usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(111) 321717
(220) 2018 12 15
(210) 493912
(151) 2019 06 13
(441) 2019 02 25
(732) UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) UniAktywa Polskie
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36
usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(111) 321718
(220) 2018 12 15
(210) 493914
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) MARCINKOWSKI JAROSŁAW PPHU POGOTOWIE OKIENNE,
Prószków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pogotowie Okienne
(540)

(591) szary, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 07.03.02
(510), (511) 6 rolety zewnętrzne metalowe, markizy metalowe, harmonijkowe drzwi z metalu, metalowe ekrany przeciw owadom mon-
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towane na oknach, metalowe listwy okienne, metalowe siatki (ekrany) na muchy, okna aluminiowe, okucia metalowe do okien, okna
żaluzjowe metalowe, zawiasy z metalu do okien, 19 niemetalowe
drzwi, bramy, okna i osłony okienne, niemetalowe rolety zewnętrzne
do okien, 37 usługi w zakresie prac remontowo-budowlanych, nadzór budowlany, montaż i serwis okien, drzwi, rolet, żaluzji, markiz,
moskitier, instalowanie, konserwacja, naprawa napędów do rolet,
żaluzji, markiz, moskitier.

(111) 321719
(220) 2018 12 15
(210) 493915
(151) 2019 06 13
(441) 2019 02 25
(732) UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) UniAktywny Dochodowy
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36
usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(111) 321720
(220) 2018 12 15
(210) 493918
(151) 2019 06 13
(441) 2019 02 25
(732) UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) UniProfit Plus
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36
usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(111) 321721
(220) 2018 12 15
(210) 493923
(151) 2019 06 13
(441) 2019 02 25
(732) UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) UniKorona Dochodowy
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36
usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(111) 321722
(220) 2018 10 08
(210) 493955
(151) 2019 05 29
(441) 2019 01 28
(732) QDIQO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zielona Góra (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) niebieski, pomarańczowy
(531) 26.04.04, 26.04.06, 26.02.07, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne,
multimedialne i fotograficzne.
(111) 321723
(220) 2018 12 17
(210) 493978
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 11
(732) ĆWIK KRZYSZTOF PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE,
Dąbrówka Górna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLEAN R
(540)

(591) srebrny, niebieski, szary
(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.13
(510), (511) 7 urządzenia filtrujące, filtry powietrza do celów mechanicznych, filtry do gazów (maszyny), 11 instalacje i urządzenia
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza,
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urządzenia do sterylizacji, uzdatniania i odświeżania powietrza, urządzenia do jonizacji powietrza, filtry powietrza, filtry do klimatyzacji,
filtry do oczyszczania powietrza, urządzenia do filtrowania pyłków.

(111) 321724
(220) 2018 12 19
(210) 494022
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 11
(732) LASKOWSKI DAMIAN POLSKA GRUPA CNC, Zaleszany (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKA GRUPA CNC
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01
(510), (511) 7 frezarki, obrabiarki, 9 plotery.
(111) 321725
(220) 2018 12 19
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 11
(732) TELETORIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) teletorium PARTNER
(540)

(210) 494027

(591) czarny, biały, turkusowy, zielony, niebieski
(531) 29.01.15, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.24, 26.01.06
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji
dźwięku lub obrazu, telefony komórkowe, smartfony, urządzenia
i przyrządy elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące, akcesoria do telefonów
komórkowych mianowicie: anteny, urządzenia dopasowujące do anten, baterie, obudowy do telefonów komórkowych, karty pamięci,
kable, klawiatury, telefoniczne zestawy głośnomówiące, ładowarki
do telefonów komórkowych, mikrofony, słuchawki, podzespoły elektroniczne, generatory dźwięku, wyświetlacze, złącze przejściowe, ładowarki do akumulatorków, zestawy słuchawkowe, wyłączniki zasilania, złączki zasilania, uchwyty karty SIM, futerały, kasety, podstawki
i pokrowce ochronne z plastiku lub tworzywa sztucznego do sprzętu
łącznościowego, uchwyty obrotowe z tworzyw sztucznych do telefonów komórkowych, 35 wypożyczanie stoisk handlowych, usługi
pośrednictwa w handlu, wynajem dystrybutorów automatycznych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej telefonów,
smartfonów i akcesoriów GSM, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej na stoiskach handlowych, usługi doradztwa
w zakresie zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej handlowej i usługowej, usługi doradztwa specjalistycznego w sprawach
działalności gospodarczej handlowej i usługowej, sprzedaż hurtowa
i detaliczna sprzętu elektronicznego, komputerowego i telekomunikacyjnego, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu sprzętu elektronicznego, komputerowego i telekomunikacyjnego,
ekspertyzy w działalności gospodarczej, usługi informacji handlowej
dotyczącej sprzętu elektronicznego, komputerowego i telekomunikacyjnego, promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowych, publikowanie i rozpowszechnianie tekstów reklamowych, badania rynku, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla komputerowych baz
danych, sortowanie danych w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, powielanie dokumentów, prognozy ekonomiczne,
badanie opinii publicznej, 37 usługi w zakresie naprawy, konserwacji, instalacji i konfiguracji sprzętu elektronicznego, sprzętu komputerowego, sprzętu telekomunikacyjnego.
(111) 321726
(151) 2019 06 03

(220) 2018 12 19
(441) 2019 02 11

(210) 494035
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(732) RTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Prusim (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OLAND A
(540)

(531) 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 27.05.21, 07.01.13
(510), (511) 4 gaz wysypiskowy (biogaz), 37 budownictwo-usługi budowlane, 40 wytwarzanie energii.
(111) 321727
(220) 2018 12 19
(151) 2019 06 12
(441) 2019 02 18
(732) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHYŁKA ZAGINIĘCIE
(540)

(210) 494037

(591) biały, szary, niebieski
(531) 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania
dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych,
w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interaktywne gry komputerowe, gry elektroniczne, 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,
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
PVR umożliwiająca wybór zapisywanych programów (osobisty rejestrator obrazu), programy komputerowe, programy komputerowe
umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów
za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy
do prowadzenia gier komputerowych, konkursów, przystosowane
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako ekranem komputerowym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji,
urządzenia do zapisu audio i video w postaci skompresowanej, anteny radiowe i telewizyjne, urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci plików w formacie elektronicznym, aparaty telefoniczne, monitory,
komputery i urządzenia towarzyszące, komputery przystosowane
do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu,
usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji,
kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw handlowych/reklamowych, usługi badania opinii publicznej, badania rynku
mediów i reklamy, udzielanie Informacji w sprawach działalności gospodarczej, podatków, pozyskiwanie i przekazywanie informacji
o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu I hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi
sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych,
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nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie zapisanej
taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach
obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu,
informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników
telewizyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych
z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do odkodowywania
zakodowanego sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji,
zestawów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism,
gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia
wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów
z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki
jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek
samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki,
daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria
papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje
dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty,
krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe,
parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki,
ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony
przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje
dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki,
torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy,
worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji, usługi
emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania
programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej,
obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału
cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, usługi komunikacyjne
za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego
i światłowodowego, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane-zakres dostępu do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania
informacji od abonenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów
z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi
telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej
towarów poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, usługi 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 dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu
do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez
interaktywny portal telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, dostarczanie dostępu do Internetu, wynajem miejsca na strony www, usługi poczty
elektronicznej, organizacja i przekazywanie serwisów internetowych
www, dostarczanie dostępu do plików w formacie elektronicznym
w Internecie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w Internecie, wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, od-
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biorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania
i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnienie dostępu do sieci LAN-przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci,
umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów
i portali internetowych, 41 usługi rozrywki i nauczania, organizacja
rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, 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,
dostarczanie dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych
w systemie on-line i w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu,
dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, 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
w postaci plików w formacie elektronicznym ze stron www przez Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych,
usługi wydawnicze, publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi
obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej
zawarte w tej klasie, 42 opracowywanie i wdrażanie programów
komputerowych, usługi dotyczące oprogramowania komputerowego zawarte w tej klasie, opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie komunikacji społecznej, prowadzenie
badań w dziedzinie usług medialnych-prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych technologii
w dziedzinie usług medialnych, opracowywanie i przekazywanie
prognoz pogody, usługi udostępniania czasu dostępu do sieci Internet-kawiarenka internetowa, usługi udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, usługi
dostarczania dostępu do serwerów internetowych.

(111) 321728
(220) 2018 12 19
(210) 494041
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 11
(732) TOBIASZ WOJCIECH FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
WOJART, Łąka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tapicerski
(540)

(591) czarny, złoty
(531) 29.01.12, 12.01.09, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 20 meble tapicerowane, kanapy, sofy, fotele, fotele rozkładane w łóżka, kanapo-tapczany, krzesła, 35 usługi sprzedaży
hurtowej, detalicznej, wysyłkowej oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line): mebli tapicerowanych, kanap, sof, foteli, foteli
rozkładanych w łóżka, kanapo-tapczanów, krzeseł, mebli i akcesoriów meblowych wyposażenia domu, elementów meblowych, okuć
meblowych, narzędzi ręcznych do naprawy i konserwacji, młotów
i młotków, przyrządów do mocowania i łączenia: gwintownic, nitownic, szlifierek kątowych, ręcznych narzędzi do obcinania, wiercenia, ostrzenia i obróbki powierzchni, narzędzi skrawających, narzędzi rytowniczych, pił, skrobaków, ostrz, świdrów, tarcz ściernych,
narzędzi pneumatycznych, narzędzi ręcznych do naprawy i konserwacji o napędzie elektrycznym, narzędzi do obcinania, wiercenia, ostrzenia i obróbki powierzchni o napędzie innym niż ręczny,
reklama, reklama radiowa, reklama w czasopismach, broszurach
i gazetach, reklama internetowa, 37 tapicerowanie mebli, naprawa
i konserwacja tapicerki.

(111) 321729
(220) 2018 12 19
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 11
(732) L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) L’biotica EVOLET
(540)
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(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, kremy kosmetyczne, olejki do celów kosmetycznych.
(111) 321730
(220) 2018 12 19
(210) 494053
(151) 2019 05 23
(441) 2019 02 04
(732) Noris Pharma AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) VITAFEM
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, dietetyczne
dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy
diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i preparaty dietetyczne,
suplementy diety składające się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy i preparaty witaminowe.
(111) 321731
(220) 2018 12 20
(210) 494097
(151) 2019 06 12
(441) 2019 02 25
(732) KIJANOWSKI TOMASZ, KIJANOWSKA DOROTA ROKOKO
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROKOKO PERUKA.PL
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.23
(510), (511) 26 peruki, włosy do przedłużania, ludzkie włosy, kosmyki
włosów.
(111) 321732
(220) 2018 12 20
(210) 494101
(151) 2019 06 12
(441) 2019 02 25
(732) MILTON ESSEX SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) InfraSkin
(540)

(591) niebieski
(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 10 diagnostyczna aparatura do celów medycznych, 42
usługi dotyczące oprogramowania komputerowego, 44 usługi telemedyczne.
(111) 321733
(220) 2018 12 20
(210) 494102
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 11
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) MARINO
(540)

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.11
(510), (511) 20 stoliki ażurowe, stoliki kawowe.
(111) 321734
(220) 2018 12 20
(210) 494107
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 11
(732) INFERMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Symptomate
(510), (511) 9 komputerowe oprogramowanie układowe, komputerowe oprogramowanie użytkowe, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], oprogramowanie komputerowe do kompresji danych, oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych,
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, oprogramowanie komputerowe do zarządzania dokumentami,
oprogramowanie komputerowe do bezprzewodowego dostarczania
treści, interaktywne oprogramowanie komputerowe umożliwiające
wymianę informacji, oprogramowanie komputerowe umożliwiające
udostępnianie informacji za pomocą sieci łączności, oprogramowanie komputerowe do wykorzystania w systemach wspomagających
podejmowania decyzji medycznych, oprogramowanie do przeszukiwania i odnajdowania informacji za pośrednictwem sieci komputerowej, API w informatycznych rozwiązaniach medycznych, urządzenia
sztucznej inteligencji, oprogramowanie oparte o technologię sztucznej inteligencji w rozwiązaniach informatycznych dla medycyny
i usług medycznych, oprogramowanie do zdalnej diagnostyki, oprogramowanie komputerowe zdolne do rozumienia i analizy zapytań
człowieka i formułowania na nie odpowiedzi, oprogramowanie komputerowe, które na podstawie danych jest zdolne do wnioskowania
w sposób naśladujący myślenie człowieka, oprogramowanie wspomagające podejmowanie decyzji w dziedzinie medycyny w oparciu
o „inteligentny system wspomagania decyzji”, inteligentny system
komputerowy wspomagania decyzji w dziedzinie medycyny, oprogramowanie komputerowe do użytku w podręcznych przenośnych
elektronicznych urządzeniach cyfrowych oraz innych użytkowych
urządzeniach elektronicznych, 42 usługi diagnostyki komputerowej,
przygotowywanie programów komputerowych do przetwarzania
danych, oprogramowanie komputerowe (wypożyczanie), oprogramowanie komputerowe dla medycyny (projektowanie, instalacja,
aktualizacja i wypożyczanie), API w informatycznych rozwiązaniach
medycznych (projektowanie, instalacja, aktualizacja i wypożyczanie),
oprogramowanie komputerowe (projektowanie), oprogramowanie
komputerowe (instalacja), oprogramowanie komputerowe (aktualizacja), diagnozowanie błędów w oprogramowaniu komputerowym,
projektowanie i opracowywanie aparatury diagnostycznej, projektowanie urządzeń i sprzętu diagnostycznego, projektowanie i opracowywanie medycznej aparatury diagnostycznej, projektowanie, instalacja, aktualizacja i wdrażanie oprogramowania komputerowego
zdolnego do rozumienia i analizy zapytań człowieka i formułowania
na nie odpowiedzi, 44 przeprowadzanie diagnozy chorób, usługi medyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, analiza zachowania do celów medycznych, badania medyczne, badania w zakresie
diagnozy stanu zdrowia, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia,
informacja medyczna, konsultacje medyczne, organizowanie leczenia medycznego, poradnictwo medyczne, profesjonalne doradztwo
w zakresie zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony
zdrowia, udostępnianie informacji medycznej, udzielanie informacji
dotyczących medycyny, udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi, usługi analiz medycznych związane z leczeniem pacjentów, usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi
doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi doradcze związane
z usługami medycznymi, usługi informacji medycznej świadczone
za pośrednictwem Internetu, usługi poradnictwa medycznego, usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, usługi telemedyczne,
usługi w zakresie analiz medycznych, usługi w zakresie wyszukiwania informacji medycznych, udzielanie informacji zdrowotnej, usługi
analiz medycznych związane z diagnozowaniem i prognozowaniem
dotyczącym nowotworów, usługi w zakresie leczenia medycznego.

Nr 10/2019

(111) 321735
(220) 2018 12 20
(210) 494110
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 11
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BALLE
(540)

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.11
(510), (511) 28 zabawki pluszowe.
(111) 321736
(220) 2018 12 20
(210) 494111
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 11
(732) MÓWI SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kino BOX
(540)

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 26.04.01, 26.04.22, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 9 filmy animowane, filmy rysunkowe, nagrane filmy, filmy
kinematograficzne, filmy wideo, matryce filmów, film kinematograficzny, naświetlony, filmy rysunkowe animowane, wstępnie nagrane
filmy, naświetlone filmy światłoczułe, filmy do pobrania, naświetlone
taśmy filmowe, wstępnie nagrane filmy kinematograficzne, wstępnie
nagrane filmy kinowe, nagrania wideo z filmami, płyty wideo z nagranymi filmami animowanymi, filmy o zwiększonej czułości, naświetlone, animowane filmy rysunkowe w postaci filmów kinematograficznych, projektory kinowe, taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy
magnetyczne, urządzenia kinematograficzne, 16 afisze, plakaty, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], bilety, biuletyny informacyjne, bloki [artykuły papiernicze], broszury, gazety, kalendarze, karty pocztowe, katalogi, koperty [artykuły piśmiennicze], materiały piśmienne,
publikacje drukowane, torby papierowe, 25 odzież, 35 promocja
serii filmów na rzecz osób trzecich, reklama w zakresie filmów kinowych, produkcja filmów reklamowych, produkcja reklam kinowych,
reklamowanie filmów kinematograficznych, reklama zewnętrzna,
reklama banerowa, reklama radiowa, reklama i marketing, promocja
[reklama] koncertów, reklama w czasopismach, reklama promocyjna
projektów badawczych, reklama i usługi reklamowe, reklama biznesowych stron internetowych, reklamy kinowe, rozpowszechnianie
danych związanych z reklamą, udzielanie informacji związanych
z reklamą, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama online za pośrednictwem komputerowej
sieci komunikacyjnej, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama za pośrednictwem sieci
telefonii komórkowej, reklama poprzez wszystkie publiczne środki
komunikacji, rozpowszechnianie reklam, usługi w zakresie tworzenia
marki (reklama i promocja), wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
usługi sprzedaży multimediów oraz przekąsek i napojów, 40 obróbka taśm filmowych, przenoszenie materiału wideo w celu konwersji
filmu kinematograficznego na taśmę wideo, remastering filmów
z jednego formatu na inny, kopiowanie filmów kinowych na potrzeby telewizji, kopiowanie filmów kinowych, reprodukcja filmów
kinematograficznych, kopiowanie filmów, 41 dubbing, informacja
o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub eduka-
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cyjnych, rezerwowanie miejsc na pokazy, sporządzanie napisów [np.
do filmów], usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi kinowe, usługi rozrywkowe, wynajem urządzeń kinematograficznych,
prezentacja filmów, przedstawianie filmów, wypożyczanie filmów,
wypożyczanie projektorów, produkowanie filmów, pokazy filmowe,
produkcja filmów, rozrywka filmowa, studia filmowe, pokazy filmów
wideo, pokazy filmów kinowych, planowanie pokazów filmów, usługi wypożyczania filmów, usługi dystrybucji filmów, wypożyczanie
filmów kinowych, pokazy filmów kinematograficznych, usługi rozrywkowe w postaci filmów, pokazy filmów kinematograficznych
i kinowych, usługi studiów filmowych, przygotowywanie napisów
do filmów, świadczenie usług rozrywkowych poprzez filmy kinowe,
usługi informacyjne dotyczące harmonogramu wyświetlania filmów,
udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania
za pośrednictwem płatnej telewizji, udostępnianie obiektów i sprzętu do pokazywania filmów, widowisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia
szkoleń edukacyjnych, udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem usługi wideo na życzenie,
udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania
za pośrednictwem kanałów telewizji za opłatą [pay-per-view], 43
bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, przygotowywanie posiłków i napojów,
rozlewanie napojów, usługi prowadzenia barów, bufetów, kawiarni,
usługi restauracyjne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, wynajem
sal na zebrania, wynajem pomieszczeń na wystawy.

(111) 321737
(220) 2018 12 20
(210) 494112
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 11
(732) MÓWI SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kino BOX
(540)

(591) biały, czerwony, czarny
(531) 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 9 filmy animowane, filmy rysunkowe, nagrane filmy, filmy
kinematograficzne, filmy wideo, matryce filmów, film kinematograficzny, naświetlony, filmy rysunkowe animowane, wstępnie nagrane
filmy, naświetlone filmy światłoczułe, filmy do pobrania, naświetlone
taśmy filmowe, wstępnie nagrane filmy kinematograficzne, wstępnie
nagrane filmy kinowe, nagrania wideo z filmami, płyty wideo z nagranymi filmami animowanymi, filmy o zwiększonej czułości, naświetlone, animowane filmy rysunkowe w postaci filmów kinematograficznych, projektory kinowe, taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy
magnetyczne, urządzenia kinematograficzne, 16 afisze, plakaty, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], bilety, biuletyny informacyjne, bloki [artykuły papiernicze], broszury, gazety, kalendarze, karty pocztowe, katalogi, koperty [artykuły piśmiennicze], materiały piśmienne,
publikacje drukowane, torby papierowe, 25 odzież, 35 promocja
serii filmów na rzecz osób trzecich, reklama w zakresie filmów kinowych, produkcja filmów reklamowych, produkcja reklam kinowych,
reklamowanie filmów kinematograficznych, reklama zewnętrzna,
reklama banerowa, reklama radiowa, reklama i marketing, promocja
[reklama] koncertów, reklama w czasopismach, reklama promocyjna
projektów badawczych, reklama i usługi reklamowe, reklama biznesowych stron internetowych, reklamy kinowe, rozpowszechnianie
danych związanych z reklamą, udzielanie informacji związanych
z reklamą, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama online za pośrednictwem komputerowej
sieci komunikacyjnej, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama za pośrednictwem sieci
telefonii komórkowej, reklama poprzez wszystkie publiczne środki
komunikacji, rozpowszechnianie reklam, usługi w zakresie tworzenia
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marki (reklama i promocja), wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
usługi sprzedaży multimediów oraz przekąsek i napojów, 40 obróbka taśm filmowych, przenoszenie materiału wideo w celu konwersji
filmu kinematograficznego na taśmę wideo, remastering filmów
z jednego formatu na inny, kopiowanie filmów kinowych na potrzeby telewizji, kopiowanie filmów kinowych, reprodukcja filmów
kinematograficznych, kopiowanie filmów, 41 dubbing, informacja
o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, rezerwowanie miejsc na pokazy, sporządzanie napisów [np.
do filmów], usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi kinowe, usługi rozrywkowe, wynajem urządzeń kinematograficznych,
prezentacja filmów, przedstawianie filmów, wypożyczanie filmów,
wypożyczanie projektorów, produkowanie filmów, pokazy filmowe,
produkcja filmów, rozrywka filmowa, studia filmowe, pokazy filmów
wideo, pokazy filmów kinowych, planowanie pokazów filmów, usługi wypożyczania filmów, usługi dystrybucji filmów, wypożyczanie
filmów kinowych, pokazy filmów kinematograficznych, usługi rozrywkowe w postaci filmów, pokazy filmów kinematograficznych
i kinowych, usługi studiów filmowych, przygotowywanie napisów
do filmów, świadczenie usług rozrywkowych poprzez filmy kinowe,
usługi informacyjne dotyczące harmonogramu wyświetlania filmów,
udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania
za pośrednictwem płatnej telewizji, udostępnianie obiektów i sprzętu do pokazywania filmów, widowisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia
szkoleń edukacyjnych, udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem usługi wideo na życzenie,
udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania
za pośrednictwem kanałów telewizji za opłatą [pay-per-view], 43
bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, przygotowywanie posiłków i napojów,
rozlewanie napojów, usługi prowadzenia barów, bufetów, kawiarni,
usługi restauracyjne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, wynajem
sal na zebrania, wynajem pomieszczeń na wystawy.

(111) 321738
(220) 2018 12 20
(210) 494115
(151) 2019 06 12
(441) 2019 02 25
(732) IZOLBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gostynin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IZOLBET
(540)

(591) czerwony, żółty, niebieski, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 25.05.02, 25.03.13
(510), (511) 1 środki klejące, kleje i preparaty klejące przeznaczone
do przemysłu, materiały klejące dla przemysłu budowlanego, preparaty klejące do użytku w budownictwie, kleje do płytek, kleje do glazury, terakoty i gresu, kleje do systemów ociepleń, kleje do impregnacji wodoodpornej, kleje do zabezpieczania tynku, kleje do płytek
ceramicznych, kleje do wykańczania i gruntowania, grunt do ścian,
substancje chemiczne do czyszczenia zaprawy murarskiej, środki
wypierające wilgoć, substancje osuszające do wchłaniania wilgoci,
preparaty zabezpieczające przed wilgocią stosowane w murarstwie
[z wyjątkiem farb], mieszanki izolacyjne do ochrony przed wilgocią
[inne niż farby], składniki chemiczne dla budownictwa, membrany do impregnacji wodoodpornej w postaci płynów chemicznych
do użytku w budownictwie, dodatki chemiczne do gipsu, 2 preparaty do konserwacji i zabezpieczania, farby, preparaty w postaci farby,
materiały w postaci powłok do celów budowlanych [farby], farby zewnętrzne, farby wewnętrzne, powłoki gruntowe, mieszanki gruntujące, podkłady, zaprawy farbiarskie, powłoki grzybobójcze w postaci
farb, impregnat do zabezpieczania drewna, 5 preparaty grzybobójcze, preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, 17 materiały izolacyjne, izolacja do celów budowlanych, materiały nieprzewodzące
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do zatrzymywania ciepła, powłoki przemysłowe do izolacji budynków, wełna mineralna do celów izolacyjnych, materiały izolacyjne
z tworzyw sztucznych, styropian, materiały hydroizolacje, 19 tynk,
tynk do użytku w budownictwie, tynk gipsowy, okładziny tynkowe,
ozdobne otynkowanie dekoracyjne, tynki dekoracyjne, podkłady
tynkarskie, grunt tynkowy (obrzutka), wylewka, wylewki podłogowe,
wylewki jastrychowe, zaprawy budowlane, zaprawa murarska, gotowa mieszanka suchej zaprawy murarskiej, zaprawa do naprawy dziur
w tynku, masy szpachlowe, beton, cementowe powłoki wzmacniające, gips, gładzie, płyty gipsowe do celów budowlanych, papa dachowa, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie materiałów
budowlanych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w zakresie materiałów hydroizolacyjnych, chemii budowlanej, styropianu, pap, usługi doradcze dotyczące zarządzania działalnością
gospodarczą dotyczące przedsiębiorstw przemysłowych, 37 budownictwo, budowanie nieruchomości, usługi budowlane, usługi izolacyjne, izolacja termiczna budynków, montaż izolacji do budynków,
izolowanie budynków w trakcie budowy, usługi w zakresie remontów budynków, usługi doradcze w zakresie remontów budynków,
zabezpieczanie budynków przed wilgocią w trakcie ich budowy, 39
transport, transport materiałów budowlanych, transport cysternami,
przechowywanie środków chemicznych, magazynowanie, pakowanie i składowanie towarów.

(111) 321739
(220) 2018 12 20
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 11
(732) EVERUPTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) talentplace
(540)

(210) 494119

(591) niebieski, zielony
(531) 24.17.24, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie: analizy rynkowe, badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zarządzaniu i prowadzeniu działalnością gospodarczą,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing (doradztwo handlowe), pośrednictwo pracy, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń
i materiałów reklamowych, w tym za pośrednictwem portalu internetowego, systematyzacja komputerowych baz danych, wyszukiwanie informacji dla osób trzecich, w tym w komputerowych bazach
danych, gromadzenie dokumentów w wersji elektronicznej i ich udostępnianie klientom, marketing, opracowywanie CV dla osób trzecich, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, usługi
rekrutacji personelu, pliki komputerowe (wyszukiwanie informacji)
dla osób trzecich, sortowanie danych w bazach komputerowych, 38
usługi w zakresie: obsługi klientów przy wykorzystaniu sieci Internet,
udostępniania informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, usługi umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią komputerową, w tym Internet,
usługi w zakresie dostępu do sieci komputerowych, w szczególności Internetu, w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy, usługi
w zakresie udostępniania dostępu do baz danych, usługi w zakresie
udostępniania internetowych kont, usługi w zakresie obustronnej
transmisji danych, usługi dostępu do portali internetowych, usługi
przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera,
przydzielanie dostępu do baz danych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, usługi ogłoszeń elektronicznych, 41 usługi
w zakresie doradztwa zawodowego, porady w zakresie edukacji lub
kształcenia, informacje o edukacji, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, organizowanie i prowadzenie konferencji,
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, publikowanie książek,
publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, tłumaczenia, organizowanie
seminariów, kongresów, forum, konferencji, sympozjów, organi-
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zowanie konkursów, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, pikników,
eventów tematycznych, kształcenie praktyczne, informacja online
odnośnie nauczania, rozrywki, działalności kulturalnej, publikacja informacji o edukacji, imprezach, rekreacji, także przez sieci danych lub
w połączeniu z usługami świadczonymi online.

(111) 321740
(220) 2018 12 19
(210) 494055
(151) 2019 05 23
(441) 2019 02 04
(732) Noris Pharma AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) PREVENTON
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, dietetyczne
dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy
diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i preparaty dietetyczne,
suplementy diety składające się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy i preparaty witaminowe.
(111) 321741
(220) 2018 12 19
(210) 494064
(151) 2019 06 07
(441) 2019 02 18
(732) GSK Consumer Healthcare S.A., Prangins (CH)
(540) (znak słowny)
(540) OTRIVIN ODDYCHAJ CZYSTO
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, środki do zwalczania
robactwa, fungicydy, herbicydy.
(111) 321742
(220) 2018 12 20
(210) 494091
(151) 2019 06 12
(441) 2019 02 25
(732) ALLFORDOGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALLFORCATS.PL
(540)

(591) czarny, biały, fioletowy
(531) 03.01.06, 03.01.24, 03.01.26, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09,
27.05.15, 27.05.17
(510), (511) 18 obroże dla zwierząt, odzież dla zwierząt domowych,
okrycia dla zwierząt, stroje dla zwierząt domowych, 20 posłania dla
zwierząt domowych, 24 koce dla zwierząt domowych, 28 zabawki
dla zwierząt domowych.
(111) 321743
(220) 2018 12 20
(210) 494094
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 11
(732) POLSKA AGENCJA RATINGOWA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAR Polska Agencja Ratingowa
(540)

(591) czerwony, granatowy, biały
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 prognozy i analizy ekonomiczne, badania w zakresie
biznesu, 36 dostarczanie ratingów kredytowych, usługi w zakresie
oceny zdolności kredytowej, sporządzanie raportów na temat ratingów kredytowych, usługi w zakresie badań i analiz finansowych, analizy finansowo-ekonomiczne, udostępnianie informacji finansowych
za pośrednictwem strony internetowej, analizy finansowe, usługi
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w zakresie punktowej oceny kredytowej, usługi informacji o rynkach
finansowych, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia].

(111) 321744
(220) 2018 12 21
(210) 494151
(151) 2019 06 12
(441) 2019 02 25
(732) KONIECZNY HENRYK ZAKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH
I WYROBÓW RÓŻNYCH HEKO, Czermno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HEKO
(510), (511) 1 impregnaty, 12 artykuły motoryzacyjne, w tym owiewki
samochodowe, 17 tworzywa sztuczne półprzetworzone w postaci płyt.
(111) 321745
(220) 2018 12 21
(210) 494170
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 11
(732) TWE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Klub Polskiej Rady Biznesu w Pałacu Sobańskich
(510), (511) 35 usługi w zakresie: reklamy i działalności informacyjnej
dotyczącej gospodarki i biznesu, badania rynku, organizacji wystaw
lub targów handlowych i reklamowych, usługi prowadzenia hurtowni,
sklepu, sklepu internetowego w zakresie sprzedaży towarów: apaszki
jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki karteczek
samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, clipboardy, czapki, daszki, długopisy, elektroniczne urządzenia do tłumaczeń
językowych, elektroniczne urządzenia ze słownikiem, etui skórzane
na długopisy, etui skórzane na wizytówki, fido-dido, flagi, galanteria
odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa,
joja, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka,
kubki, kurtki, latawce, linijki, maskotki, materiały biurowe i szkolne,
medale, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt
kompaktowych i kaset, ołówki, opakowania na napoje, organizery,
otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole,
parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, płotki,
podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, pompony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony
przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje
dla personelu, szale, szaliki, świece, tablice, teczki skórzane, terkotki,
termosy, tłumacze polsko-angielskie, torby i torebki, torciki, trąbki, T-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie,
wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki
z logo, 41 usługi dostarczenia rozrywki, organizacja koncertów, widowisk artystycznych i innych imprez kulturalnych i rozrywkowych,
usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania konkursów piękności, zabaw, zawodów sportowych, usługi organizacji przyjęć i balów, usługi organizacji
imprez charytatywnych, usługi organizacji konferencji i sympozjów
oraz szkoleń zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego, usługi
publikowania książek, broszur, poradników, 42 usługi opracowywania
i wdrażania programów komputerowych, usługi związane z oprogramowaniem komputerowym-aktualizacja, projektowanie, powielanie,
instalacja, usługi kawiarni internetowych-odpłatne udostępnianie
czasu dostępu do Internetu, 43 usługi gastronomiczne, przygotowywanie dań na zamówienie-catering, usługi hotelowe, pośrednictwo
w rezerwacji miejsc hotelowych, organizacja wyjazdów turystycznych
w zakresie zakwaterowania i wyżywienia.
(111) 321746
(220) 2018 12 21
(210) 494173
(151) 2019 06 13
(441) 2019 02 25
(732) PRESS GLASS SPÓŁKA AKCYJNA, Nowa Wieś (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 3D GLASS PRESSGLASS TECHNOLOGY
(540)

(591) niebieski, ciemnoniebieski, biały
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, szkło okienne dla
budownictwa, szkło budowlane, szkło izolacyjne dla budownictwa,
okienne szkło, z wyjątkiem stosowanego w pojazdach, okna witrażowe, szklarnie przenośne niemetalowe, niemetalowe konstrukcje
szklarni, konstrukcje budowlane niemetalowe, niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, ramy okienne niemetalowe, ościeżnice drzwiowe niemetalowe, futryny drzwiowe niemetalowe, płyty
drzwiowe niemetalowe, bramy niemetalowe, budynki niemetalowe
przenośne, pokrycia dachowe niemetalowe, drewno budowlane,
materiały do budowy i pokryć dróg, drzwi niemetalowe, okna niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa,
profile niemetalowe dla budownictwa, kątowniki niemetalowe, okrycia niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe, sztuczny
kamień, ścianki działowe niemetalowe, ekrany przeciwhałasowe wykonane ze szkła, bariery, niemetalowe, 21 włókno szklane inne niż
do izolacji lub użytku włókienniczego, wyroby szklane malowane,
szkło jako naczynia, szkło mleczne, szkło na szyby do pojazdów jako
półprodukty, szkło płaskie walcowane jako materiał surowy, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie), szkło sproszkowane do dekoracji, szkło emaliowane, szkło z cienkimi przewodnikami elektrycznymi, kryształ jako
wyroby szklane, wata szklana inna niż do izolacji, szkło ozdobne, 40
usługi obróbki materiałów, usługi obróbki szkła, dmuchnie szkła, szlifowanie szkła, ścieranie, barwienie szyb poprzez pokrywanie ich powierzchni, barwienie szkła, łączenie materiałów na zamówienie dla
osób trzecich, trawienie szkła [wytrawianie], polerowanie szkła, usługi malowania szkła, hartowanie szkła, cieplna obróbka szkła.

(111) 321747
(220) 2018 12 21
(151) 2019 06 05
(441) 2019 02 18
(732) SULARZ WOJCIECH, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TURBACZ XC CROSS COUNTRY
(540)

(210) 494186

(591) czarny, niebieski, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17,
27.05.22, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.09,
26.11.10, 24.15.01, 24.15.05, 24.15.07
(510), (511) 35 promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, usługi menedżerskie dla sportowców, 41
organizowanie zawodów sportowych, nauka gimnastyki, wypożyczanie sprzętu sportowego, wynajmowanie obiektów sportowych,
usługi trenerskie dla sportowców.
(111) 321748
(220) 2018 12 21
(151) 2019 06 13
(441) 2019 02 25
(732) LOOK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Raica
(540)

(210) 494191

(591) zielony, ciemnozielony
(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 oleje, tłuszcze jadalne, pestki słonecznika, jądra pestek owoców, owoce suszone, susze warzywne, mięso, ryby, drób,
dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone lub gotowane
owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty
mleczne, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa
nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze
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i słodycze, lody, miód, melasa-syropy, drożdże, proszek do pieczenia,
sól, musztarda, ocet, sosy-przyprawy, przyprawy, lód, substytuty
cukru, słodziki naturalne, płatki zawierające błonnik, zioła przetworzone, słodycze bezcukrowe, pieczywo bezglutenowe, majonez
wegański, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte
w innych klasach, zioła nieprzetworzone, świeże owoce, świeże warzywa, nasiona, rośliny naturalne, słód, 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, woda kokosowa,
soki warzywne, piwo, 35 usługi sprzedaży detalicznej, w tym sklepów online oraz sprzedaży hurtowej następujących towarów: oleje,
tłuszcze jadalne, pestki słonecznika, jądra pestek owoców, owoce
suszone, susze warzywne, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty
mięsne, konserwowane, mrożone lub gotowane owoce i warzywa,
galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, 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, substytuty cukru, słodziki naturalne, płatki zawierające błonnik, zioła przetworzone, słodycze bezcukrowe, pieczywo bezglutenowe, produkty rolne, ogrodnicze, leśne
oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, zioła nieprzetworzone, świeże
owoce, świeże warzywa, nasiona, rośliny naturalne, słód, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów,
woda kokosowa, soki warzywne, piwo, majonez wegański, usługi
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, zawieranie transakcji handlowych na rzecz
innych, przez sklepy on-line, usługi importowo-eksportowe, usługi
pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, pośrednictwo w kontraktach
na kupno i sprzedaż produktów, usługi administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych
za pomocą Internetu, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi zarządzania sprzedażą, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, reklama, usługi marketingowe
i promocyjne, wynajem przestrzeni reklamowej on-line, marketing
handlowy inny niż sprzedaż, zarządzanie bazami danych, informacja
o ww. usługach.

(111) 321749
(220) 2018 12 24
(151) 2019 06 12
(441) 2019 02 25
(732) Agriges S.R.L., San Salvatore Telesino (IT)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IodiTech
(540)

(210) 494207

(591) czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy naturalne do nawożenia ziemi,
nawozy sztuczne stosowane w przemyśle rolniczym, naturalne
substancje odżywcze [nawozy] w postaci płynów do użytku w rolnictwie, substytuty nawozów płynnych, mieszanki substancji chemicznych i mikroorganizmów do wzbogacania nawozów organicznych, nawozy sztuczne, chemiczne, płynne, mineralne, organiczne
i syntetyczne, przeznaczone dla roślin nawozy na bazie pierwiastków
śladowych, nawozy naturalne do pielęgnacji trawników, substancje naturalne odżywiające trawę, sole [nawozy], szlaka [żużel] jako
nawóz, nawozy, nawozy sztuczne stosowane w rolnictwie, środki
do wzbogacania składu ziemi, wieloskładnikowe produkty odżywcze, mieszanki produktów chemicznych i składników naturalnych
przeznaczone do stosowania jako nawozy w rolnictwie i ogrodnictwie, nawozy sztuczne do pielęgnacji trawników, substancje syntetyczne odżywiające trawę, nawozy mineralne, mieszane, naturalne,
organiczne i nieorganiczne, nawozy dolistne.
(111) 321750
(151) 2019 06 03

(220) 2018 12 20
(441) 2019 02 11

(210) 494096
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(732) QUBUS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Luna Lupus
(510), (511) 39 oprowadzanie wycieczek, organizacja wycieczek turystycznych, organizowanie wycieczek, 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,
zapewnianie zajęć kulturalnych.
(111) 321751
(220) 2013 02 14
(210) 410494
(151) 2019 03 27
(441) 2013 05 27
(732) LA PERLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LA PERLA HOTEL & SPA
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi w zakresie medycyny estetycznej, zabiegi chirurgii plastycznej, usługi kosmetologów, usługi
prowadzenia klinik medycznych, klinik medycyny estetycznej, usługi
prowadzenia klinik chirurgii plastycznej, usługi kosmetyczne, usługi medyczne i kosmetyczne wykonywane za pomocą lasera, usługi
w zakresie zabiegów medycyny estetycznej, usługi fryzjerskie, usługi
prowadzenia salonów piękności, usługi prowadzenia salonów fryzjerskich, usługi w zakresie ochrony urody i zdrowia, masaże lecznicze,
relaksujące i pielęgnacyjne, solarium, sauna, łaźnie parowe, usługi
w zakresie indywidualnej stylizacji wyglądu, doradztwo w zakresie
wizażu, usługi prowadzenia farm piękności, sanatoria, studia pielęgnacji i zdobienia paznokci, zabiegi pielęgnacyjne i regenerujące twarzy
i ciała, zabiegi wyszczuplające, odmładzanie skóry, przeciwdziałanie
cellulitowi, odnowa biologiczna, badanie i diagnozowanie stanu skóry
i włosów, doradztwo w zakresie pielęgnacji zdrowia i urody oraz stosowania kosmetyków i zabiegów pielęgnacyjno-upiększających, konsultacje dietetyczne, usługi z zakresu fizjoterapii.
(111) 321752
(220) 2017 08 07 K
(151) 2019 05 22
(441) 2019 02 04
(732) Hyperion Entertainment, Bruksela (BE)
(540) (znak słowny)
(540) Kickstart
(510), (511) 9 komputerowe programy operacyjne.

(210) 491949

(111) 321753
(220) 2018 12 27
(210) 494257
(151) 2019 06 05
(441) 2019 02 18
(732) MEDICOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puszczykowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDICOR Przychodnie lekarzy rodzinnych, specjalistyczne
i stomatologiczne
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(732) ANCONA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CICHA ŁĄKA
(540)

(591) czerwony, szary
(531) 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.05,
26.11.08, 26.11.10, 02.09.01, 24.13.14, 24.13.17, 24.13.26
(510), (511) 44 usługi klinik medycznych, opieka zdrowotna, opieka
pielęgniarska, medyczna, ośrodki zdrowia, stomatologia.
(111) 321754
(220) 2018 12 27
(151) 2019 06 12
(441) 2019 02 25
(732) ŚWIĄTEK AGNIESZKA, Józefów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KANGUREK
(540)

(210) 494260

(591) brązowy, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.03, 26.01.15, 03.05.15
(510), (511) 41 przedszkola, usługi szkoleniowe dotyczące ortopedii, dopasowywanie urządzeń ortopedycznych, usługi szkolenia
pielęgniarek pielęgniarzy, 44 fizjoterapia, psychoterapia, usługi terapii głosu i terapii logopedycznej, terapia zajęciowa i rehabilitacja,
poradnictwo związane z terapią zajęciową, usługi pielęgniarstwa
pediatrycznego, opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej,
osteopatia, opieka pielęgniarska, instruktaż w zakresie pielęgnacji
ciała, opieka medyczna i zdrowotna, usługi medyczne w zakresie
leczenia przewlekłego bólu, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji
urody ludzi.
(111) 321755
(220) 2018 12 27
(210) 494265
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ROSUTROX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 321756
(220) 2017 10 05
(151) 2018 10 22
(441) 2018 05 21
(732) ELOPAK SPÓŁKA AKCYJNA, Czosnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRUKS!
(540)

(210) 477342

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 napoje owocowe i soki owocowe, soki, skoncentrowane soki owocowe, napoje bezalkoholowe, napoje zawierające
głównie soki owocowe, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje
bezalkoholowe o smaku owocowym, aromatyzowane napoje gazowane, napoje owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody
i cukru, owocowe nektary, bezalkoholowe, koktajle [bezalkoholowe
napoje owocowe], woda mineralizowana [napoje], woda mineralna
[napoje], syropy owocowe [napoje bezalkoholowe].
(111) 321757
(151) 2019 06 28

(220) 2017 10 19
(441) 2018 05 07

(210) 477947

(591) czarny, zielony
(531) 05.11.11, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie doradztwa, informacji i zarządzania
w działalności gospodarczej i handlowej związanej z branżą budowlaną, zarządzanie projektem inwestycji oraz budowy i projektami
w zakresie inżynierii lądowej, usługi organizacji i zarządzania podwykonawcami, usługi w zakresie marketingu, promocji i reklamy związanej z nieruchomościami, administrowanie działalności handlowej,
36 usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, usługi w zakresie
sprzedaży nieruchomości: domów mieszkalnych, lokali w budynkach
mieszkalnych, gruntów inwestycyjnych, obiektów komercyjnych,
usługi w zakresie wynajmowania i dzierżawy powierzchni w budynkach mieszkalnych lub komercyjnych, usługi w zakresie zarządzania
i administrowania nieruchomościami, usługi deweloperskie i inwestycyjne, tworzenie i pozyskiwanie kapitałów, poszukiwanie, zakup
nieruchomości pod inwestycje budowlane, sprzedaż, wynajem lub
pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży i wynajmu nieruchomości, szczególnie lokali mieszkalnych, użytkowych, stanowisk
postojowych i innych powierzchni pomocniczych, przygotowywanie procesu inwestycyjnego: poszukiwanie i zakup nieruchomości
pod inwestycje budowlane, usługi doradztwa i ekspertyz w zakresie
nieruchomości oraz wyceny nieruchomości, sprawowanie kontroli
w zastępstwie i na zlecenie inwestora nad przebiegiem procesu inwestycyjnego, 37 usługi w zakresie budownictwa, usługi w zakresie
budowy budynków mieszkalnych i komercyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, usługi w zakresie robót budowlanych, montażowych, instalacyjnych, usługi w zakresie prac wykończeniowych, usługi remontowe, usługi modernizacyjne i adaptacyjne, usługi nadzoru
budowlanego, opracowanie dokumentacji budowlanej, realizacja
i odbieranie kolejnych etapów robót inwestycji budowlanej.
(111) 321758
(220) 2017 11 10
(210) 478822
(151) 2019 06 07
(441) 2018 05 07
(732) HBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SHI
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej
takich towarów jak: metalowe włazy i pokrywy do włazów, rury
metalowe, metalowe baseny kąpielowe, kominki metalowe, kable
metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, metalowe przewody instalacyjne, przewody wodociągowe, klamry i zaciski metalowe, zbiorniki olejowe metalowe, separatory, reduktory i regulatory
ciśnienia, zawory do maszyn, dmuchawy, maszyny do filtrowania,
kompresory, rozdrabniarki odpadów, instalacje odpylające, pompy,
w tym pompy do instalacji grzewczych, metalowe zawory maszynowe do rur, urządzenia pomiarowe, regulacyjne, sygnalizacyjne,
kontrolne, sterujące i układy automatyki przemysłowej dla potrzeb
instalacji sanitarnych, mierniki i wskaźniki ciśnieniowe, instrumenty
pomiarowe, wskaźniki poziomu wody, wskaźniki temperatury, zawory wzmacniające, komory dekompresyjne, baterie słoneczne, odzież
chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, rękawice do ochrony przed ogniem i ochrony przed wypadkami, kombinezony do ochrony przed ogniem i wypadkami, obuwie zabezpieczające przed ogniem i wypadkami, kaski ochronne, maski ochronne, filtry
do masek, okulary ochronne, armatura do instalacji wodnych i gazo-
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wych, armatura do pieców, bojlery, aparatura i instalacje chłodnicze,
zasobniki i wymienniki ciepła, instalacje do dystrybucji wody, części
do instalacji sanitarnych, filtry powietrza do klimatyzacji, grzejniki,
elementy grzejne i rury do nich, kanały kominowe z osprzętem, instalacje klimatyzacyjne, kotły grzewcze i rury do kotłów grzewczych,
nawilżacze, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, aparatura do oczyszczania oleju i gazu, urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe i gazowe, instalacje do ogrzewania wody, osprzęt do palników gazowych, osprzęt do wanien, paleniska i ruszty paleniskowe,
kominki domowe, piece, płyty grzejne, podgrzewacze powietrza,
pompy cieplne, zasobniki ciepłej wody, armatura sanitarna, nagrzewnice, palniki, urządzenia i aparaty do uzdatniania wody, zbiorniki ciśnieniowe wody, zasobniki ciepła, ceramika sanitarna, w tym:
wanny, brodziki, kabiny natryskowe, baterie, zlewozmywaki, syfony,
umywalki, sedesy, urządzenia do oczyszczania ścieków, przydomowe oczyszczalnie ścieków, odwodnienia, komory chłodnicze, materiały, taśmy, tkaniny i zaprawy izolacyjne, złączki i zbrojenia do rur
niemetalowe, materiały przeciw stratom ciepła w kotłach, materiały
uszczelniające, ciepłochronne, mocujące, wodoszczelne, uszczelki,
osłony niemetalowe do rur, izolacyjne włókna z tworzyw sztucznych,
niemetalowe materiały i konstrukcje budowlane, rury niemetalowe,
kształtki kamionkowe, betonowe i z tworzyw sztucznych, studzienki kanalizacyjne niemetalowe, niemetalowe przewody kominowe
i wentylacyjne, rynny niemetalowe, zbiorniki niemetalowe, murowane i nie murowane, niemetalowe baseny kąpielowe, niemetalowe
przewody ciśnieniowe, niemetalowe obudowy i nasady kominkowe,
zawory z tworzyw sztucznych do przewodów drenażowych, kraty
kominkowe, zaciski z tworzyw sztucznych do rur i kabli, zawiasy niemetalowe, zawory niemetalowe i zawory wodociągowe z tworzyw
sztucznych, zbiorniki niemetalowe i nie murowane.

(111) 321759
(220) 2017 11 10
(151) 2019 06 28
(441) 2018 05 07
(732) NIVEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bambino RODZINA
(540)

(210) 478838

(591) niebieski, różowy, biały
(531) 02.07.12, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki dla dzieci i niemowląt, preparaty
do włosów, szampony i odżywki, mydła i żele, dezodoranty i antyperspiranty, środki perfumeryjne i zapachowe, mydła i żele pod prysznic, mydła i żele do rąk, mydła w płynie, pianki, pianki oczyszczające,
kosmetyki do makijażu, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
olejki do kąpieli, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, środki do higieny jamy ustnej, środki zapachowe
do celów domowych, olejki do ciała, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, balsamy, kremy, mleczka, woda kolońska, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, balsamy, kremy, emulsje, żele
i olejki do opalania, preparaty kosmetyczne zabezpieczające skórę
przed oparzeniem słonecznym, nielecznicze preparaty do łagodzenia oparzeń słonecznych, bawełniane płatki kosmetyczne, patyczki
z watą do celów kosmetycznych, preparaty do higieny intymnej, nielecznicze, preparaty po opalaniu, płyny micelarne, wody termalne,
balsamy i oliwki dla niemowląt, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, kremy i mleczka do ciała dla niemowląt, puder dla niemowląt, talk w proszku dla niemowląt, nieleczniczy, pianka do kąpieli dla
niemowląt, krem do opalania dla niemowląt, szampony i odżywki
dla dzieci i niemowląt, 5 preparaty i artykuły higieniczne, chusteczki
nasączone preparatami przeciwbakteryjnymi, nasączone chusteczki
lecznicze, wchłaniające artykuły higieniczne, preparaty przeciw oparzeniom słonecznym do celów farmaceutycznych, kremy dla dzieci,
lecznicze, środki do higieny intymnej.
(111) 321760
(151) 2019 06 28

(220) 2017 11 10
(441) 2018 05 07

(210) 478842

Nr 10/2019

(732) NIVEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) bambino
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki dla dzieci i niemowląt, preparaty
do włosów, szampony i odżywki, mydła i żele, dezodoranty i antyperspiranty, środki perfumeryjne i zapachowe, mydła i żele pod prysznic, mydła i żele do rąk, mydła w płynie, pianki, pianki oczyszczające,
kosmetyki do makijażu, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
olejki do kąpieli, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, środki do higieny jamy ustnej, środki zapachowe
do celów domowych, olejki do ciała, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, balsamy, kremy, mleczka, woda kolońska, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, balsamy, kremy, emulsje, żele
i olejki do opalania, preparaty kosmetyczne zabezpieczające skórę
przed oparzeniem słonecznym, nielecznicze preparaty do łagodzenia oparzeń słonecznych, bawełniane płatki kosmetyczne, patyczki
z watą do celów kosmetycznych, preparaty do higieny intymnej, nielecznicze, preparaty po opalaniu, płyny micelarne, wody termalne,
balsamy i oliwki dla niemowląt, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, kremy i mleczka do ciała dla niemowląt, puder dla niemowląt, talk w proszku dla niemowląt, nieleczniczy, pianka do kąpieli dla
niemowląt, krem do opalania dla niemowląt, szampony i odżywki
dla dzieci i niemowląt, 5 preparaty i artykuły higieniczne, chusteczki
nasączone preparatami przeciwbakteryjnymi, nasączone chusteczki
lecznicze, wchłaniające artykuły higieniczne, preparaty przeciw oparzeniom słonecznym do celów farmaceutycznych, kremy dla dzieci,
lecznicze, środki do higieny intymnej.
(111) 321761
(220) 2017 12 07
(210) 479855
(151) 2019 04 16
(441) 2018 05 07
(732) INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OUTSORTS
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje na urządzenia mobilne, oprogramowanie komputerowe służące do prowadzenia rozliczeń księgowych, spraw kadrowo-płacowych, rachunkowości, użytkowe systemy operacyjne wspomagające zarządzanie,
wymianę danych i informacji za pośrednictwem sieci, komunikację
między komputerami w sieci, użytkowe systemy operacyjne wspomagające prace projektowe oraz odpowiednie ich rozliczanie
ze szczególnym uwzględnieniem automatyzacji planowania zasobów oraz automatyzacji procesu uwierzytelniania i odpowiedniego
zabezpieczenia informacji, oprogramowanie systemów informacyjnych, serwerów, programy komputerowe do obsługi komputerowych urządzeń peryferyjnych, 35 usługi doradcze w zakresie organizacji i prowadzenia działalności związanej z pracami projektowymi,
automatyzacją planowania zasobów, automatyzacją procesu uwierzytelniania i odpowiedniego zabezpieczenia informacji, usługi doradcze w zakresie organizacji i prowadzenia działalności związanej
zarządzaniem budżetem i realizacją projektów przy jednoczesnym
wsparciu w zakresie rozliczania czasu pracy zasobów, usługi doradcze w zakresie organizacji i prowadzenia działalności związanej
zarządzaniem personelem, czasem pracy, rachunkowością, księgowością, zasobami ludzkimi, przygotowywaniem list płac przy użyciu
technologii informatycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, plikami, systematyzacja, pozyskiwanie i sortowanie danych
do komputerowej bazy danych, wyszukiwanie informacji w komputerowych bazach danych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, sporządzanie
sprawozdań rachunkowych, statystyczne zestawienia, wsparcie obsługi zapytań ofertowych od osób trzecich oraz przygotowania ofert
biznesowych, usługi wsparcie zarządzania uprawnieniami zasobów
w środowiskach informatycznych osób trzecich, 42 usługi doradztwa
w zakresie oprogramowania komputerowego, opracowywanie wyszukiwarek internetowych, instalacje oprogramowania komputerowego, usługi odzyskiwania danych komputerowych, projektowanie
i wytwarzanie systemów komputerowych i oprogramowania komputerowego zwłaszcza w dziedzinie księgowości, rachunkowości,
spraw kadrowo-płacowych, konserwacja oprogramowania komputerowego, usługa konwersji programów, danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, usługa aktualizacji oprogramowania kom-
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puterowego, powielanie i dystrybucja oprogramowania komputerowego, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa
danych, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu
zdalnego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, konfiguracja sieci komputerowych w tym w zakresie jej zabezpieczeń,
usługi związane z projektowaniem graficznym w zakresie interfejsu
oprogramowania oraz stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, prace badawczo-rozwojowe, usługi związane z rozbudową systemu informacyjnego generującego raporty dla wszystkich obszarów funkcjonalnych systemu,
usługi dotyczące zabezpieczania danych przechowywanych w systemach komputerowych, usługi związane z automatyzacją procesu
uwierzytelniania użytkowników systemu.

(111) 321762
(220) 2017 12 07
(210) 479856
(151) 2019 04 16
(441) 2018 05 07
(732) INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OUTSORTS
(540)

(531) 26.02.01, 27.05.01
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje na urządzenia mobilne, oprogramowanie komputerowe służące do prowadzenia rozliczeń księgowych, spraw kadrowo-płacowych, rachunkowości, użytkowe systemy operacyjne wspomagające zarządzanie,
wymianę danych i informacji za pośrednictwem sieci, komunikację
między komputerami w sieci, użytkowe systemy operacyjne wspomagające prace projektowe oraz odpowiednie ich rozliczanie
ze szczególnym uwzględnieniem automatyzacji planowania zasobów oraz automatyzacji procesu uwierzytelniania i odpowiedniego
zabezpieczenia informacji, oprogramowanie systemów informacyjnych, serwerów, programy komputerowe do obsługi komputerowych urządzeń peryferyjnych, 35 usługi doradcze w zakresie organizacji i prowadzenia działalności związanej z pracami projektowymi,
automatyzacją planowania zasobów, automatyzacją procesu uwierzytelniania i odpowiedniego zabezpieczenia informacji, usługi doradcze w zakresie organizacji i prowadzenia działalności związanej
zarządzaniem budżetem i realizacją projektów przy jednoczesnym
wsparciu w zakresie rozliczania czasu pracy zasobów, usługi doradcze w zakresie organizacji i prowadzenia działalności związanej
zarządzaniem personelem, czasem pracy, rachunkowością, księgowością, zasobami ludzkimi, przygotowywaniem list płac przy użyciu
technologii informatycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, plikami, systematyzacja, pozyskiwanie i sortowanie danych
do komputerowej bazy danych, wyszukiwanie informacji w komputerowych bazach danych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, sporządzanie
sprawozdań rachunkowych, statystyczne zestawienia, wsparcie obsługi zapytań ofertowych od osób trzecich oraz przygotowania ofert
biznesowych, usługi wsparcie zarządzania uprawnieniami zasobów
w środowiskach informatycznych osób trzecich, 42 usługi doradztwa
w zakresie oprogramowania komputerowego, opracowywanie wyszukiwarek internetowych, instalacje oprogramowania komputerowego, usługi odzyskiwania danych komputerowych, projektowanie
i wytwarzanie systemów komputerowych i oprogramowania komputerowego zwłaszcza w dziedzinie księgowości, rachunkowości,
spraw kadrowo-płacowych, konserwacja oprogramowania komputerowego, usługa konwersji programów, danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, usługa aktualizacji oprogramowania komputerowego, powielanie i dystrybucja oprogramowania komputerowego, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa
danych, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu
zdalnego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, konfiguracja sieci komputerowych w tym w zakresie jej zabezpieczeń,
usługi związane z projektowaniem graficznym w zakresie interfejsu
oprogramowania oraz stron internetowych, tworzenie i utrzymywa-
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nie stron internetowych dla osób trzecich, prace badawczo-rozwojowe, usługi związane z rozbudową systemu informacyjnego generującego raporty dla wszystkich obszarów funkcjonalnych systemu,
usługi dotyczące zabezpieczania danych przechowywanych w systemach komputerowych, usługi związane z automatyzacją procesu
uwierzytelniania użytkowników systemu.

(111) 321763
(220) 2017 12 07
(151) 2019 04 17
(441) 2018 05 07
(732) GÓRSKI DARIUSZ EUC, Milanówek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 17
(540)

(210) 479866

(591) pomarańczowy
(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.07.01, 26.03.23
(510), (511) 1 środki chemiczne dla przemysłu, środki do konserwacji
betonu, z wyjątkiem farb i olejów, kleje, kleje aneorobowe, kleje cyjanoakrylowe, kleje epoksydowe, 2 środki zabezpieczające przed rdzą,
preparaty hamujące rdzę, środki zapobiegające rdzy, farby chroniące przed rdzą, oleje do ochrony przed rdzą, 3 preparaty czyszczące do użytku osobistego, pasty bhp, środki czyszczące, preparaty
do usuwania rdzy, środki czyszczące, aerozole czyszczące, preparaty do odtłuszczania inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki
do konserwacji skóry, środki zapachowe odświeżające powietrze,
kremy do rąk, kremy kosmetyczne, 4 smar miedziany, smary, smar
ceramiczny, smar łożyskowy, smary przemysłowe, płyn do silników,
smar teflonowy PTFE, smar biały, smar miedziany, łożyskowy, smar silikonowy, smar ceramiczny, 5 preparaty i artykuły do tępienia szkodników, preparaty przeciw mchom, preparaty do zwalczania pleśni.
(111) 321764
(220) 2018 01 24
(210) 481522
(151) 2019 04 17
(441) 2018 05 07
(732) KAROLINA STĘPKOWSKA, MARIUSZ JASKULSKI KLUB
MALUCHA RE-RE-KUM-KUM SPÓŁKA CYWILNA, Starachowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Re-Re-KUM-KUM
(540)

(591) zielony, żółty, biały, czarny
(531) 03.11.12, 24.09.07, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 przedszkola, 43 opieka nad dziećmi w klubach malucha, opieka nad dziećmi w żłobkach, żłobki dla dzieci, placówki opieki dziennej nad przedszkolakami i małymi dziećmi.
(111) 321765
(220) 2018 01 25
(210) 481568
(151) 2019 04 17
(441) 2018 05 07
(732) JANAS PAWEŁ SPORTART, Tychy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Sportowe SportArt
(510), (511) 16 materiały szkoleniowe i instruktażowe, 25 odzież obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, 41 edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.
(111) 321766
(220) 2018 03 19
(210) 483742
(151) 2019 06 28
(441) 2018 05 07
(732) KACHNYI IGOR, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DENERVIX
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, leki dla ludzi, leki pomocnicze
dla celów medycznych, leki wzmacniające, preparaty farmaceutyczne.
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(111) 321767
(220) 2018 12 27
(210) 494278
(151) 2019 06 07
(441) 2019 02 18
(732) PANTEON R. ŁAPIŃSKI, M. ŁAPIŃSKI SPÓŁKA JAWNA,
Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rukola pancake bistro
(540)

Nr 10/2019

(111) 321771
(220) 2018 12 28
(210) 494324
(151) 2019 05 31
(441) 2019 02 11
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE METAL-HURT
D. RAFIŃSKA, B. WESOŁOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLUSI
(540)

(591) szary
(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 11 kabiny prysznicowe, baterie kranowe, baterie prysznicowe, natryski, umywalki łazienkowe, zlewozmywaki.

(591) biały, zielony, czarny
(531) 05.03.11, 19.03.25, 26.01.03, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, przygotowywanie dań i napojów na zamówienie
oraz ich dostawa, udostępnianie pomieszczeń na spotkania.
(111) 321768
(220) 2018 12 27
(210) 494282
(151) 2019 06 07
(441) 2019 02 18
(732) ZAKŁADY PIWOWARSKIE GŁUBCZYCE SPÓŁKA AKCYJNA,
Głubczyce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CHMIELADA
(510), (511) 32 piwo, drink na bazie piwa, napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające.
(111) 321769
(220) 2018 12 27
(210) 494284
(151) 2019 06 07
(441) 2019 02 18
(732) WINKRO MILORAD IVANOVIĆ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Micromina
(510), (511) 5 mineralne suplementy diety.
(111) 321770
(220) 2018 12 27
(210) 494309
(151) 2019 06 07
(441) 2019 02 18
(732) FD ZARZĄDZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FD ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
(540)

(111) 321772
(220) 2018 12 28
(210) 494332
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) INDIAN LZG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wągrowiec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) INDIAN STEAK
(510), (511) 43 restauracje, restauracje z grillem, kawiarnie, puby,
bary, usługi kateringowe.
(111) 321773
(220) 2018 12 28
(210) 494334
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) sulovas
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne w szczególności przeciwzakrzepowe, 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, substytuty posiłków, żywność i napoje dietetyczne, przeznaczone do użytku medycznego, wyroby medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków,
pianek, aerozoli.
(111) 321774
(220) 2018 12 31
(210) 494343
(151) 2019 06 06
(441) 2019 02 18
(732) MALTAZAR JERZY ZAKŁAD PIEKARNICZY MALTA, Siewierz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ’’MALTA’’
(540)

(591) zielony, czerwony, biały
(531) 26.01.02, 26.01.11, 26.01.12, 26.01.18, 26.01.20, 26.04.05,
26.04.06, 26.04.18, 26.04.22, 24.17.01, 26.02.01, 26.02.12, 26.02.18,
26.02.19, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 29.01.13
(510), (511) 30 pieczywo, pieczywo cukiernicze.

(591) niebieski, złoty, biały
(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie powiernicze nieruchomościami, wycena i zarządzanie nieruchomościami,
administrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomością,
agencje nieruchomości, wynajem nieruchomości, agencje mieszkaniowe (nieruchomości), usługi nabywania nieruchomości, usługi
wyceny nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, inwestycje
majątkowe [nieruchomości], organizowanie wynajmu nieruchomości, odbieranie długów z tytułu wynajmu nieruchomości.

(111) 321775
(220) 2018 12 31
(210) 494346
(151) 2019 05 31
(441) 2019 02 11
(732) DOVERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chełm (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bars Travel
(510), (511) 12 części i akcesoria do pojazdów lądowych, części i akcesoria do pojazdów do poruszania się po wodzie, wiosła, wiosła
do kajaków, wiosła [sprzęt kajakowy], wiosła do canoe, wiosła rufowe, kajaki, pontony nadmuchiwane [łodzie ratunkowe], pontony,
łodzie, łodzie nadmuchiwane, łodzie wiosłowe, łodzie składane, ło-
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dzie motorowe, łodzie rekreacyjne, łodzie rybackie, ślizgacze (łodzie
motorowe), dopasowane pokrowce na łodzie, łodzie do sprzedaży
w zestawach, łodzie wiosłowe z płaskim dnem, rekreacyjne łodzie
z napędem odrzutowym, łodzie ratunkowe dmuchane, łodzie żaglowe, bagażniki dla rowerów, bagażniki do rowerów, bagażniki do pojazdów, bagażniki do przewożenia ładunku do pojazdów, bagażniki
na dach samochodu, bagażniki na narty do samochodów, bagażniki
na torby do rowerów, bagażniki rowerowe, bagażniki samochodowe
na narty, czasze spadochronów, drony, drony cywilne, elektryczne
napędy do pojazdów, haki holownicze, hulajnogi (pojazdy), hulajnogi z pedałami, jachty, jachty silnikowe, jachty z silnikiem, jednoosobowe jednostki pływające, jednostki pływające [łodzie i statki],
kampery, łańcuchy antypoślizgowe, maszty do łodzi, maszty do lodzi
żaglowych, maszty statków, motorówki, ochraniacze skrzydeł śruby
napędowej do łodzi, osłony [budki] do łodzi, osłony [budki] do pojazdów wodnych, panele szklane do pojazdów wodnych, kadłuby łodzi,
stery łodzi, rekreacyjne łodzie, rumpel do łodzi, żurawiki do łodzi,
odbijacze do łodzi, knagi do łodzi, bomy do łodzi, żurawiki łodziowe,
łodzie sportowe, części konstrukcyjne do łodzi, przyczepy do holowania łodzi, wózki do wodowania łodzi, płaty wodne do łodzi, wały
napędowe do łodzi, śruby napędowe do łodzi, plandeki przystosowane [ukształtowane] do łodzi, ochraniacze przeciw obcieraniu
do łodzi, dopasowane osłony na łodzie i pojazdy morskie, pokrywy
włazów jako części konstrukcyjne do łodzi, poduszki na siedzenia
w łodziach, małe łodzie napędzane silnikami odrzutowymi, podstawy masztów do lodzi, opony z kolcami wspomagające przyczepność
pojazdów na lodzie, siedzenia do pojazdów wodnych, alarmy zdalne do pojazdów wodnych, worki wypornościowe przystosowane
do użytku w pojazdach wodnych, pojazdy odrzutowe przeznaczone
do sportów wodnych, poduszki na siedzenia do pojazdów wodnych,
systemy alarmowe do pojazdów wodnych, dachy rozsuwane do pojazdów wodnych, płaty aerodynamiczne do pojazdów wodnych, 18
bagaż, bagaż na kółkach, bagaże podróżne, chlebaki, kije alpejskie,
kije trekkingowe, laski, kijki marszowe i trekkingowe, małe plecaki,
małe torby dla mężczyzn, parasole nieprzemakalne, parasolki i parasole (duże), plecaki dla alpinistów, plecaki dla wędrowników, plecaki [małe], plecaki na kółkach, plecaki, plecaki turystyczne, plecaki
wycieczkowe, podróżne (torby-), sakwy, torby alpinistyczne, torby
biwakowe, torby na ramię, torby na wyjazdy weekendowe, torby
plażowe, torby przenośne, torby podróżne [podręczne], torby podróżne wykonane z tworzyw sztucznych, torby podróżne wykonane
z imitacji skóry, torby podróżne wykonane ze skóry, torby podróżne
[wyroby skórzane], torby [pokrowce] na ubrania do podróży, torby
wodoodporne, walizki podróżne [podręczne], zestawy podróżne
[wyroby skórzane], torby turystyczne, 25 kamizelki myśliwskie, kurtki
myśliwskie, koszule myśliwskie, spodnie myśliwskie, torby specjalnie
przystosowane do obuwia myśliwskiego, koszule wędkarskie, kurtki
wędkarskie, gumowe buty wędkarskie, buty wędkarskie, buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki].

(540) CLICK ON MENTHOL BOOST
(540)

(111) 321776
(220) 2015 02 27 K
(210) 447375
(151) 2019 02 06
(441) 2015 12 07
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., Wilmington (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLICK ON FRESH TASTE
(540)

(111) 321780
(220) 2019 01 04
(210) 494470
(151) 2019 06 13
(441) 2019 02 25
(732) AS CROP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Amino Turbo
(510), (511) 1 nawozy, 5 pestycydy, fungicydy, herbicydy, insektycydy.

(591) jasny niebieski, ciemny niebieski, biały, szary
(531) 26.01.05, 26.01.21, 26.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 34 papierosy, tytoń, wyroby tytoniowe, zapalniczki, zapałki, artykuły dla palących.
(111) 321777
(220) 2015 02 27 K
(210) 447376
(151) 2019 02 06
(441) 2015 12 07
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., Wilmington (US)
(540) (znak słowno-graficzny)

(591) jasny zielony, ciemny zielony, biały, szary
(531) 26.01.05, 26.01.21, 26.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 34 papierosy, tytoń, wyroby tytoniowe, zapalniczki, zapałki, artykuły dla palących.
(111) 321778
(220) 2019 01 04
(210) 494463
(151) 2019 06 14
(441) 2019 02 25
(732) ŁĄTKA CZESŁAW INNOVATION 1, Jenkowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hd Hybrid drink
(540)

(591) biały, ciemnoniebieski, niebieski
(531) 26.11.03, 27.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje witaminizowane, napoje izotoniczne, napoje
herbaciane, napoje energetyzujące.
(111) 321779
(220) 2019 01 04
(210) 494469
(151) 2019 06 14
(441) 2019 02 25
(732) WEB INNOVATIVE SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WFIRMA
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, fakturowane, księgowość, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, rachunkowość, 42 projektowanie oprogramowania
komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
aktualizacja oprogramowania komputerowego, oprogramowanie
jako usługa, przechowywanie danych elektronicznych.

(111) 321781
(220) 2019 01 04
(151) 2019 06 12
(441) 2019 02 25
(732) Kia Motors Corporation, Seoul (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KIA Sales & Service Promise to Care
(540)

(210) 494475

(591) czerwony, szary
(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 37 konserwacja pojazdów mechanicznych, naprawy pojazdów silnikowych.
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(111) 321782
(220) 2019 01 04
(210) 494477
(151) 2019 06 13
(441) 2019 02 25
(732) ŻYWIEC-ZDRÓJ SPÓŁKA AKCYJNA, Cięcina (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sparkles ŻYWIEC ZDRÓJ
(540)

(591) szary, niebieski
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 wody, woda aromatyzowana, woda niegazowana,
woda pitna, woda mineralna, woda źródlana, woda stołowa, woda
gazowana, woda sodowa, woda z lodowca, smakowa woda mineralna, woda wzbogacona odżywczo, napoje funkcjonalne na bazie
wody, syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, napoje owocowe
z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cukru, napoje owocowe, napoje witaminizowane, napoje izotoniczne, napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające, napoje typu kola [napoje bezalkoholowe], napoje aromatyzowane owocami, bezalkoholowe napoje
niskokaloryczne, toniki [napoje nielecznicze], napoje owocowe niealkoholowe, aromatyzowane napoje gazowane, mrożone napoje gazowane, bezalkoholowe napoje słodowe, syropy do napojów, esencje do produkcji napojów, wyciągi do sporządzania napojów, syrop
słodowy do napojów, sorbety w postaci napojów, pastylki do napojów gazowanych, syropy do wyrobu napojów, preparaty do produkcji
napojów, proszki do sporządzania napojów, napoje bezalkoholowe
o smaku owocowym, napoje zawierające głównie soki owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje dla sportowców zawierające
elektrolity, woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], napoje energetyzujące
[nie do celów medycznych], napoje na bazie owoców lub warzyw.
(111) 321783
(220) 2019 01 07
(210) 494523
(151) 2019 06 05
(441) 2019 02 18
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMERICAN CASK
(540)

(531) 03.07.01, 03.07.16, 27.05.01
(510), (511) 33 whisky amerykańska, napoje alkoholowe na bazie
whisky amerykańskiej.
(111) 321784
(220) 2019 01 07
(210) 494525
(151) 2019 06 05
(441) 2019 02 18
(732) POMONA COMPANY LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żyrardów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PADECO
(510), (511) 16 chusteczki do nosa, papier toaletowy, ręczniki i serwetki papierowe, obrusy papierowe, opakowania: torby, pudełka papierowe, podkłady absorpcyjne, folie z tworzyw sztucznych do pakowania, opakowania z tworzyw sztucznych.
(111) 321785
(220) 2018 06 27
(210) 487612
(151) 2019 05 31
(441) 2018 10 08
(732) PLATINUM OIL WIELKOPOLSKIE CENTRUM DYSTRYBUCJI
SPÓŁKA AKCYJNA, Baranowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAXMASTER CAR
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(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 gaz propanowy sprzedawany w pojemnikach do użytku
w palnikach, 5 apteczki przenośne z wyposażeniem, 6 kanistry metalowe, opaski metalowe do węży i rur, linki metalowe, 7 narzędzia ręczne
z napędem pneumatycznym do przedmuchiwania, 8 pompki nożne,
narzędzia ręczne do naprawy pojazdów, 9 bezpieczniki do pojazdów,
odblaskowe kamizelki ochronne, awaryjne trójkąty ostrzegawcze
do pojazdów, kable rozruchowe, gaśnice, gniazda elektryczne i wtyczki elektryczne, słuchawki, rękawice ochronne przed wypadkami lub
urazami, okulary ochronne, manometry, próbniki napięcia, ładowarki, przejściówki do kabli, anteny samochodowe, gwizdki [Urządzenia
ostrzegawcze], młotki ratunkowe z nożem do cięcia pasów bezpieczeństwa, ładowarki do telefonów i smartfonów, uchwyty do telefonów i smartfonów, 11 przenośne lampy oświetleniowe, kuchenki gazowe, żarówki oświetleniowe, 12 poduszki przystosowane do użytku
w pojazdach, korki wlewu do zbiorników paliwa w pojazdach, ramki
do tablic rejestracyjnych, urządzenia do pompowania opon, osłony
przeciwsłoneczne i przeciwzamarzaniowe do szyb samochodowych,
wycieraczki do szyb samochodowych, uchwyty na napoje do użytku
w pojazdach samochodowych, pokrowce na zagłówki do pojazdów,
siatki bagażowe do pojazdów, 17 taśmy elektryczne izolacyjne, taśmy
uszczelniające do użytku w samochodach, węże pneumatyczne, 20
kliny pod koła, niemetalowe, najazdy antypoślizgowe pod koła niemetalowe, kanistry niemetalowe, pojemniki niemetalowe, 21 lejki,
ścierki do czyszczenia, gąbki, szczotki do mycia samochodu, szczotki
do czyszczenia kół samochodowych, ircha do czyszczenia, zbieraki
wody do szyb, 22 linki holownicze niemetalowe, pasy mocujące inne
niż metalowe, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej następujących towarów: gaz propanowy sprzedawany w pojemnikach do użytku w palnikach, apteczki przenośne z wyposażeniem, kanistry metalowe, opaski metalowe do węży i rur, linki metalowe, narzędzia ręczne
z napędem pneumatycznym do przedmuchiwania, pompki nożne,
narzędzia ręczne do naprawy pojazdów, bezpieczniki do pojazdów,
odblaskowe kamizelki ochronne, awaryjne trójkąty ostrzegawcze
do pojazdów, kable rozruchowe, gaśnice, gniazda elektryczne i wtyczki elektryczne, słuchawki, rękawice ochronne przed wypadkami lub
urazami, okulary ochronne, manometry, próbniki napięcia, ładowarki, przejściówki do kabli, anteny samochodowe, gwizdki [Urządzenia
ostrzegawcze], młotki ratunkowe z nożem do cięcia pasów bezpieczeństwa, ładowarki do telefonów i smartfonów, uchwyty do telefonów i smartfonów, przenośne lampy oświetleniowe, kuchenki gazowe,
żarówki oświetleniowe, poduszki przystosowane do użytku w pojazdach, korki wlewu do zbiorników paliwa w pojazdach, ramki do tablic
rejestracyjnych, urządzenia do pompowania opon, osłony przeciwsłoneczne i przeciwzamarzaniowe do szyb samochodowych, wycieraczki
do szyb samochodowych, uchwyty na napoje do użytku w pojazdach
samochodowych, pokrowce na zagłówki do pojazdów, siatki bagażowe do pojazdów, taśmy elektryczne izolacyjne, taśmy uszczelniające
do użytku w samochodach, węże pneumatyczne, kliny pod koła, niemetalowe, najazdy antypoślizgowe pod koła niemetalowe, kanistry
niemetalowe, pojemniki niemetalowe, lejki, ścierki do czyszczenia,
gąbki, szczotki do mycia samochodu, szczotki do czyszczenia kół samochodowych, ircha do czyszczenia, zbieraki wody do szyb, linki holownicze niemetalowe, pasy mocujące inne niż metalowe.
(111) 321786
(220) 2019 01 07
(151) 2019 06 05
(441) 2019 02 18
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wygodne usługi
(540)

(210) 494529

(591) ciemnozielony, biały
(531) 27.05.01, 27.05.11, 27.05.24, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.12, 29.01.12
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(510), (511) 9 urządzenia automatyczne i ich części służące do sortowania i wydawania paczek i przesyłek, urządzenia do wypłacania
gotówki, terminale płatnicze, bankomaty i liczarki pieniędzy, urządzenia do wydawania kuponów loteryjnych, terminale elektroniczne
do generowania biletów loteryjnych, gry wideo [gry komputerowe]
w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, gry wideo nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe],
zautomatyzowane drukarki do biletów, automaty biletowe, urządzenia do kasowania biletów, 28 zdrapki do gier loteryjnych, żetony
do gier hazardowych, zdrapki loteryjne, losy na loterie, drukowane
losy loteryjne, 35 sortowanie, obsługa i przyjmowanie przesyłek
pocztowych, usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami komórkowymi, usługi w zakresie promocji sprzedaży, mianowicie gromadzenie rozmaitych dostawców usług telekomunikacyjnych w celu
umożliwienia innym wygodnego oglądania i zakupu tych usług,
usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, usługi handlu detalicznego w związku ze smartfonami, usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego,
usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi
publikacjami elektronicznymi, usługi handlu detalicznego związane
z pobieralnymi plikami muzycznymi, usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi
handlu detalicznego online w zakresie dzwonków telefonicznych
do pobrania, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, promocja towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów,
promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), promocja sprzedaży, usługi w zakresie promocji, usługi doradcze dotyczące promocji
sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promocja [reklama] podróży, 36 wypłata gotówki, zapewnianie szybkich wypłat gotówkowych, usługi w zakresie wypłaty gotówki, wypłata gotówki
przeprowadzana przez klienta, transakcje gotówkowe i transakcje
walutowe, usługi związane z kartami gotówkowymi, usługi gotówkowe, czekowe i przekazy pieniężne, usługi w zakresie wypłaty gotówki
[uruchamiane kartą], usługi związane z kartami kredytowymi i gotówkowymi, finansowe usługi bankowe w zakresie wypłacania środków pieniężnych, finansowe usługi bankowe w zakresie wpłacania
środków pieniężnych, usługi gwarancji płatności dokonywanych
za pomocą przekazów pieniężnych, elektroniczny transfer środków
pieniężnych za pośrednictwem telekomunikacji, usługi przelewów
pieniężnych przy użyciu kart elektronicznych, elektroniczny transfer
środków finansowych dla biur podróży, usługi bankowe związane
z elektronicznym transferem funduszy, usługi informacyjne związane z automatycznym transferem funduszy, usługi bankowe związane
z transferem funduszy z kont bankowych, transfer funduszy, transfer
pieniądza elektronicznego, organizowanie transferu pieniędzy, usługi automatycznego transferu funduszy, usługi elektronicznego
transferu funduszy, usługi przekazywania pieniędzy za pośrednictwem środków elektronicznych, usługi agencji wymiany pieniędzy,
usługi w zakresie przesyłania pieniędzy, udostępnianie bankomatów
do wpłacania pieniędzy, pośrednictwo w wypłacaniu i przyjmowaniu pieniędzy, usługi w zakresie krajowych przelewów pieniędzy,
usługi bankowe związane z wpłatami pieniędzy, usługi w zakresie
przelewów pieniędzy elektronicznych, zautomatyzowane usługi
płatnicze, usługi płatnicze świadczone za pośrednictwem bezprzewodowej aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych, detaliczne
usługi finansowe, dokonywanie transakcji finansowych, organizowanie transakcji finansowych, pośrednictwo w usługach finansowych,
powiernictwo środków pieniężnych, przelewy i transakcje finansowe
oraz usługi płatnicze, transakcje finansowe, świadczenie usług finansowych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, usługi finansowe, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi
leasingowe, usługi pośrednictwa walutowego, usługi pośrednictwa
finansowego, usługi w zakresie rachunków bankowych, usługi wymiany finansowej, wymiana finansowa, usługi ubezpieczeniowe, organizowanie ubezpieczenia, pośrednictwo ubezpieczeniowe, agencje
ubezpieczeniowe, usługi agencji ubezpieczeniowej i pośrednictwa
ubezpieczeniowego, udostępnianie informacji o ubezpieczeniach,
usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, wydawanie kart przedpłaconych i bonów, automatyczne opłacanie rachunków, przyjmowanie opłat za rachunki, usługi
płacenia rachunków online, usługi w zakresie regulowania rachun-
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ków, usługi w zakresie opłacania rachunków świadczone poprzez
stronę internetową, usługi informacyjne dotyczące zautomatyzowanego opłacania rachunków, działalność finansowa, sprawy monetarne, działalność monetarna, transakcje monetarne, usługi monetarne,
usługi finansowe i monetarne, transakcje finansowe i monetarne,
usługi w zakresie transakcji monetarnych, walutowe operacje monetarne, finansowe usługi w zakresie przedpłacania, przetwarzanie
płatności elektronicznych dokonywanych przy użyciu przedpłaconych kart, usługi kart kredytowych, udostępnianie pożyczek i kredytów, emisja kart kredytowych, obsługa kart kredytowych, wydawanie kart kredytowych, obsługa kart kredytowych i debetowych,
przetwarzanie płatności dotyczących kart kredytowych, obsługa
kart obciążeniowych i kredytowych, przetwarzanie płatności za pomocą kart kredytowych, elektroniczne transakcje za pomocą kart
kredytowych, usługi finansowe związane z kartami kredytowymi,
zautomatyzowane usługi bankowe związane z transakcjami przy
użyciu kart kredytowych, usługi w zakresie płatności za pomocą kart
kredytowych, usługi związane z kartami kredytowymi i kartami płatniczymi, usługi związane z przetwarzaniem transakcji kartami kredytowymi, usługi związane z kartami kredytowymi i gotówkowymi,
usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i elektronicznych kart płatniczych, agencje pobierające opłaty
z tytułu korzystania z energii elektrycznej, emisja kart przedpłaconych do użytku jako elektroniczne bilety podróżne, usługi finansowe
związane z podróżami, usługi w zakresie ubezpieczeń w podróży, 38
usługi w zakresie komórkowych sieci telekomunikacyjnych, usługi
w zakresie bezprzewodowych telefonów komórkowych, usługi telekomunikacyjne, usługi sieci telekomunikacyjnych, usługi informacyjne dotyczące telekomunikacji, usługi telefoniczne i telekomunikacyjne, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące
telekomunikacji, usługi informacyjne on-line związane z telekomunikacją, telefoniczne usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem przedpłaconych kart telefonicznych, 39 dostarczanie poczty i usługi kurierskie, organizowanie dostawy towarów przez pocztę,
dostarczanie i przekierowanie poczty, dostarczanie poczty przez
kuriera, wynajem skrzynek pocztowych, dostarczanie przesyłek
pocztowych, usługi przekazywania poczty, usługi pocztowe, dostarczanie poczty, usługi kurierskie, dostawa paczek przez kuriera, doręczanie paczek przez kuriera, dostawa towarów poprzez kuriera, dostarczanie towarów przez kuriera, usługi kurierskie dotyczące
towarów, usługi kurierów i posłańców, usługi kurierskie [wiadomości
lub towary], dostarczanie korespondencji pocztą i/lub kurierem,
usługi kurierskie w zakresie dostarczania towarów, usługi kurierskie
w zakresie dostarczania listów, usługi kurierskie w zakresie dostarczania wiadomości, usługi kurierskie w zakresie transportowania ładunków, usługi kurierskie w zakresie dostarczania paczek, usługi kurierskie w zakresie dostarczania pakunków, dostawa przesyłek,
dostarczanie przesyłek, dostawa i dystrybucja energii elektrycznej,
dystrybucja energii elektrycznej, dystrybucja energii elektrycznej
do gospodarstw domowych, usługi doradztwa związane z dystrybucją energii elektrycznej, rezerwacja biletów na podróż, wydawanie
biletów na podróż, wynajem maszyn wydających bilety na podróż,
usługi w zakresie biletów na podróż, organizowanie biletów lotniczych, biletów rejsowych i biletów kolejowych, dostarczanie biletów
w celu umożliwienia ich posiadaczom podróży, usługi w zakresie rezerwacji biletów na podróże i wycieczki, organizowanie podróży, organizowanie podróży biznesowych, organizowanie podróży samolotowych, organizowanie podróży autobusem, rezerwacja miejsc
[podróż], usługi rezerwowania podróży, agencje rezerwacji podróży,
organizowanie podróży i rejsów, usługi rezerwacji biletów na podróż, usługi agencji podróży i rezerwacji, skomputeryzowane usługi
w zakresie rezerwacji podróży, usługi biura podróży, mianowicie dokonywanie rezerwacji i zamówień na transport, udzielanie informacji
dotyczących transportu i podróży za pośrednictwem mobilnych
urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych, 41 gry losowe, hazard,
usługi związane z kasynami, grami na pieniądze i grami hazardowymi, usługi w zakresie gier elektronicznych dostarczanych z komputerowych baz danych lub za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie gier świadczone za pośrednictwem sieci komputerowych
i światowych sieci komunikacyjnych, usługi w zakresie gier świadczone za pomocą środków łącznościowych przez terminale komputerowe lub telefon komórkowy, usługi loterii, udostępnianie gry komputerowej dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, gry oferowane
w systemie on-line z sieci komputerowej, udostępnianie gry komputerowej, do której użytkownicy mają dostęp poprzez globalną sieć i/
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lub internet, udostępnianie gier komputerowych on-line, udostępnianie gier za pośrednictwem systemów komputerowych, usługi
w zakresie interaktywnych gier komputerowych, usługi rozrywkowe
w zakresie gier komputerowych i wideo, usługi gier elektronicznych
świadczone za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, dostarczanie biuletynów w dziedzinie gier komputerowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, udostępnianie w trybie on-line informacji związanych z grami komputerowymi i rozszerzeniami
komputerowymi do gier, usługi w zakresie gier elektronicznych,
w tym udostępnianie gier online lub za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej, usługi w zakresie gier elektronicznych dostarczanych z komputerowych baz danych lub za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie gier świadczone za pomocą środków łącznościowych przez terminale komputerowe lub telefon komórkowy,
udostępnianie interaktywnych gier komputerowych z udziałem kilku
graczy, za pośrednictwem Internetu oraz elektronicznych sieci komunikacyjnych, usługi kas biletowych, usługi rezerwacji biletów
na spektakle, usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], świadczenie usług sprzedaży biletów z odbiorem u sprzedawcy na wydarzenia rozrywkowe, sportowe i kulturalne.

(111) 321787
(220) 2019 01 07
(151) 2019 06 05
(441) 2019 02 18
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wygodne usługi
(540)

(210) 494531

(591) ciemnozielony, biały
(531) 27.05.01, 27.05.11, 29.01.03, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.12
(510), (511) 9 urządzenia automatyczne i ich części służące do sortowania i wydawania paczek i przesyłek, urządzenia do wypłacania gotówki, terminale płatnicze, bankomaty i liczarki pieniędzy, urządzenia
do wydawania kuponów loteryjnych, terminale elektroniczne do generowania biletów loteryjnych, gry wideo [gry komputerowe] w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych,
gry wideo nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe], zautomatyzowane drukarki do biletów, automaty biletowe, urządzenia
do kasowania biletów, 28 zdrapki do gier loteryjnych, żetony do gier
hazardowych, zdrapki loteryjne, losy na loterie, drukowane losy loteryjne, 35 sortowanie, obsługa i przyjmowanie przesyłek pocztowych,
usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami komórkowymi,
usługi w zakresie promocji sprzedaży, mianowicie gromadzenie rozmaitych dostawców usług telekomunikacyjnych w celu umożliwienia
innym wygodnego oglądania i zakupu tych usług, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, usługi handlu
detalicznego w związku ze smartfonami, usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, usługi handlu
detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi,
usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi plikami muzycznymi, usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów
nagranych oraz do pobrania, usługi handlu detalicznego online w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, promocja towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży,
na rzecz innych, zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz
sprzedaży i promocji, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), promocja sprzedaży, usługi w zakresie promocji, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promocja [reklama] podróży, 36 wypłata gotówki, zapewnianie
szybkich wypłat gotówkowych, usługi w zakresie wypłaty gotówki,
wypłata gotówki przeprowadzana przez klienta, transakcje gotówkowe i transakcje walutowe, usługi związane z kartami gotówkowymi,
usługi gotówkowe, czekowe i przekazy pieniężne, usługi w zakresie
wypłaty gotówki [uruchamiane kartą], usługi związane z kartami kredytowymi i gotówkowymi, finansowe usługi bankowe w zakresie wypłacania środków pieniężnych, finansowe usługi bankowe w zakresie

Nr 10/2019

wpłacania środków pieniężnych, usługi gwarancji płatności dokonywanych za pomocą przekazów pieniężnych, elektroniczny transfer
środków pieniężnych za pośrednictwem telekomunikacji, usługi przelewów pieniężnych przy użyciu kart elektronicznych, elektroniczny
transfer środków finansowych dla biur podróży, usługi bankowe związane z elektronicznym transferem funduszy, usługi informacyjne związane z automatycznym transferem funduszy, usługi bankowe związane z transferem funduszy z kont bankowych, transfer funduszy,
transfer pieniądza elektronicznego, organizowanie transferu pieniędzy, usługi automatycznego transferu funduszy, usługi elektronicznego transferu funduszy, usługi przekazywania pieniędzy za pośrednictwem środków elektronicznych, usługi agencji wymiany pieniędzy,
usługi w zakresie przesyłania pieniędzy, udostępnianie bankomatów
do wpłacania pieniędzy, pośrednictwo w wypłacaniu i przyjmowaniu
pieniędzy, usługi w zakresie krajowych przelewów pieniędzy, usługi
bankowe związane z wpłatami pieniędzy, usługi w zakresie przelewów
pieniędzy elektronicznych, zautomatyzowane usługi płatnicze, usługi
płatnicze świadczone za pośrednictwem bezprzewodowej aparatury
i urządzeń telekomunikacyjnych, detaliczne usługi finansowe, dokonywanie transakcji finansowych, organizowanie transakcji finansowych, pośrednictwo w usługach finansowych, powiernictwo środków
pieniężnych, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze,
transakcje finansowe, świadczenie usług finansowych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, usługi finansowe,
usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, usługi pośrednictwa walutowego, usługi pośrednictwa finansowego, usługi
w zakresie rachunków bankowych, usługi wymiany finansowej, wymiana finansowa, usługi ubezpieczeniowe, organizowanie ubezpieczenia, pośrednictwo ubezpieczeniowe, agencje ubezpieczeniowe,
usługi agencji ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego,
udostępnianie informacji o ubezpieczeniach, usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, wydawanie
kart przedpłaconych i bonów, automatyczne opłacanie rachunków,
przyjmowanie opłat za rachunki, usługi płacenia rachunków online,
usługi w zakresie regulowania rachunków, usługi w zakresie opłacania
rachunków świadczone poprzez stronę internetową, usługi informacyjne dotyczące zautomatyzowanego opłacania rachunków, działalność finansowa, sprawy monetarne, działalność monetarna, transakcje
monetarne, usługi monetarne, usługi finansowe i monetarne, transakcje finansowe i monetarne, usługi w zakresie transakcji monetarnych,
walutowe operacje monetarne, finansowe usługi w zakresie przedpłacania, przetwarzanie płatności elektronicznych dokonywanych przy
użyciu przedpłaconych kart, usługi kart kredytowych, udostępnianie
pożyczek i kredytów, emisja kart kredytowych, obsługa kart kredytowych, wydawanie kart kredytowych, obsługa kart kredytowych i debetowych, przetwarzanie płatności dotyczących kart kredytowych,
obsługa kart obciążeniowych i kredytowych, przetwarzanie płatności
za pomocą kart kredytowych, elektroniczne transakcje za pomocą kart
kredytowych, usługi finansowe związane z kartami kredytowymi,
zautomatyzowane usługi bankowe związane z transakcjami przy użyciu kart kredytowych, usługi w zakresie płatności za pomocą kart kredytowych, usługi związane z kartami kredytowymi i kartami płatniczymi, usługi związane z przetwarzaniem transakcji kartami kredytowymi,
usługi związane z kartami kredytowymi i gotówkowymi, usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i elektronicznych kart płatniczych, agencje pobierające opłaty z tytułu korzystania z energii elektrycznej, emisja kart przedpłaconych do użytku
jako elektroniczne bilety podróżne, usługi finansowe związane z podróżami, usługi w zakresie ubezpieczeń w podróży, 38 usługi w zakresie komórkowych sieci telekomunikacyjnych, usługi w zakresie bezprzewodowych telefonów komórkowych, usługi telekomunikacyjne,
usługi sieci telekomunikacyjnych, usługi informacyjne dotyczące telekomunikacji, usługi telefoniczne i telekomunikacyjne, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące telekomunikacji, usługi informacyjne on-line związane z telekomunikacją, telefoniczne usługi
telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem przedpłaconych
kart telefonicznych, 39 dostarczanie poczty i usługi kurierskie, organizowanie dostawy towarów przez pocztę, dostarczanie i przekierowanie poczty, dostarczanie poczty przez kuriera, wynajem skrzynek
pocztowych, dostarczanie przesyłek pocztowych, usługi przekazywania poczty, usługi pocztowe, dostarczanie poczty, usługi kurierskie,
dostawa paczek przez kuriera, doręczanie paczek przez kuriera, dostawa towarów poprzez kuriera, dostarczanie towarów przez kuriera,
usługi kurierskie dotyczące towarów, usługi kurierów i posłańców,
usługi kurierskie [wiadomości lub towary], dostarczanie koresponden-
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cji pocztą i/lub kurierem, usługi kurierskie w zakresie dostarczania towarów, usługi kurierskie w zakresie dostarczania listów, usługi kurierskie w zakresie dostarczania wiadomości, usługi kurierskie w zakresie
transportowania ładunków, usługi kurierskie w zakresie dostarczania
paczek, usługi kurierskie w zakresie dostarczania pakunków, dostawa
przesyłek, dostarczanie przesyłek, dostawa i dystrybucja energii elektrycznej, dystrybucja energii elektrycznej, dystrybucja energii elektrycznej do gospodarstw domowych, usługi doradztwa związane
z dystrybucją energii elektrycznej, rezerwacja biletów na podróż, wydawanie biletów na podróż, wynajem maszyn wydających bilety
na podróż, usługi w zakresie biletów na podróż, organizowanie biletów lotniczych, biletów rejsowych i biletów kolejowych, dostarczanie
biletów w celu umożliwienia ich posiadaczom podróży, usługi w zakresie rezerwacji biletów na podróże i wycieczki, organizowanie podróży,
organizowanie podróży biznesowych, organizowanie podróży samolotowych, organizowanie podróży autobusem, rezerwacja miejsc [podróż], usługi rezerwowania podróży, agencje rezerwacji podróży, organizowanie podróży i rejsów, usługi rezerwacji biletów na podróż,
usługi agencji podróży i rezerwacji, skomputeryzowane usługi w zakresie rezerwacji podróży, usługi biura podróży, mianowicie dokonywanie rezerwacji i zamówień na transport, udzielanie informacji dotyczących transportu i podróży za pośrednictwem mobilnych urządzeń
i przyrządów telekomunikacyjnych, 41 gry losowe, hazard, usługi
związane z kasynami, grami na pieniądze i grami hazardowymi, usługi
w zakresie gier elektronicznych dostarczanych z komputerowych baz
danych lub za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie gier świadczone za pośrednictwem sieci komputerowych i światowych sieci komunikacyjnych, usługi w zakresie gier świadczone za pomocą środków
łącznościowych przez terminale komputerowe lub telefon komórkowy, usługi loterii, udostępnianie gry komputerowej dostępnej w sieci
dla użytkowników sieci, gry oferowane w systemie on-line z sieci komputerowej, udostępnianie gry komputerowej, do której użytkownicy
mają dostęp poprzez globalną sieć i/lub Internet, udostępnianie gier
komputerowych on-line, udostępnianie gier za pośrednictwem systemów komputerowych, usługi w zakresie interaktywnych gier komputerowych, usługi rozrywkowe w zakresie gier komputerowych i wideo,
usługi gier elektronicznych świadczone za pośrednictwem światowej
sieci komputerowej, dostarczanie biuletynów w dziedzinie gier komputerowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, udostępnianie
w trybie on-line informacji związanych z grami komputerowymi i rozszerzeniami komputerowymi do gier, usługi w zakresie gier elektronicznych, w tym udostępnianie gier online lub za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, usługi w zakresie gier elektronicznych
dostarczanych z komputerowych baz danych lub za pośrednictwem
Internetu, usługi w zakresie gier świadczone za pomocą środków łącznościowych przez terminale komputerowe lub telefon komórkowy,
udostępnianie interaktywnych gier komputerowych z udziałem kilku
graczy, za pośrednictwem Internetu oraz elektronicznych sieci komunikacyjnych, usługi kas biletowych, usługi rezerwacji biletów na spektakle, usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], świadczenie usług
sprzedaży biletów z odbiorem u sprzedawcy na wydarzenia rozrywkowe, sportowe i kulturalne.

(111) 321788
(220) 2019 01 08
(210) 494537
(151) 2019 06 18
(441) 2019 03 04
(732) KUROPATWA-ŚNIEGOŃ ANNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PIANOFORMA
(510), (511) 41 usługi w zakresie edukacji muzycznej, usługi w zakresie produkcji muzycznej, muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, usługi rozrywkowe świadczone
przez grupy muzyczne, usługi rozrywki muzycznej świadczone przez
grupy instrumentalne, koncerty muzyczne, nauka gry na pianinie,
produkcja nagrań muzycznych, usługi w zakresie komponowania
muzyki, usługi rozrywkowe świadczone przez muzyków, dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, udostępnianie publikacji
elektronicznych online z dziedziny muzyki, nie do pobrania.
(111) 321789
(220) 2019 01 08
(210) 494541
(151) 2019 06 05
(441) 2019 02 18
(732) KOSTELECKI MICHAŁ SYNERGIA, Tychy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚLĄSKA GIEŁDA KWIATOWA Silesia Flower Market est. 1987
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(540)

(591) czerwony, ciemnozielony
(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 35 nadzór, zarządzanie i administrowanie giełdą związaną ze sprzedażą hurtową i detaliczną kwiatów, akcesoriów florystycznych, wyrobów i akcesoriów dekoracyjnych oraz wyrobów i akcesoriów ogrodniczych, organizowanie usług wynikających z umów
z osobami trzecimi [handel], usługi organizowania targów i wystaw
handlowych, wypożyczanie stoisk handlowych, reklamowanie towarów innych sprzedawców, umożliwiając klientom wygodne oglądanie i porównywanie towarów tych sprzedawców.
(111) 321790
(220) 2018 03 29
(210) 484249
(151) 2019 04 16
(441) 2018 08 13
(732) STOWARZYSZENIE NAUKOWO-TECHNICZNE INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ftp FUNDACJA TECHNIKI POLSKIEJ POLISH TECHNIC
FUNDATION
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 analizy gospodarcze, administrowanie działalnością
gospodarczą, badania dotyczące działalności gospodarczej, badanie
rynku, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, wsparcie
i doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą i jej organizacji, dostarczanie informacji gospodarczych i handlowych online,
pomoc dla przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie prowadzenia
ich interesów, zarządzanie, szacowanie wartości i wycena majątkowa,
usługi w zakresie ekspertyzy dotyczącej działalności gospodarczej,
prowadzenie reklam w różnych formach, usługi promocyjno-reklamowe, wydawanie materiałów reklamowych, w szczególności korespondencyjnych, druków, prospektów, broszur, organizacja i obsługa
wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, dystrybucja
materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, usługi marketingowe, usługi reklamowe i promocyjne, organizacja i prowadzenie
kampanii reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, publikowanie tekstów i ogłoszeń reklamowych, publikowanie
tekstów sponsorowanych, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi badania opinii publicznej, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i usługi
zarządzania działalnością gospodarczą, przygotowywanie opracowań
projektów dotyczących tematyki działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania kadrami, organizacja działalności gospodarczej, promowanie działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą, opracowywanie informacji gospodarczych,
sporządzanie raportów gospodarczych, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, usługi reklamowe związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej, pisanie opracowań dotyczących badań
w zakresie działalności gospodarczej, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 41 usługi szkoleniowe dla przemysłu, szkolenia przemysłowe, organizowanie i prowadzenie spotkań tematycznych, seminariów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, zjazdów i konkursów, publikowanie czasopism, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania,
usługi edukacyjne, kształcenie i nauczanie, doradztwo zawodowe,
badania naukowe, szkolenia dla personelu w zakresie działalności
gospodarczej i przemysłowej, usługi edukacyjne związane ze szkoleniem personelu z zakresu technologii i gospodarki, usługi edukacyjne
i szkoleniowe w formie kursów, szkoleń, sympozjów i konferencji w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi wydawnicze,
publikowanie materiałów szkoleniowych, publikowanie elektroniczne
czasopism, gazet, książek, materiałów dydaktycznych i periodyków
on-line, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi
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związane z organizacją imprez kulturalnych, rekreacyjnych, rozrywkowych i wypoczynkowych, usługi edukacyjne dla kadry kierowniczej,
prowadzenie kursów dotyczących administrowania działalnością gospodarczą, 42 doradztwo w zakresie badań przemysłowych, usługi
w zakresie rozwoju przemysłowego, usługi naukowo-technologiczne,
usługi w zakresie udzielania informacji technologicznych, doradztwo
eksperckie dotyczące technologii, doradztwo technologiczne, doradztwo naukowe, doradztwo w zakresie projektów technologicznych, przemysłowe analizy i usługi badawcze, ekspertyzy w zakresie
technologii, profesjonalne usługi doradcze dotyczące prowadzenia
działalności gospodarczej, oszacowania w dziedzinie technologii
wykonywane przez inżynierów, udostępnianie informacji w zakresie
technologii naukowej, badania techniczne, sporządzanie raportów
technologicznych, usługi inżynieryjne dotyczące technologii dotyczących działalności gospodarczej, przeprowadzanie doświadczeń
przemysłowych, opracowywanie procesów przemysłowych, badania
przemysłowe wspomagane komputerowo, udzielanie informacji dotyczących inżynierii przemysłowej i różnych dziedzin przemysłu, udzielanie informacji na temat usług analiz i badań przemysłowych, udzielanie informacji dotyczących działalności gospodarczej w zakresie
różnych dziedzin gospodarki i przemysłu, udzielanie informacji online
na temat usług analiz i badań przemysłowych.

(111) 321791
(220) 2018 04 09
(210) 484613
(151) 2019 05 29
(441) 2018 08 13
(732) FUNDACJA TWOJA DROGA ROZWOJU, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Morsowa Korona Wisły
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie
zjazdów w celach rekreacyjnych, organizowanie zjazdów w celach
rozrywkowych, usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness klub], usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, organizowanie zawodów sportowych, sport (wypożyczanie
sprzętu-) [z wyjątkiem pojazdów], udostępnianie obiektów i sprzętu
sportowego, wynajmowanie obiektów sportowych, prowadzenie zajęć fitness, kultura fizyczna, kształcenie praktyczne [pokazy], zajęcia
sportowe, szkolenia sportowe, obozy sportowe, edukacja sportowa,
zawody sportowe (organizowanie-), organizowanie turniejów sportowych, produkcja imprez sportowych, usługi klubów sportowych,
organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, organizowanie imprez sportowych, organizowanie zajęć sportowych i imprez
sportowych, organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, usługi rozrywkowe związane ze sportem, sport i fitness, organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych,
organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, usługi klubów zdrowia [ćwiczenia], usługi klubów zdrowia
[fitness], usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, usługi szkoleniowe
dotyczące zdrowia zawodowego, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, treningi zdrowotne i treningi fitness, usługi klubów zdrowia i sal
gimnastycznych, świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, przygotowanie zawodowe dotyczące zapobiegania problemom zdrowotnym, usługi edukacyjne w sektorze opieki zdrowotnej, usługi szkoleniowe w zakresie
zdrowia i bezpieczeństwa, prowadzenie edukacyjnych programów
wspierających dla pracowników służby zdrowia, organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, usługi klubów zdrowia
i klubów sprawności fizycznej [fitness klub], udostępnianie obiektów
i sprzętu dla klubów zdrowia [ćwiczenia fizyczne], udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej,
usługi edukacyjne i szkoleniowe odnoszące się do służby zdrowia,
pokazy edukacyjne, organizowanie imprez edukacyjnych, edukacja,
rozrywka i sport, usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi edukacyjne związane z wodą, produkcja filmów w celach edukacyjnych,
usługi edukacyjne związane z zarządzaniem wodą, usługi edukacyjne związane z bezpieczeństwem wodnym, usługi edukacyjne w zakresie sprawności fizycznej, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane ze sportem, usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie sportu.
(111) 321792
(220) 2018 04 11
(210) 484703
(151) 2019 06 03
(441) 2018 08 20
(732) PASZKIEWICZ JOANNA, BOROWSKA KAMILA UPTOU SPÓŁKA
CYWILNA, Opypy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UU UpToU
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(540)

(591) biały, żółty, pomarańczowy, niebieski, granatowy, zielony, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna wchłaniająca pot, czapki [nakrycia głowy], dzianina [odzież], koszulki z krótkim
rękawem, kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed
zimnem i wiatrem, legginsy, odzież, odzież gimnastyczna, okrycia
wierzchnie [odzież], podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, spódnice, spódnico-spodenki, stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, 35 reklama, zarządzanie
w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, promowanie towarów i usług w formie
sponsorowania wydarzeń sportowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej.
(111) 321793
(220) 2018 04 11
(210) 484705
(151) 2019 06 03
(441) 2018 08 20
(732) PASZKIEWICZ JOANNA, BOROWSKA KAMILA UPTOU SPÓŁKA
CYWILNA, Opypy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UU
(540)

(591) biały, żółty, pomarańczowy, niebieski, granatowy, zielony, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna wchłaniająca pot, czapki [nakrycia głowy], dzianina [odzież], koszulki z krótkim
rękawem, kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed
zimnem i wiatrem, legginsy, odzież, odzież gimnastyczna, okrycia
wierzchnie [odzież], podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, spódnice, spódnico-spodenki, stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, 35 reklama, zarządzanie
w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, promowanie towarów i usług w formie
sponsorowania wydarzeń sportowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej.
(111) 321794
(220) 2018 04 11
(210) 484716
(151) 2019 06 03
(441) 2018 08 20
(732) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce (PL)
(540) MUSZTARDA KIELECKA Starofrancuska Tradycja produkcji
1932 r. KIELCE
(540)

(591) bialy, brązowy, czarny, fioletowy, żóły
(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 musztarda.
(111) 321795
(151) 2019 06 05

(220) 2018 05 15
(441) 2018 10 01

(210) 485963
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(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VIKKING KTS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Biała Podlaska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RealWood created by VIKKING
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 19 drzwi niemetalowe, okna niemetalowe, profile niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe ościeżnice do drzwi, niemetalowe ościeżnice do okien, niemetalowe okładziny na okna i drzwi,
listwy niemetalowe dla budownictwa, wszystkie wyżej wymienione
towary z wyłączeniem parkietów, listew przypodłogowych.
(111) 321796
(220) 2018 06 08
(210) 486895
(151) 2019 05 31
(441) 2018 10 08
(732) BECLA ALINA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWE AWB, Handzlówka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BECLA
(540)

(591) biały, brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.05.01, 26.05.06
(510), (511) 29 suszone owoce, suszone daktyle, warzywa suszone,
suszone truskawki, oliwki suszone, suszone mango, skórki owocowe, mieszanki warzywne, mieszanki owoców, mieszanki owoców
suszonych, suszony błonnik, 30 herbaty, herbata, substytuty herbaty, herbaty owocowe, biała herbata, esencje herbaciane, zioła
suszone, suszone zioła do celów kulinarnych, mieszanki herbat, 35
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej suszonych owoców, suszonych daktyli, suszonego mango, suszonych truskawek, skórek owocowych, suszonych
warzyw, mieszanek warzywnych, mieszanek owoców, mieszanek
owoców suszonych, suszonego błonnika, herbaty, substytutów herbaty, esencji herbacianych, ziół suszonych, mieszanek herbat.
(111) 321797
(220) 2018 06 27
(210) 487627
(151) 2019 05 31
(441) 2018 10 08
(732) PLATINUM OIL WIELKOPOLSKIE CENTRUM DYSTRYBUCJI
SPÓŁKA AKCYJNA, Baranowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAXMASTER
(540)

(591) czerwony
(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 1 płyny chłodnicze do silników spalinowych, płyny hamulcowe, kleje wodoodporne, mineralne, szybkoschnące, inne niż
do papieru i użytku domowego, silikony, chemikalia czyszczące, 3 zestawy kosmetyków samochodowych, preparaty do renowacji lakieru
w tym woski i mleczka silikonowe, pasty, papiery i materiały ścierne
do usuwania rys i zadrapań, szampony do mycia samochodów, środki
do czyszczenia, mycia, polerowania, nabłyszczania i woskowania samochodów i ich części, płyny do spryskiwaczy szyb samochodowych,
zapachy samochodowe, chusteczki zawierające preparaty czyszczące,
środki czyszczące do samochodów, 4 oleje samochodowe, oleje napędowe i silnikowe, oleje przekładniowe, oleje przemysłowe i tłuszcze,
dodatki uszlachetniające do olejów silnikowych, smary, mieszaniny
pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, spraye do rozruchu silników,
gaz propanowy sprzedawany w pojemnikach do użytku w palnikach, 5
preparaty do dezynfekcji samochodowych układów klimatyzacyjnych,
apteczki przenośne z wyposażeniem, 6 kanistry metalowe, opaski metalowe do węży i rur, linki metalowe, 7 narzędzia ręczne z napędem
pneumatycznym do przedmuchiwania, 8 pompki nożne, narzędzia
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ręczne do naprawy pojazdów, łopaty, 9 bezpieczniki do pojazdów, odblaskowe kamizelki ochronne, awaryjne trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, kable rozruchowe, gaśnice, gniazda elektryczne i wtyczki elektryczne, słuchawki, rękawice ochronne przed wypadkami lub urazami,
okulary ochronne, manometry, próbniki napięcia, ładowarki, przejściówki do kabli, anteny samochodowe, gwizdki [urządzenia ostrzegawcze], młotki ratunkowe z nożem do cięcia pasów bezpieczeństwa,
ładowarki do telefonów i smartfonów, uchwyty do telefonów i smartfonów, 11 przenośne lampy oświetleniowe, kuchenki gazowe, żarówki
oświetleniowe, 12 poduszki przystosowane do użytku w pojazdach,
korki wlewu paliwa w pojazdach, ramki do tablic rejestracyjnych,
uchwyty na napoje do użytku w pojazdach samochodowych, pokrowce na zagłówki do pojazdów, siatki bagażowe do pojazdów, 17 taśmy
elektryczne izolacyjne, taśmy uszczelniające do użytku w samochodach, węże pneumatyczne, 20 kliny pod koła, niemetalowe, najazdy
pod koła niemetalowe, kanistry niemetalowe, pojemniki niemetalowe,
21 lejki, ścierki do czyszczenia, gąbki, szczotki do mycia samochodu,
szczotki do czyszczenia kół samochodowych, ircha do czyszczenia,
zbieraki wody do szyb, 22 linki holownicze niemetalowe, pasy mocujące inne niż metalowe, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej następujących towarów: płyny chłodnicze do silników spalinowych, płyny hamulcowe, kleje wodoodporne, mineralne, szybkoschnące, inne
niż do papieru i użytku domowego, silikony, chemikalia czyszczące,
zestawy kosmetyków samochodowych, preparaty do renowacji lakieru w tym woski, mleczka silikonowe, pasty, papiery i materiały ścierne
do usuwania rys i zadrapań, szampony do mycia samochodów, środki
do czyszczenia, mycia, polerowania, nabłyszczania i woskowania samochodów i ich części, płyny do spryskiwaczy szyb samochodowych,
zapachy samochodowe, chusteczki zawierające preparaty czyszczące,
środki czyszczące do samochodów, oleje samochodowe, oleje napędowe i silnikowe, oleje przekładniowe, oleje przemysłowe i tłuszcze,
dodatki uszlachetniające do olejów silnikowych, smary, mieszaniny
pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, spraye do rozruchu silników,
gaz propanowy sprzedawany w pojemnikach do użytku w palnikach,
preparaty do dezynfekcji samochodowych układów klimatyzacyjnych,
apteczki przenośne z wyposażeniem, kanistry metalowe, opaski metalowe do węży i rur, linki metalowe, narzędzia ręczne z napędem pneumatycznym do przedmuchiwania, pompki nożne, narzędzia ręczne
do naprawy pojazdów, łopaty, bezpieczniki do pojazdów, odblaskowe
kamizelki ochronne, awaryjne trójkąty ostrzegawcze do pojazdów,
kable rozruchowe, gaśnice, gniazda elektryczne i wtyczki elektryczne,
słuchawki, rękawice ochronne przed wypadkami lub urazami, okulary ochronne, manometry, próbniki napięcia, ładowarki, przejściówki
do kabli, anteny samochodowe, gwizdki [Urządzenia ostrzegawcze],
młotki ratunkowe z nożem do cięcia pasów bezpieczeństwa, ładowarki do telefonów i smartfonów, uchwyty do telefonów i smartfonów,
przenośne lampy oświetleniowe, kuchenki gazowe, żarówki oświetleniowe, poduszki przystosowane do użytku w pojazdach, korki wlewu
paliwa w pojazdach, ramki do tablic rejestracyjnych, uchwyty na napoje do użytku w pojazdach samochodowych, pokrowce na zagłówki
do pojazdów, siatki bagażowe do pojazdów, taśmy elektryczne izolacyjne, taśmy uszczelniające do użytku w samochodach, węże pneumatyczne, kliny pod koła, niemetalowe, najazdy pod koła niemetalowe,
kanistry niemetalowe, pojemniki niemetalowe, lejki, ścierki do czyszczenia, gąbki, szczotki do mycia samochodu, szczotki do czyszczenia
kół samochodowych, ircha do czyszczenia, zbieraki wody do szyb, linki
holownicze niemetalowe, pasy mocujące inne niż metalowe.

(111) 321798
(220) 2018 09 25
(210) 490967
(151) 2019 06 26
(441) 2019 03 11
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I eurocash.pl
(540)

(591) czarny, zielony, biały, czerwony
(531) 29.01.14, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 02.09.01
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
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(111) 321799
(220) 2018 10 30
(210) 492191
(151) 2019 04 09
(441) 2018 12 10
(732) STOCH ANDRZEJ, Zakopane (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GÓRALSKI BROWAR KARCZMA DANCING KAWIARNIA
(540)

(531) 27.05.01, 11.03.03
(510), (511) 35 publikacja treści reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych, wykonywanie materiałów reklamowych, projektowanie ulotek reklamowych, projektowanie broszur reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych], rozpowszechnianie broszur
reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych [ulotek, broszur,
ulotek informacyjnych i próbek], usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe, usługi reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu,
usługi reklamowe w zakresie promocji napojów, rozpowszechnianie
reklam poprzez Internet, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, 41 dyskoteki, prowadzenie
dyskotek, usługi związane z dyskotekami, usługi rozrywkowe świadczone w dyskotekach, 43 bary, kawiarnia, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów dla gości,
pizzerie, puby, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów
alkoholowych, serwowanie napojów w pubach z browarem, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie
żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi kawiarni, usługi barowe, usługi barów
piwnych, usługi barów i restauracji, usługi restauracyjne.
(111) 321800
(220) 2018 11 16
(210) 492786
(151) 2019 06 11
(441) 2019 02 25
(732) GZELLA OSIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Osie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GZELLA
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, 35 usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej wyrobów mięsnych.
(111) 321801
(220) 2019 01 02
(210) 494416
(151) 2019 06 07
(441) 2019 02 18
(732) BURZYŃSKA KATARZYNA STUDIO MODY, Łódź (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(531) 01.15.03, 01.15.11
(510), (511) 25 odzież męska, damska i dziecięca, 35 usługi sprzedaży
detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych,
usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież.
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(111) 321802
(220) 2019 01 02
(210) 494420
(151) 2019 06 11
(441) 2019 02 25
(732) JOŃCA MARCIN OŚRODEK JEŹDZIECKI ZBROSŁAWICE,
Zbrosławice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Halowy Puchar Polski Południowej w Skokach przez
Przeszkody HPPPłd.
(540)

(531) 03.03.01, 26.01.15, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa akcesoriów jeździeckich, usługi reklamowe, 41 organizowanie zawodów
sportowych, organizowanie zawodów hipicznych.
(111) 321803
(220) 2019 01 03
(210) 494428
(151) 2019 06 18
(441) 2019 03 04
(732) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VISARIO CARE
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, balsamy
do celów kosmetycznych, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, esencja mięty [olejek eteryczny], esencje eteryczne, kosmetyki, kremy
wybielające do skóry, maski kosmetyczne, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko
oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, mydła przeciwpotowe do stóp, mydło do golenia, mydło migdałowe, mydło dezodoryzujące, odżywki do włosów, oleje czyszczące, olejek bergamotowy,
olejek golteriowy, olejek jaśminowy, olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejek terpentynowy jako preparat odtłuszczający, olejek do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów,
olejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki toaletowe, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia, preparaty do kręcenia włosów,
preparaty do odymiania jako perfumy, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do prostowania włosów, preparaty do samoopalania jako kosmetyki, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty odświeżające oddech
do higieny osobistej, preparaty ściągające do celów kosmetycznych,
produkty do odświeżania oddechu w sprayu, produkty perfumeryjne, przeciwpotowe mydła, puder do twarzy, pumeks, sole kąpielowe
do celów innych niż lecznicze, sole wybielające, suche szampony,
szampony, talk kosmetyczny, terpeny jako olejki eteryczne, tłuszcze
do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina
kosmetyczna, woda kolońska, woda lawendowa, woda perfumowana, woda utleniona do celów kosmetycznych, wybielacze jako
odbarwiacze do celów kosmetycznych, zestaw kosmetyków, żele
do masażu, inne niż do celów medycznych.
(111) 321804
(220) 2019 01 03
(210) 494430
(151) 2019 06 18
(441) 2019 03 04
(732) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NA SZLAKU SMAKU
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, badania
biznesowe, badania opinii publicznej, badania w zakresie biznesu,
bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczania informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, fakturowanie, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom jako punkty informacji konsumenckiej, impresariat w działalności artystycznej, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych,
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kolportaż próbek, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób
trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obsługa administracyjna firm na zlecenie, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing jako doradztwo
biznesowe, pisanie scenariuszy dla celów reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów 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, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna,
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam,
sporządzanie indeksów informacji dla celów handlowych lub reklamowych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi
marketingowe, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub
promocji sprzedaży, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie
nabywania dla osób trzecich jako zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, usługi w zakresie opracowywania graficznego
do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, wynajem billboardów jako tablic reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 36 emisja bonów wartościowych, organizowanie
wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, udzielania rabatów w uczestniczących obiektach innych osób
poprzez wykorzystanie karty członkowskiej, 39 dostarczanie gazet,
dostarczanie towarów, dostawa ładunków drogą lądową, dostawa
produktów spożywczych, dostawa towarów, dystrybucja (transport)
produktów dla sprzedaży detalicznej, dystrybucja (transport) towarów drogą lądową, dzielenie na części i przepakowywanie towarów,
dzierżawa magazynów, dzierżawa palet do transportu lub składowania towarów, fracht jako przewóz towarów, logistyka transportu, ładowanie ciężarówek, ładowanie i wyładowywanie pojazdów, magazynowanie, magazynowanie towarów handlowych, magazynowanie
towarów w dużych ilościach, magazynowanie w chłodniach, magazynowanie żywności, odbieranie towarów, organizacja dostarczania
towarów, organizowanie odbierania towarów, organizowanie rozładunku towarów, organizowanie składowania towarów, organizowanie transportu, pakowanie i opakowywanie towarów, pakowanie
produktów spożywczych, pakowanie towarów, pakowanie żywności, przechowywanie towarów w chłodniach, przewożenie, przewożenie i dostarczanie towarów, przewóz samochodami ciężarowymi,
rezerwacja transportu, składowanie towarów, spedycja, transport,
transport drogowy, transport i przechowywanie odpadów, transport
żywności, usługi kierowców, usługi kurierskie wiadomości lub towarów, usługi rozładunku towarów, usługi transportu samochodami
silnikowymi, usługi w zakresie dostarczania żywności, wynajem samochodów, wynajmowanie magazynów, zbieranie wyrobów nadających się do przetworzenia, 41 fotografia, fotoreportaże, informacja
o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji,
kształcenie praktyczne jako pokazy, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie warsztatów jako szkolenie, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
konkursów jako edukacja lub rozrywka, organizowanie loterii, organizowanie widowisk jako impresariat, organizowanie zawodów
sportowych, pisanie scenariuszy, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, publikowanie książek, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, studia filmowe, telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej w Internecie nie do pobrania,
udostępnianie publikacji elektronicznych (nie do pobrania), usługi
pokazów rozrywki, usługi pokazów filmowych, usługi muzyki, 42
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, kontrola
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jakości, monitorowanie systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu
wykrywania awarii, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie
opakowań, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi graficzne, wzornictwo przemysłowe, 43 snack-bary jako bary szybkiej
obsługi, kafeterie jako bufety, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe,
usługi barowe.

(111) 321805
(220) 2019 01 03
(210) 494431
(151) 2019 06 18
(441) 2019 03 04
(732) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BUZZY COLA
(510), (511) 32 cola, napoje na bazie coli, bezalkoholowe napoje gazowane, aromatyzowane napoje gazowane.
(111) 321806
(220) 2019 01 03
(210) 494439
(151) 2019 06 18
(441) 2019 03 04
(732) LESZEK ANDRZEJ LAMEX EXPORT IMPORT, Lipówki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOON in the room
(540)

(531) 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.13, 26.01.06
(510), (511) 11 oświetlenie i reflektory oświetleniowe, 14 pudełka
na biżuterię i pudełka na zegarki, 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu.
(111) 321807
(220) 2019 01 03
(210) 494442
(151) 2019 06 11
(441) 2019 02 25
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Demoxoft Tri-Complex
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji, kosmetyki dla niemowląt
i dzieci, kosmetyki ochronne, preparaty do higieny, 5 preparaty
farmaceutyczne, suplementy diety, żywność dietetyczna, żywność
do celów medycznych, wyroby medyczne, płyny, krople, żele, emulsje, aerozole do celów medycznych, plastry do celów medycznych,
materiały opatrunkowe, kompresy do celów medycznych, maści
i żele do celów medycznych, kosmetyki do celów medycznych, środki i preparaty higieniczne.
(111) 321808
(220) 2019 01 03
(210) 494447
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 11
(732) OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKIE LNG GRUPA GAZ-SYSTEM
(540)

(591) niebieski, szary
(531) 01.03.16, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu
i do prac badawczych, w tym hel, azot i siarka, gazy zestalone do celów przemysłowych, dodatki chemiczne do paliw silnikowych, dodatki detergentowe do benzyny, 4 gaz ziemny i skroplony gaz ziemny, paliwa, w tym paliwa gazowe i ciekłe, ropa naftowa, produkty
ropopochodne, dodatki niechemiczne do paliw, produkty energetyczne, sprężony gaz ziemny CNG, skroplony gaz ziemny LNG, 6 rurociągi, zbiorniki do przechowywania paliw, przewody ciśnieniowe
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i rozdzielniki z metalu, w tym rury doprowadzające gaz, budowlane materiały metalowe, towary z metali nieszlachetnych nie ujęte
w innych klasach, rudy metali, rury i rurociągi metalowe, metalowe
zbiorniki i butle do gazu pod ciśnieniem, części metalowe do urządzeń przeznaczonych do gazu płynnego i gazu sprężonego, kratownice, kołnierze i krany, 7 urządzenia do przetwarzania ropy, maszyny
do użytku w dziedzinie prac poszukiwawczych i eksploatacji źródeł
energii, generatory gazu, maszyny i obrabiarki dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa, dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu gazu, maszyny do rafinacji ropy naftowej, wyciągi kopalniane,
11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, urządzenia kontrolujące przepływ gazu
(zawory gazowe), urządzenia i instalacje gazowe do oświetlania,
ogrzewania, wytwarzania pary i gorącej wody, gotowania, wentylacji, chłodzenia i suszenia, urządzenia regulujące i zabezpieczające
do urządzeń gazowych i rur gazowych, akcesoria i części do wszystkich wyżej wymienionych urządzeń i instalacji, 35 usługi w zakresie
sprzedaży gazu ziemnego, skroplonego gazu ziemnego, paliw gazowych i ciekłych, ropy naftowej, pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych i umów dla osób trzecich w zakresie dystrybucji i magazynowania gazu, analizy rynku, usługi zaopatrzenia osób trzecich
w energię, 37 usługi budowlane, naprawy i usługi instalacyjne w zakresie urządzeń i systemów przesyłu paliw i ropy naftowej, budowa,
instalacja, konserwacja i naprawy infrastruktury do transportu gazu,
w tym rurociągów i terminali gazu skroplonego, usługi w zakresie
napraw i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa oraz doradztwo i konserwacja w tym zakresie, usługi w zakresie górniczych robót wydobywczych, usługi w zakresie montażu
i naprawy instalacji grzewczych, gazowych, wentylacyjnych, usługi
w zakresie obsługi i naprawy pojazdów, usługi stacji paliw i autogazu, usługi w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, usługi w zakresie budowy i konserwacji rurociągów i gazociągów,
usługi w zakresie wykonywania robót budowlanych obiektów liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych
i telekomunikacyjno-przesyłowych, usługi doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie telefonii stacjonarnej i ruchomej, usługi telegraficzne, usługi
w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, usługi w zakresie radiokomunikacji, 39 magazynowanie, przesyłanie i dystrybucja gazu
ziemnego, skroplonego gazu ziemnego, paliw gazowych i ciekłych,
ropy naftowej, usługi w zakresie transportu i magazynowania towarów, usługi w zakresie dystrybucji i przesyłu paliw, energii, ciepła,
gazu, gazu płynnego i produktów ropopochodnych i gazopochodnych, usługi w zakresie transportu poprzez rurociągi, usługi w zakresie bezzbiornikowego magazynowania gazu ziemnego i składowania odpadów w złożach, 40 usługi w zakresie wytwarzania energii,
usługi w zakresie przetwarzania gazu ziemnego oraz ropy naftowej
i produktów jej rafinacji, usługi w zakresie wytwarzania produktów
rafinacji, usługi w zakresie wytwarzania paliw, usługi w zakresie produkcji ciepła, usługi doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług,
42 badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie,
analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie
sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, usługi inżynierskie,
zwłaszcza w dziedzinie transportu gazu, zaopatrywania w gaz, ciepło i energię oraz używania gazu ziemnego, opracowywanie projektów technicznych, doradztwo techniczne w kwestiach transportu
i magazynowania gazów i cieczy, doradztwo energetyczne, usługi
w zakresie badań, prac badawczych i ekspertyz naukowych i technicznych oraz projektowania inżynierskiego, budowlanego i technologicznego, usługi w zakresie planowania urbanistycznego.

(111) 321809
(220) 2019 01 03
(210) 494449
(151) 2019 06 28
(441) 2019 03 11
(732) KĘDRA BARTOSZ STANISŁAW ABEC, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Happy Dog
(510), (511) 44 higiena i pielęgnacja urody zwierząt, pielęgnacja urody zwierząt, strzyżenie psów, strzyżenie zwierząt, usługi kosmetyczne dla psów, usługi kosmetyczne dla zwierząt, usługi mycia zwierząt
domowych, usługi salonów piękności dla zwierząt domowych, usługi w zakresie pielęgnacji psów.
(111) 321810
(151) 2019 06 25

(220) 2019 01 04
(441) 2019 03 11

(210) 494456

Nr 10/2019

(732) AGRIFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bojanowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGRIFOOD
(540)

(591) niebieski, zielony, biały
(531) 26.04.01, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 preparaty bakteryjne do innych celów niż medyczne
i weterynaryjne, aldehydy, bentonit, białko roślinne, zwierzęce stosowane jako surowiec, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem
środków grzybobójczych, chwastobójczych, owadobójczych i pasożytniczych, kwas: cytrynowy, mlekowy, mrówkowy, ortofosforowy
do celów przemysłowych, emulgatory, enzymy do celów przemysłowych, chemiczne preparaty do konserwowania artykułów spożywczych i do celów przemysłowych, preparaty do zmiękczania mięs,
octany, 5 pasza lecznicza dla zwierząt, dodatki do pasz do celów
leczniczych, kwasy organiczne-dodatki funkcjonalne-zakwaszacze
paszowe, preparaty: biologiczne, chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty dezynfekcyjne do celów higienicznych, enzymy
do celów weterynaryjnych, laktoza, 31 karmy i pasze dla zwierząt,
siemię lniane jako pasza dla zwierząt, dodatki do pasz nie do celów
leczniczych, wapno do pasz, drożdże jako pasza dla zwierząt, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt.
(111) 321811
(220) 2019 01 04
(151) 2019 06 18
(441) 2019 03 04
(732) PROVEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) provema
(540)

(210) 494458

(591) czerwony, niebieski
(531) 27.05.05, 27.05.17, 26.01.03, 29.01.12
(510), (511) 36 udzielanie kredytów konsumenckich, usługi kredytów
odnawialnych, usługi udzielania pożyczek.
(111) 321812
(220) 2019 01 04
(210) 494462
(151) 2019 06 13
(441) 2019 02 25
(732) ŁĄTKA CZESŁAW INNOVATION 1, Jenkowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sweet domino
(540)

(591) biały, fioletowym, niebieskim, zielonym, żółtym,
pomarańczowy
(531) 21.01.09, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 30 wypieki, wyroby cukiernicze, ciastka, krakersy, herbatniki, żelki, czekolada, praliny czekoladowe, cukierki.
(111) 321813
(220) 2018 11 28
(210) 493190
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski (PL)

Nr 10/2019
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WĘDZONKA KROTOSZYŃSKA 95% MIĘSA BEZ DODATKU
GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO
(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 25.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, parówki, kiełbasa, wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa.
(111) 321814
(220) 2018 11 28
(210) 493191
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLĘDWICA ŁOSOSIOWA 95% MIĘSA BEZ DODATKU
GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO
(540)

(591) biały, czarny, pomarańczowy
(531) 25.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, parówki, kiełbasa, wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa.
(111) 321815
(220) 2018 11 28
(210) 493192
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOCZEK SUROWY WĘDZONY BEZ DODATKU GLUTAMINIANU
MONOSODOWEGO NIE ZAWIERA FOSFORANÓW DODANYCH 98%
BOCZKU WIEPRZOWEGO
(540)

(591) biały, czarny, zielony
(531) 25.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, parówki, kiełbasa, wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa.

(111) 321816
(220) 2018 11 29
(151) 2019 06 13
(441) 2019 02 25
(732) DEPTA MICHAŁ, Mników (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRAWDZIWE KAKAO NAPÓJ BOGÓW
(540)
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(531) 04.05.21, 27.05.01
(510), (511) 30 gotowe kakao i napoje na bazie kakao, ekstrakty kakaowe do spożycia przez ludzi, kakao, kakao do sporządzania napojów,
kakaowe napoje, napoje mrożone na bazie kakao, wyroby z kakao,
żywność na bazie kakao, batony czekoladowe, czekolada, napoje
czekoladowe, preparaty do sporządzania napojów na bazie czekolady, produkty na bazie czekolady, 43 usługi kawiarni, lodziarnie,
serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, przygotowywanie posiłków i napojów.
(111) 321817
(220) 2018 12 04
(151) 2019 05 08
(441) 2019 01 21
(732) VELACORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TextileCare
(540)

(210) 493436

(591) czarny, pomarańczowy, zielony, jasnoniebieski, żółty,
czerwony, ciemnoniebieski
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 3 barwniki [środki chemiczne do ożywiania kolorów]
do użytku domowego [pranie], preparaty wybielające, artykuły do wybielania, dodatki do prania, preparaty do prania, środki ochronne
do prania, preparaty do prania przyciągające brud, preparaty do prania przyciągające barwniki, preparaty chemiczne do prania.
(111) 321818
(220) 2018 12 06
(210) 493530
(151) 2019 06 21
(441) 2019 02 04
(732) POWERJOBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PowerJobs
(510), (511) 35 agencje zatrudnienia, agencje zatrudnienia tymczasowego, agencje pośrednictwa pracy, rekrutacja personelu, doradztwo dotyczące zatrudnienia, konsultacje w zakresie zatrudnienia,
znajdowanie zatrudnienia dla personelu, leasing pracowniczy, usługi
w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy, reklama rekrutacji personelu, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników,
usługi agencji w zakresie rekrutacji personelu, ogłoszenia odnoszące
się do rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie znajdowania zatrudnienia dla personelu, dostarczanie informacji na temat zatrudnienia za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 41 usługi
w zakresie konferencji, usługi konsultacyjne w dziedzinie zawodów
kulinarnych, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kongresów, usługi
edukacyjne, usługi doradztwa edukacyjnego, usługi szkolenia personelu, 42 usługi architektoniczne i inżynieryjne, usługi zarządzania
projektami inżynieryjnymi, usługi w zakresie doradztwa technicznego, usługi inżynieryjne w zakresie analizy maszyn, usługi w zakresie
inżynierii budowlanej, usługi zapewnienia jakości, usługi testowania
zgodności, usługi w zakresie testowania materiałów, usługi w zakresie testów nieniszczących, doradztwo i usługi w zakresie testów technicznych, usługi w zakresie inspekcji technicznej.
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(111) 321819
(220) 2018 12 11
(210) 493701
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BOROWA SPIŻARNIA
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, parówki, kiełbasa, wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa.
(111) 321820
(220) 2018 12 11
(210) 493705
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Z MIŁOŚCI DO LOKALNOŚCI. WSZYSTKO CO NAJLEPSZE DLA
CIEBIE.
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, parówki, kiełbasa, wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa.
(111) 321821
(220) 2018 12 11
(210) 493708
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WĘDLINY Z BORÓW. BOROWA SPIŻARNIA
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, parówki, kiełbasa, wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa.
(111) 321822
(220) 2018 12 14
(210) 493864
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 11
(732) DANIELCZYK MACIEJ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) QATAR AIRWAYS
(510), (511) 35 badania dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, usługi w dziedzinie reklamy, materiały reklamowe, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, sortowanie danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie
plikami, wyszukiwanie w plikach komputerowych dla osób trzecich,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, produkcja filmów
reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych-zarządzanie zbiorami informatycznymi,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, uaktualnianie materiału reklamowego, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, najmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie nośników reklamowych.
(111) 321823
(220) 2018 12 14
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 11
(732) DANIELCZYK MACIEJ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) www.Qatar AirWays.pl
(540)
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nych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie
plikami, wyszukiwanie w plikach komputerowych dla osób trzecich,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, produkcja filmów
reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, uaktualnianie materiału reklamowego, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, najmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie nośników reklamowych.

(111) 321824
(220) 2018 12 17
(151) 2019 06 26
(441) 2019 02 25
(732) MARCINIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BFC Bona Fide Corporatio
(540)

(210) 493933

(591) granatowy, złoty, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.03.05
(510), (511) 35 usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, 36 doradztwo podatkowe.
(111) 321825
(220) 2018 12 18
(210) 494008
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 11
(732) QUERCO PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Q Querco property
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
(111) 321826
(220) 2018 12 18
(210) 494015
(151) 2019 06 12
(441) 2019 02 25
(732) INTER-MAX SZCZERBA SPÓŁKA JAWNA, Pułtusk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTER-MAX
(540)

(210) 493866

(531) 26.01.03, 26.01.14, 26.01.16, 26.01.18, 02.09.23, 21.03.01
(510), (511) 35 badania dotyczące działalności gospodarczej, badania
rynkowe, usługi w dziedzinie reklamy, materiały reklamowe, pozyskiwanie dnaych do komputerowych baz danych, systematyzacja da-

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 26.03.23, 24.07.11, 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 6 materiały budowlane (metalowe), dachówki metalowe,
pokrycia dachów metalowe, płytki dachowe metalowe, armatura
do przewodów metalowa, metalowe materiały dachowe, metalowe
płyty okładzinowe, metalowe płyty pokrywowe, metalowe płyty dachowe, płyty sufitowe (metalowe), blacha, boazeria metalowa, drut
metalowy, pręty, kształtowniki, drut zbrojeniowy, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, panele i kasetony dla budownictwa,
panele metalowe, metalowe panele dachowe, metalowe panele
okładzinowe, panele konstrukcyjne metalowe, metalowe kasetony
sufitowe, rynny metalowe, konstrukcje metalowe dla budownictwa,
maszty i słupy metalowe, sufity metalowe, okucia budowlane metalowe, łaty metalowe, rury i rurki metalowe, taśmy żelazne, wyroby
ślusarskie, zbrojenia betonu metalowe, blacharskie materiały budowlane, okładziny z blachy cienkiej, 19 materiały budowlane nie-
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metalowe, materiały do pokrywania (niemetalowe), beton, betonowe elementy budowlane, boazeria niemetalowa, cement, elementy
wykończeniowe budowlane niemetalowe, płyty cementowe, cegły,
drewno budowlane, drewno na profile, drewno obrobione, budowlane konstrukcje niemetalowe, budowlane płyty niemetalowe, niemetalowe płyty dachowe, płyty okładzinowe (niemetalowe-), nadproża
niemetalowe, dachówki niemetalowe, gips, glina, panele dachowe,
niemetalowe, panele okładzinowe z materiałów niemetalowych,
okładzinowe panele niemetalowe do pokrywania dachów, panele
ścienne (niemetalowe), krokwie dachowe, materiały ognioodporne
niemetalowe, obudowy kominowe, płatwy (dachówki), płyty faliste,
włókno cementowe, niemetalowe pokrycia sufitów, pokrycia ścian
niemetalowe, płyty konstrukcyjne niemetalowe, płyty niemetalowe,
płyty izolacyjne, niemetalowe, pokrycia dachów drenażowe niemetalowe, rury spustowe niemetalowe, sklejka, surowiec ceramiczny,
zaczyn cementowy, zaprawy budowlane, zbrojenia niemetalowe
dla budownictwa, dachówki cementowe, kasetony sufitowe z materiałów niemetalowych, asfalt [do celów budowlanych], asfaltowe
mieszanki do łatania, mastyki/masy uszczelniające dachowe na bazie
asfaltu, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, badania rynku, badania marketingowe, promocja sprzedaży, wystawy handlowe,
promocja sprzedaży dotycząca zakładów dacharskich, organizowanie losowania nagród i konkursów w celach reklamowych, agencje
informacji handlowej, handel detaliczny materiałami budowlanymi,
instalacjami fotowoltaicznymi i materiałami uszczelniającymi, tworzenie projektów do celów reklamowych, usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej, także za pośrednictwem Internetu takich towarów jak:
dachówki metalowe, pokrycia dachów metalowe, panele metalowe, panele niemetalowe, konstrukcje metalowe dla budownictwa,
blacha, materiały budowlane metalowe, materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie,
dachówki niemetalowe, pokrycia dachów niemetalowe, 37 usługi
budowlane, usługi przedsiębiorstw specjalizujących się w zakresie
budownictwa, usługi instalacji dachów, usługi budowlano-remontowe w zakresie: budynków, robót wykończeniowych, suchej zabudowy wnętrz, montażu stolarki budowlanej, robót posadzkarskich,
lakierowanie, malowanie, instalatorstwo ogrzewcze lub dekarstwo,
informacja budowlana, usługi zabezpieczania budynków przed wilgocią, izolowanie budynków, usługi pomocnicze w budownictwie,
wynajem sprzętu budowlanego, wszelkie naprawy, które nie prowadzą do przeróbki materiałów w zakresie budownictwa, naprawa dachów, izolowanie dachów, układanie dachówek i płytek łupkowych,
układanie dachówki, murowanie lub murowanie z bloczków, izolacja
ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów.

(111) 321827
(220) 2018 12 19
(210) 494065
(151) 2019 05 29
(441) 2019 02 11
(732) Noris Pharma AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) VITAMEN
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, dietetyczne
dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy
diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i preparaty dietetyczne,
suplementy diety składające się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy i preparaty witaminowe.
(111) 321828
(220) 2018 12 20
(210) 494144
(151) 2019 06 12
(441) 2019 02 25
(732) INTER-MAX SZCZERBA SPÓŁKA JAWNA, Pułtusk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VELA
(510), (511) 6 blachodachówki.
(111) 321829
(220) 2018 12 20
(210) 494146
(151) 2019 06 12
(441) 2019 02 25
(732) INTER-MAX SZCZERBA SPÓŁKA JAWNA, Pułtusk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NAVEGA
(510), (511) 6 blachodachówki.
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(111) 321830
(220) 2018 12 31
(210) 494341
(151) 2019 06 26
(441) 2019 03 11
(732) FARMA ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Boria (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) only BiO
(540)

(591) biały, zielony, czerwony
(531) 02.09.01, 26.04.04, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 warzywa przetworzone, owoce przetworzone, przetwory owocowe i warzywne, orzechy i bakalie przetworzone, tofu,
grzyby gotowe do spożycia, oleje spożywcze, buliony, 30 herbaty,
kawa, przyprawy, produkty zbożowe, ciastka, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, octy, słodycze w tym batony, lizaki, czekolada, sosy, pesto, chleb, 35 promocja
sprzedaży żywności produkowanej metodami rolnictwa ekologicznego, sprzedaż żywności produkowanej metodami rolnictwa ekologicznego.
(111) 321831
(220) 2018 12 19
(210) 494059
(151) 2019 06 04
(441) 2019 02 18
(732) Noris Pharma AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) INSULMIN
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, lecznicze dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe,
dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla 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) 321832
(220) 2018 12 19
(210) 494067
(151) 2019 06 04
(441) 2019 02 18
(732) Noris Pharma AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) BILOPRIM
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, lecznicze dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe,
dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla 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) 321833
(220) 2018 12 19
(210) 494068
(151) 2019 06 04
(441) 2019 02 18
(732) Noris Pharma AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) NEFROXAN
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, lecznicze dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe,
dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla 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) 321834
(151) 2019 06 03

(220) 2018 12 19
(441) 2019 02 11

(210) 494076
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(732) TEEKANNE-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kokotów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GRANNY’S FINEST
(510), (511) 30 herbata, herbata owocowa, herbata ziołowa, inna niż
do celów leczniczych, napary, inne niż do celów leczniczych i namiastki tych towarów, także z innymi składnikami, wyciągi z herbaty, herbata mrożona, preparaty i napoje gotowe (ujęte w klasie 30)
na bazie herbaty, herbaty owocowej, herbaty ziołowej, naparów lub
ekstraktów z tych towarów, także z innymi składnikami, dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne.
(111) 321835
(220) 2018 12 20
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 11
(732) EVERUPTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) skillveo
(540)

(210) 494122

(591) jasnoniebieski, ciemnoniebieski, czarny, biały
(531) 26.03.23, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.14, 26.11.12
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski)
z nagraniami, urządzenia i instrumenty elektryczne oraz elektroniczne do komunikacji oraz telekomunikacji, urządzenia i instrumenty
do przesyłania, zachowywania i odbierania danych i informacji,
serwery i urządzenia informatyczne, oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie komputerowe wspomagające prowadzenie działalności informatycznej, telekomunikacyjnej, urządzenia
do przechowywania i przetwarzania danych, komputery i systemy
komputerowe, urządzenia elektroniczne wspomagające bezpieczeństwo i przesyłanie danych, elektroniczne urządzenia kryptograficzne, 35 usługi w zakresie: analizy rynkowe, badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, dystrybucja materiałów
reklamowych, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, informacja
o działalności gospodarczej, kreowanie wizerunku firm, usług, towarów, opinie (sondaże), organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, outsourcing (doradztwo handlowe), pośrednictwo
pracy, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, udzielanie
porad w zakresie metod i technik sprzedaży, usługi opracowywania
i wdrażania systemów motywacyjnych dla pracowników, kadr zarządzających przedsiębiorstw, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklamy korespondencyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, w tym za pośrednictwem portalu internetowego,
systematyzacja komputerowych baz danych, opracowywanie i organizowanie programów promocyjnych, wyszukiwanie informacji
w plikach informatycznych dla osób trzecich, organizowanie wystaw
w celach handlowych, 38 usługi w zakresie: obsługi klientów przy
wykorzystaniu sieci Internet, udostępniania informacji z możliwością
elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, usługi
umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią komputerową, w tym Internet, usługi w zakresie dostępu do sieci komputerowych, w szczególności Internetu, w tym w sposób mobilny
i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz
danych, usługi w zakresie udostępniania internetowych kont, usługi
w zakresie obustronnej transmisji danych, usługi dostępu do portali
internetowych, usługi przesyłania informacji tekstowej i obrazowej
za pomocą komputera, przydzielanie dostępu do baz danych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, usługi ogłoszeń elektronicznych, 41 usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów on-line,
prowadzenie szkoleń on-line dla kadr zarządzających oraz pracowników, trening rozwoju osobistego, trening umiejętności zawodowych, usługi w zakresie doradztwa zawodowego, porady w zakresie
edukacji lub kształcenia, organizowanie i prowadzenie konferencji,
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kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, publikowanie książek,
publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, informacja on-line odnośnie
nauczania, publikacja i wydawanie informacji o edukacji, rekreacji,
także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi
on-line, doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo
szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo w zakresie szkoleń
biznesowych on-line, organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych on-line, opracowywanie i wdrażanie programów
rozwojowych dla personelu, szkolenia i warsztaty z zakresu organizacji pracy i zarządzania, prowadzenie warsztatów edukacyjnych,
szkolenia on-line związane z karierą zawodową.

(111) 321836
(220) 2018 12 20
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 11
(732) EVERUPTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) everuptive group
(540)

(210) 494124

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24, 26.01.01, 26.01.03,
26.01.10, 26.01.12, 26.03.23, 26.11.03, 26.11.09, 26.11.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie: analizy rynkowe, badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, dystrybucja
materiałów reklamowych, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy,
informacja o działalności gospodarczej, kreowanie wizerunku firm,
usług, towarów, sondaże opinii, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo handlowe],
pośrednictwo pracy, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
udzielanie porad w zakresie metod i technik sprzedaży, usługi opracowywania i wdrażania systemów motywacyjnych dla pracowników,
kadr zarządzających przedsiębiorstw, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń
i materiałów reklamowych, w tym za pośrednictwem portalu internetowego, systematyzacja komputerowych baz danych, opracowanie i organizowanie programów promocyjnych, wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, organizowanie
wystaw w celach handlowych, gromadzenie dokumentów w wersji
elektronicznej i ich udostępnianie klientom, opracowywanie CV dla
osób trzecich, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, usługi rekrutacji personelu, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, sortowanie danych w bazach
komputerowych, 38 usługi w zakresie: obsługi klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, udostępniania informacji z możliwością
elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, usługi
umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią komputerową, w tym Internet, usługi w zakresie dostępu do sieci komputerowych, w szczególności Internetu, w tym w sposób mobilny
i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz
danych, usługi w zakresie udostępniania internetowych kont, usługi
w zakresie obustronnej transmisji danych, usługi dostępu do portali
internetowych, usługi przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, przydzielanie dostępu do baz danych,
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, usługi ogłoszeń
elektronicznych, 41 usługi w zakresie doradztwa zawodowego, porady w zakresie edukacji lub kształcenia, informacje o edukacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie
i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, publikowanie książek, publikacje elektroniczne on-line książek
i periodyków, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
tłumaczenia, organizowanie seminariów, kongresów, forum, konferencji, sympozjów, organizowanie konkursów, przyjęć i wystaw,
zabaw, festynów, pikników, eventów tematycznych, kształcenie
praktyczne, informacja on-line odnośnie nauczania, rozrywki, działalności kulturalnej, publikacja informacji o edukacji, imprezach, re-
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kreacji, także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi on-line.

(111) 321837
(220) 2018 12 28
(210) 494322
(151) 2019 05 31
(441) 2019 02 11
(732) GŁOGOWSKA MAGDALENA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bride Light
(510), (511) 16 afisze, plakaty, album na autografy, albumy do wklejania, albumy fotograficzne, albumy upamiętniające wydarzenia, aplikacje z papieru, artykuły papiernicze na przyjęcia, bibuły, bielizna
stołowa papierowa, bieżniki stołowe papierowe, bileciki stołowe, bilety, broszury, chorągiewki papierowe, chromolitografie, czasopisma
[periodyki], drukowane jadłospisy, drukowane rozkłady, drukowane
zaproszenia, etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, etykiety z papieru lub kartonu, fotografie, fotografie oprawione i nieoprawione, fotografie [wydrukowanej, girlandy papierowe, historyjki
obrazkowe, identyfikatory [artykuły biurowej, ilustrowane albumy,
indeksy, skorowidze, jadłospisy, kalendarze, kartki do korespondencji, kartki muzyczne z życzeniami, kartki okolicznościowe, kartki
z życzeniami, karton, kartonowe pudełka do pakowania, karty indeksowe, karty menu, karty okolicznościowe, karty pocztowe, karty
upominkowe, karty z nazwiskami, katalogi, klamerki, klipsy do papieru, kokardy do pakowania ozdobnego, kokardy papierowe, inne niż
pasmanteria lub ozdoby do włosów, koperty [artykuły piśmiennej,
koperty na butelki z papieru lub kartonu, książki, księgi gości, księgi
pamiątkowe, listy adresów, materiały do opakowywania, materiały
do pisania, materiały drukowane, materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów),
nalepki, naklejki [materiały piśmienne], narożniki do przyklejania
fotografii, notatniki [notesy], obrazy [malarstwo], oprawione lub nie,
obrazy i zdjęcia, odbitki fotograficzne, okładki, obwoluty [artykuły papierniczej, ołówki, opakowania na prezenty, osłony z papieru
na doniczki, papier, papier do korespondencji, papierowe nakrycia
[obrusy] stołowe, papierowe podkładki pod szklanki, papierowe torby na prezenty, periodyki [czasopisma], pióra i długopisy [artykuły
biurowe], plany, pocztówki, podkładki na biurko, podkładki stołowe
z papieru, podręczniki [książki], podstawki pod kufle do piwa, portrety, programy imprez, prospekty, przezrocza [materiały piśmienne],
przyciski do papieru, przyrządy do pisania, publikacje drukowane,
pudełka z papieru lub kartonu, ramki i stojaki do fotografii, rysunki, segregatory, serwetki stołowe papierowe, skoroszyty, spinacze
do papieru, spinacze do pieniędzy, szyldy z papieru lub z kartonu,
śpiewniki, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, taśma klejąca [materiały piśmienne], taśmy przylepne do celów papierniczych
lub do użytku domowego, teczki [artykuły papiernicze], torby papierowe, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub
tworzyw sztucznych, transparenty z papieru, tuby z tektury, ulotki,
upominkowe artykuły papiernicze, wizytówki, wstążki papierowe,
inne niż pasmanteria lub dekoracje do włosów, wypełnienie z papieru lub kartonu, wzorce pisma do kopiowania, wzory do kalkowania, zaczepy do kart indeksowych, zakładki do książek, zakładki
do stron, zaproszenia, zawiadomienia [artykuły papiernicze], zeszyty,
41 adaptacja i montaż kinematograficzny, coaching w zakresie życia
osobistego [life coaching], didżeje na przyjęcia i imprezy specjalne,
doradztwo w zakresie planowania przyjęć, doradztwo w zakresie
produkcji filmów i muzyki, doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie informacji na temat aktywności kulturalnych, dystrybucja
filmów, edukacja w dziedzinie posługiwania się komputerami, edukacja zawodowa, edukacyjne usługi doradcze, edycja nagrań audio,
edycja nagrań wideo, edycja zdjęć, elektroniczna publikacja tekstów
i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, fotografia, fotografia
portretowa, fotoreportaże, imprezy taneczne, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rozrywce, informacje dotyczące
działalności kulturalnej, kompozycje fotograficzne na rzecz innych,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie
praktyczne [pokazy], kursy instruktażowe, kursy korespondencyjne, kursy szkoleniowe związane z obsługą klienta, kursy w zakresie
rozwoju osobistego, malowanie portretów, montaż filmów, montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, montaż taśm wideo, montaż
wideo, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, nagrywanie
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taśm wideo, nauczanie i szkolenia, nauka fotografii, opracowywanie materiałów edukacyjnych, organizacja pokazów mody w celach
rozrywkowych, organizacja przyjęć, organizacja szkoleń, organizacja
webinariów, organizacja występów rozrywkowych na żywo, organizowanie balów, organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych,
organizowanie imprez tanecznych, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie rozrywki, organizowanie warsztatów, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], planowanie przyjęć
[rozrywka], pokazy filmów wideo, pokazy sprzętu fotograficznego
[do celów szkoleniowych], prezentacja filmów, prezentacja nagrań
wideo, produkcja filmów, produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk,
produkowanie filmów, prowadzenie imprez rozrywkowych, prowadzenie kursów, prowadzenie zajęć, publikacja broszur, publikacja
czasopism, publikacja gazet elektronicznych online, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu,
publikowanie czasopism, publikowanie czasopism elektronicznych,
publikowanie czasopism internetowych, publikowanie fotografii, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, publikowanie recenzji, publikowanie tekstów,
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie
tekstów (innych niż teksty reklamowe), rezerwowanie miejsc na pokazy, szkolenia dotyczące obsługi sprzętu fotograficznego, szkolenia
komputerowe, szkolenia w dziedzinie oprogramowania, szkolenia
w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia z zakresu obsługi programów komputerowych, szkolenie i instruktaż, szkolenie w zakresie
kosmetyki i urody, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line,
udostępnianie filmów nie do pobrania, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie obiektów i sprzętu do realizacji
filmów, udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rozrywkowych,
udostępnianie obrazów online nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie zdjęć online nie do pobrania,
usługi artystów estradowych, usługi doradcze w zakresie rozrywki,
usługi edukacyjne w zakresie fotografii, usługi edukacyjne związane
z modą, usługi fotografów, usługi kaligrafii, usługi orkiestry, usługi
pisania blogów, usługi planowania przyjęć, usługi pokazów filmowych, usługi prezenterów muzyki, usługi produkcji filmów, usługi
prowadzących uroczystości w zakresie przyjęć i imprez specjalnych,
usługi reporterskie, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi
szkoleniowe w zakresie użytkowania oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów
reklamowych, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi związane
z dyskotekami, wynajem kamer filmowych, wypożyczanie aparatów
fotograficznych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie sprzętu
audio.

(111) 321838
(220) 2018 12 31
(210) 494396
(151) 2019 06 11
(441) 2019 02 25
(732) ANTCZAK TOMASZ, Kalisz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Meridia
(510), (511) 5 suplementy diety, suplementy żywnościowe, suplementy ziołowe, suplementy prebiotyczne, suplementy dietetyczne
i odżywcze, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy
diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety ze sproszkowanym
białkiem, suplementy diety składające się z aminokwasów, suplementy diety składające się z witamin, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie
z witamin, suplementy odżywcze składające się głównie z magnezu,
suplementy odżywcze składające się głównie z wapnia, suplementy
diety składające się głównie z magnezu, suplementy diety składające
się głównie z żelaza, suplementy odżywcze składające się głównie
z cynku, suplementy diety składające się głównie z wapnia, suplementy odżywcze składające się głównie z żelaza, suplementy diety
dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, mieszanki do picia
w proszku będące suplementami diety o smaku owocowym, kapsułki odchudzające, tabletki wspomagające odchudzanie, odchudzanie
[preparaty medyczne do-], preparaty medyczne do odchudzania,
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herbata odchudzająca do celów medycznych, preparaty zmniejszające apetyt, tabletki zmniejszające apetyt, środki zmniejszające apetyt
do celów medycznych, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, białkowe suplementy
diety, dietetyczne dodatki do żywności, dodatki dietetyczne, dodatki
dietetyczne w formie napojów, dodatki dietetyczne do użytku medycznego, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne, dodatki witaminowe w płynie, multiwitaminy,
preparaty zawierające witaminę D, preparaty zawierające witaminę
B, preparaty zawierające witaminę C, preparaty zawierające witaminę A, preparaty multiwitaminowe, odżywcze suplementy diety .

(111) 321839
(220) 2018 12 31
(210) 494380
(151) 2019 06 18
(441) 2019 03 04
(732) MOBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mobi WATER CREATIONS
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 11 urządzenia do celów sanitarnych, wanny łazienkowe,
umywalki będące częściami instalacji sanitarnych, kabiny prysznicowe, bidety, sedesy, abażury, lampy elektryczne, urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych, światła sufitowe,
żarówki oświetleniowe, krany, baterie mieszające do rur wodociągowych, muszle klozetowe, prysznice, podgrzewacze wody.
(111) 321840
(220) 2018 11 21
(210) 494410
(151) 2019 06 11
(441) 2019 02 25
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻUBRÓWKA BIAŁA Z NUTĄ JAŁOWCA
(540)
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towanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, przygotowywanie reklam prasowych, publikowanie tekstów
sponsorowanych, reklama billboardowa, reklama radiowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama, reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozlepianie plakatów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
jako broszur ulotek prospektów druków próbek, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych,
wynajem bilbordów jako tablic reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży: żywności, artykułów spożywczych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, płodów
rolnych, ogrodniczych i leśnych, wyrobów cukierniczych i słodyczy,
lodów, napojów alkoholowych, piwa, wód mineralnych i gazowanych oraz innych napojów bezalkoholowych, napojów owocowych
i soków owocowych, tytoniu, karmy dla zwierząt, środków do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania oraz stosowanych w praniu, mydeł, środków perfumeryjnych, kosmetycznych i toaletowych
w tym środków sanitarnych, kosmetyków, małych ręcznych przyborów i narzędzi stosowanych w gospodarstwie domowym, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych, nakryć tekstylnych
i papierowych stosowanych w gospodarstwie domowym, drobnej
odzieży, zabawek dla dzieci i niemowląt, wyrobów papierniczych,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z: żywnością, artykułami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, płodami rolnymi ogrodniczymi i leśnymi, wyrobami cukierniczymi i słodyczami, lodami, napojami alkoholowymi,
piwem, wodami mineralnymi i gazowanymi oraz innymi napojami
bezalkoholowymi, napojami owocowymi i sokami owocowymi, tytoniem, karmą dla zwierząt, środkami do czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania oraz stosowanych w praniu, mydeł, środkami
perfumeryjnymi, kosmetycznymi i toaletowymi w tym środkami sanitarnymi, kosmetykami, małymi ręcznymi przyborami i narzędziami
stosowanymi w gospodarstwie domowym, wyrobami szklanymi,
porcelanowymi i ceramicznymi, nakryciami tekstylnymi i papierowymi stosowanymi w gospodarstwie domowym, drobną odzieżą, zabawkami dla dzieci i niemowląt, wyrobami papierniczymi, 36 analizy
finansowe, doradztwo finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, informacje finansowe, operacje finansowe, transakcje finansowe, usługi finansowe.

(111) 321842
(220) 2019 01 11
(210) 494679
(151) 2019 06 13
(441) 2019 02 25
(732) TORIMPEX-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TORIMPEX SMAK TRADYCJI
(540)

(591) biały, czarny, srebrny, złoty, brązowy, jasnoniebieski,
ciemnoniebieski, zielony
(531) 03.04.04, 05.03.22, 05.01.08, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 321841
(220) 2019 01 11
(210) 494678
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 11
(732) TORIMPEX-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TORIMPEX
(510), (511) 35 analizy rynkowe, badania marketingowe, dekorowanie wystaw sklepowych, dystrybucja materiałów reklamowych jako
próbek druków prospektów broszur, marketing, organizacja wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, prezen-

(591) ciemnoczerwony, ciemnoszary
(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 analizy rynkowe, badania marketingowe, dekorowanie wystaw sklepowych, dystrybucja materiałów reklamowych jako
próbek druków, prospektów, broszur, marketing, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, przygotowywanie reklam prasowych, publikowanie tekstów
sponsorowanych, reklama billboardowa, reklama radiowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama, reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozlepianie plakatów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
jako broszur, ulotek, prospektów, druków, próbek, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, telemarketing, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajem bilbordów jako tablic reklamowych, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
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towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży: żywności, artykułów spożywczych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, płodów
rolnych, ogrodniczych i leśnych, wyrobów cukierniczych i słodyczy,
lodów, napojów alkoholowych, piwa, wód mineralnych i gazowanych oraz innych napojów bezalkoholowych, napojów owocowych
i soków owocowych, tytoniu, karmy dla zwierząt, środków do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania oraz stosowanych w praniu, mydeł, środków perfumeryjnych, kosmetycznych i toaletowych
w tym środków sanitarnych, kosmetyków, małych ręcznych przyborów i narzędzi stosowanych w gospodarstwie domowym, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych, nakryć tekstylnych
i papierowych stosowanych w gospodarstwie domowym, drobnej
odzieży, zabawek dla dzieci i niemowląt, wyrobów papierniczych,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z: żywnością, artykułami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, płodami rolnymi, ogrodniczymi i leśnymi, wyrobami cukierniczymi i słodyczami, lodami, napojami alkoholowymi,
piwem, wodami mineralnymi i gazowanymi oraz innymi napojami
bezalkoholowymi, napojami owocowymi i sokami owocowymi, tytoniem, karmą dla zwierząt, środkami do czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania oraz stosowanych w praniu, mydeł, środkami
perfumeryjnymi, kosmetycznymi i toaletowymi w tym środkami sanitarnymi, kosmetykami, małymi ręcznymi przyborami i narzędziami
stosowanymi w gospodarstwie domowym, wyrobami szklanymi,
porcelanowymi i ceramicznymi, nakryciami tekstylnymi i papierowymi stosowanymi w gospodarstwie domowym, drobną odzieżą, zabawkami dla dzieci i niemowląt, wyrobami papierniczymi, 36 analizy
finansowe, doradztwo finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, informacje finansowe, operacje finansowe, transakcje finansowe, usługi finansowe.

(111) 321843
(220) 2019 01 08
(151) 2019 06 05
(441) 2019 02 18
(732) KAMRON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR NOOK
(540)

(210) 494548

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, piwa korzenne, piwa słodowe, piwa smakowe, piwa rzemieślnicze, piwa kraftowe, piwa pszeniczne, beczka piwna, piwo i produkty piwowarskie, napoje na bazie
piwa, ekstrakty chmielu do produkcji piwa, browar.
(111) 321844
(220) 2019 01 08
(210) 494551
(151) 2019 06 05
(441) 2019 02 18
(732) STEFANIAK KAROL EURO-AUTO STEFANIAK, Rataje (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EURO-AUTO Stefaniak
(540)

(591) biały, czerwony, granatowy, żółty
(531) 01.01.05, 01.01.10, 18.01.09, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace
biurowe, 39 transport, pakowanie i składanie towarów, organizowanie podróży.
(111) 321845
(220) 2019 01 08
(210) 494555
(151) 2019 06 05
(441) 2019 02 18
(732) SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
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(540) RÓŻNOSPRAWNI
(510), (511) 9 programy komputerowe, aplikacje do urządzeń mobilnych, 35 promowanie działalności gospodarczej, doradztwo i informacja o działalności gospodarczej, 36 usługi bankowe, bankowość
online, doradztwo w sprawach finansowych, 41 doradztwo zawodowe.
(111) 321846
(220) 2019 01 08
(151) 2019 06 05
(441) 2019 02 18
(732) C I J CEBULLA SPÓŁKA JAWNA, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PONDEROSA
(540)

(210) 494557

(591) biały, czerwony, czarny, szary
(531) 03.07.16, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 31 karma, pasza, pasze mineralne, mieszanki pasz treściwych dla gołębi, preparaty zbożowe, będące paszą dla gołębi, ziarna
zbóż, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z karmą,
paszą, paszami mineralnymi, mieszankami pasz treściwych dla gołębi, preparatami zbożowymi, będącymi paszą dla gołębi oraz ziarnami zbóż, 44 hodowla zarodowa gołębi pocztowych.
(111) 321847
(220) 2019 01 08
(210) 494566
(151) 2019 06 05
(441) 2019 02 18
(732) ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PolishAPI
(540)

(591) zielony, niebieski
(531) 01.15.11, 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi bankowości internetowej, usługi bankowości
on-line, usługi bankowości elektronicznej, usługi bankowości osobistej, usługi bankowości domowej (home banking), elektroniczna
bankowość poprzez globalną sieć komputerową (bankowość internetowa), usługi finansowej bankowości osobistej, usługi bankowości
komercyjnej on-line, usługi bankowe, usługi bankowości prywatnej,
skomputeryzowane usługi bankowe, bankowe usługi rozliczeniowe,
usługi bankowe i finansowe, usługi bankowe związane z transferem
funduszy z kont bankowych, przetwarzanie płatności na rzecz banków, usługi finansowe, usługi informacyjne dotyczące rachunków
bankowych, usługi w zakresie rachunków bankowych, skomputeryzowane usługi informacyjne związane z działalnością bankową,
usługi bankowe związane z elektronicznym transferem funduszy,
usługi związane z rachunkami bankowymi i rachunkami oszczędnościowymi, transakcje finansowe, finansowe usługi bankowe, usługi
informacji finansowej, usługi wymiany finansowej, usługi płatności finansowych, udzielenie informacji finansowych, przetwarzanie informacji finansowych, finansowe usługi rozrachunkowe i rozliczeniowe,
przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej,
usługi finansowe świadczone przez telefon i za pośrednictwem sieci
komputerowej lub Internetu, usługi bankowości mobilnej świadczone za pośrednictwem aplikacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi
telekomunikacyjne świadczone przez Internet, usługi przesyłania danych, w tym dźwięku, obrazu i sms-ów, usługi w zakresie poczty elektronicznej oraz przesyłania i odbioru informacji, usługi w zakresie
zleceń przywoławczych z zastosowaniem radia, telefonu lub innych
środków komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie zbierania
i przekazywania informacji z wykorzystaniem: multimediów, urządzeń telekomunikacyjnych, obsługa klientów przy wykorzystaniu
sieci Internet, elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji
z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, zapewnienie wielu użytkownikom dostępu do bezpiecznej
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skomputeryzowanej sieci informacyjnej w celu umożliwienia przesyłania i rozpowszechniania szerokiego wachlarza informacji w dziedzinie usług finansowych, usługi telekomunikacyjne, a także usługi
telekomunikacyjne on-line polegające na umożliwieniu: zlecenia
usług, świadczenia usług, zawierania i wykonywania umów, otwierania rachunków bankowych, dostępu do konta bankowego oraz
dokonywania operacji bankowych, wynajem czasu dostępu do komputerowych baz danych, rozpowszechnianie informacji finansowych
przez Internet i inne sieci komputerowe, usługi telekomunikacyjne
w zakresie bankowości mobilnej i aplikacji na telefon, 42 naukowe
i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, projektowanie
i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, projektowanie
oprogramowania i systemów komputerowych na potrzeby działalności finansowej, bankowej, informatycznej, telekomunikacyjnej,
projektowej i ubezpieczeniowej, także na specjalne zamówienie
osób trzecich w rozumieniu podmiotów gospodarczych i profesjonalistów, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania na potrzeby obsługi i realizacji transakcji finansowych, w tym
płatności elektronicznych i płatności mobilnych, usługi konsultingowe z zakresu wdrażania rozwiązań i projektów informatycznych
i projektowych, hosting portalu internetowego (usługa informatyczna), udostępnianie zasobów serwerów, wynajmowanie komputerów
i oprogramowania komputerowego, doradztwo w sprawach sprzętu
komputerowego i oprogramowania komputerowego, instalacje, aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie skomputeryzowanych danych, rozbudowa, rozwój i badania
systemów komputerowych i oprogramowania komputerowego,
usługi integracji systemów komputerowych, konfiguracja sprzętu
i oprogramowania komputerowego, przeprowadzanie testów systemów i oprogramowania komputerowego, zarządzanie projektami
w zakresie projektowania, rozbudowy, wdrażania, instalacji i konserwacji systemów informatycznych, doradztwo w zakresie planowania,
projektowania i rozbudowy systemów informatycznych, analiza wykorzystania systemów informatycznych na potrzeby rozwiązywania
problemów związanych z działalnością gospodarczą, planowanie
projektów informatycznych, usługi migracji danych, dostarczanie
informacji dotyczących standardów IT, udostępnianie informacji dotyczących bezpieczeństwa danych lub systemów informatycznych.

(111) 321848
(220) 2019 01 09
(151) 2019 06 13
(441) 2019 02 25
(732) SOBIERAJ ŁUKASZ, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hit Boyz
(540)

(210) 494581

(591) żółty
(531) 29.01.11, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17,
01.01.02, 01.01.10
(510), (511) 41 dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, kierownictwo artystyczne artystów estradowych, nagrywanie muzyki,
pisanie piosenek, występy zespołów muzycznych na żywo.
(111) 321849
(220) 2019 01 09
(210) 494590
(151) 2019 06 18
(441) 2019 03 04
(732) MARCZAK ROBERT P.H.U. ROBI, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EUROFRYZ
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.07, 26.05.16, 26.11.03, 26.11.10,
26.11.13, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi pośrednictwa w handlu.
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(111) 321850
(220) 2019 01 09
(210) 494592
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LED’s Run
(510), (511) 35 prowadzenie usług w zakresie: pokazów towarów,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklama radiowa, telewizyjna,
prasowa, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, 41 prowadzenie usług w zakresie: imprez sportowych,
organizacja spektakli, organizowanie zawodów i imprez sportowych,
organizowanie biegów ulicznych i terenowych, wystawianie spektakli na żywo, usługi trenerskie, organizowanie i prowadzenie działań
rozrywkowych i widowiskowych.
(111) 321851
(220) 2019 01 10
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) AGRAVES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGRAVES
(540)

(210) 494622

(591) czarny, niebieski, zielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 26.01.06
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, analizy i badania dotyczące
działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, 45 usługi prawne.
(111) 321852
(220) 2019 01 10
(210) 494637
(151) 2019 06 04
(441) 2019 02 18
(732) TWOJE FINANSOWE CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białogard (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFIRMA
(540)

(591) jasnoniebieski, biały, jasnoszary
(531) 01.15.03, 24.15.01, 26.01.03, 26.01.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi zgrupowania towarów w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego w celu ich sprzedaży na rzecz osób trzecich za pośrednictwem internetu, działalność
agencji reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, analizy kosztów, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, badanie rynku, badania opinii publicznej,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, rachunkowość, informacja o działalności gospodarczej, 36 agencje kredytowe, kredyty ratalne, inwestycje kapitałowe, agencje pośrednictwa
w handlu nieruchomościami, informacja o ubezpieczeniach, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeń emerytalnych, operacje
w zakresie rozrachunkowości finansowej, doradztwo w sprawach
finansowych, analizy finansowe, doradztwo finansowe, informacje
finansowe, operacje finansowe, usługi finansowe, transakcje finansowe, pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości,
wycena finansowa nieruchomości, 41 działalność wspomagająca
edukację, pozaszkolne formy edukacji, informacja o edukacji, 42 badania i analizy techniczne, opracowywanie projektów technicznych,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
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projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
systemów komputerowych, instalowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego.

(111) 321853
(220) 2018 10 01
(210) 491132
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 11
(732) UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE
WROCŁAWIU, WROCŁAW (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIO BANK UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU
(540)

(591) czarny, niebieski, fioletowy
(531) 29.01.04, 29.01.05, 29.01.08, 25.07.07, 27.05.01, 27.05.09,
27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 35 gromadzenie i systematyzacja danych w zakresie
medycyny, stanu zdrowia, diagnostyki medycznej, opracowywanie
statystyk w zakresie medycyny, farmacji, farmakologii i korzystania
z opieki zdrowotnej, 39 przechowywanie kriogeniczne, przechowywanie komórek ludzkich, magazynowanie dokumentów, usługi
biobanku, przechowywanie materiałów biologicznych, 40 konserwacja kriogeniczna, usługi w zakresie kriokonserwacji, 42 badania
oraz usługi naukowe, badawcze i techniczne w zakresie medycyny,
diagnostyki medycznej, farmacji i farmakologii, analiza laboratoryjna
w dziedzinie bakteriologii, analiza laboratoryjna w dziedzinie bakteriologii, analiza laboratoryjna w dziedzinie chemii, analizy naukowe
wspomagane komputerowo, badania genetyczne, badania i analizy naukowe, badania i rozwój w dziedzinie biotechnologii, badania
laboratoryjne, badania laboratoryjne w dziedzinie ekspresji genu,
badania laboratoryjne w dziedzinie kosmetyki, usługi świadczone
przez laboratoria naukowe, laboratoryjne usługi analityczne, sporządzanie raportów dotyczących badań naukowych, usługi analizy krwi
do celów badań naukowych, usługi laboratoryjne, usługi technologiczne w zakresie separacji komórek, usługi w zakresie analizy krwi,
usługi badawcze w zakresie farmacji, usługi w zakresie opracowywania metod testowania, usługi w zakresie testów naukowych i laboratoryjnych, analiza surowicy krwi ludzkiej do badań medycznych,
analiza tkanek ludzkich do badań medycznych, badania biologiczne,
badania kliniczne i badania medyczne, badania dotyczące leków
i środków farmaceutycznych, badania i opracowywanie szczepionek i leków, badania i rozwój w dziedzinie przemysłu farmaceutycznego, badania i testy bakteriologiczne, badania kliniczne, badania
na temat środków farmaceutycznych, badania nad produktami farmaceutycznymi, badania naukowe do celów medycznych, badania
naukowe w dziedzinie medycyny społecznej, badania w dziedzinie
farmakogenetyki, ocena produktów farmaceutycznych, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie farmaceutycznej i biotechnologicznej, przeprowadzanie wstępnych ocen środków farmaceutycznych,
testowanie środków farmaceutycznych, usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie farmacji, usługi w zakresie badań biomedycznych,
usługi w zakresie badań laboratoryjnych dotyczące środków farmaceutycznych, usługi w zakresie oceniania skuteczności środków farmaceutycznych, sporządzanie audytów jakości, doradztwo w dziedzinie kontroli jakości, doradztwo w zakresie zapewniania jakości,
badania w zakresie medycyny, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie farmaceutycznej i biotechnologicznej, wykonywanie testów
toksyczności do celów badawczych, 44 usługi medyczne, badania
przesiewowe, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, usługi
związane z bankami tkanek ludzkich, badania poziomu cholesterolu,
usługi badań krwi, usługi badania korzystania z leków, usługi w zakresie analiz medycznych, usługi w zakresie badania surowic, usługi
w zakresie badania moczu, pobieranie próbek krwi i tkanek.
(111) 321854
(151) 2019 06 19

(220) 2018 10 18
(441) 2019 03 04

(210) 491735
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(732) ROBOD SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GAZELA
(510), (511) 9 odzież robocza oraz odzież ochronna do ochrony przed
wypadkami, urazami mechanicznymi, działaniem niekorzystnych
temperatur, bielizna ochronna do ochrony przed wypadkami, urazami mechanicznymi, działaniem niekorzystnych temperatur, urządzenia do ochrony osób przed wypadkami, obuwie ochronne, środki
ochrony indywidualnej w profesjonalnych zastosowaniach w przemyśle przewidziane do ochrony osób zgodnie z wymogami PPE,
rękawice do ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi, rękawice
antyprzecięciowe, rękawice chroniące przed zimnem, czynnikami
termicznymi i płomieniem, rękawice dla spawaczy oraz pracowników
wykonujących zawody pokrewne-do zastosowania w przestrzeniach
zagrożonych wybuchem, rękawice antyelektrostatyczne, stosowane przy produkcji elektroniki, rękawice chroniące przed czynnikami
chemicznymi, rękawice ochronne i robocze do profesjonalnych zastosowań w przemyśle, odzież robocza do specjalnych zastosowań
w przemyśle, odzież ochronna do specjalnych zastosowań w przemyśle, odzież chroniąca przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi-zimnem, chłodem, urazami mechanicznymi, wysokimi
temperaturami i płomieniem, odzież dla spawaczy oraz pracowników wykonujących zawody pokrewne-do zastosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, promieniowaniem DV, odzież
o podwyższonej widzialności, sygnalizująca widoczność użytkownika, odzież chroniąca przed czynnikami chemicznymi, odzież do stosowania przy produkcji elektroniki, odzież chroniąca przed wypadkami lub urazami, 35 eksponowanie towarów pozwalające nabywcy
je oglądać i kupować w sklepie internetowym, hurtowni/sklepie tradycyjnym z: ochraniaczami dłoni i rąk, odzieżą roboczą oraz odzieżą
ochronną do ochrony przed wypadkami, urazami mechanicznymi,
działaniem niekorzystnych temperatur, bielizną ochronną, sprzętem
ochrony osobistej, obuwiem ochronnym, środkami ochrony indywidualnej (PPE), rękawicami do ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi, rękawicami antyprzecięciowymi, rękawicami chroniącymi
przed zimnem, czynnikami termicznymi i płomieniem, rękawicami
dla spawaczy oraz pracowników wykonujących zawody pokrewne-do zastosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem,
rękawicami antyelektrostatycznymi stosowanymi przy produkcji
elektroniki, rękawicami chroniącymi przed czynnikami chemicznymi, rękawicami ochronnymi i roboczymi do profesjonalnych zastosowań w przemyśle, odzieżą roboczą do specjalnych zastosowań,
odzieżą ochronną, odzieżą chroniącą przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi-zimnem, chłodem, urazami mechanicznymi,
wysokimi temperaturami i płomieniem, odzieżą dla spawaczy oraz
pracowników wykonujących zawody pokrewne-do zastosowania
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, promieniowaniem UV,
odzieżą o podwyższonej widzialności, sygnalizującą widoczność
użytkownika, odzieżą chroniącą przed czynnikami chemicznymi,
odzieżą do stosowania przy produkcji elektroniki, odzieżą chroniącą
przed wypadkami lub urazami, obuwiem ochronnym, maskami nausznikami, ochronnikami słuchu, ochronnikami wzroku, okularami,
goglami roboczymi, hełmami i kaskami ochronnymi.
(111) 321855
(220) 2018 10 18
(210) 491736
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) ROBOD SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SERVAL
(510), (511) 9 odzież robocza oraz odzież ochronna do ochrony przed
wypadkami, urazami mechanicznymi, działaniem niekorzystnych
temperatur, bielizna ochronna do ochrony przed wypadkami, urazami mechanicznymi, działaniem niekorzystnych temperatur, urządzenia do ochrony osób przed wypadkami, obuwie ochronne, środki
ochrony indywidualnej w profesjonalnych zastosowaniach w przemyśle przewidziane do ochrony osób zgodnie z wymogami PPE,
rękawice do ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi, rękawice
antyprzecięciowe, rękawice chroniące przed zimnem, czynnikami
termicznymi i płomieniem, rękawice dla spawaczy oraz pracowników
wykonujących zawody pokrewne-do zastosowania w przestrzeniach
zagrożonych wybuchem, rękawice antyelektrostatyczne, stosowane przy produkcji elektroniki, rękawice chroniące przed czynnikami
chemicznymi, rękawice ochronne i robocze do profesjonalnych zastosowań w przemyśle, odzież robocza do specjalnych zastosowań
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w przemyśle, odzież ochronna do specjalnych zastosowań w przemyśle, odzież chroniąca przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi-zimnem, chłodem, urazami mechanicznymi, wysokimi
temperaturami i płomieniem, odzież dla spawaczy oraz pracowników wykonujących zawody pokrewne-do zastosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, promieniowaniem DV, odzież
o podwyższonej widzialności, sygnalizująca widoczność użytkownika, odzież chroniąca przed czynnikami chemicznymi, odzież do stosowania przy produkcji elektroniki, odzież chroniąca przed wypadkami lub urazami, 35 eksponowanie towarów pozwalające nabywcy
je oglądać i kupować w sklepie internetowym, hurtowni/sklepie tradycyjnym z: ochraniaczami dłoni i rąk, odzieżą roboczą oraz odzieżą
ochronną do ochrony przed wypadkami, urazami mechanicznymi,
działaniem niekorzystnych temperatur, bielizną ochronną, sprzętem
ochrony osobistej, obuwiem ochronnym, środkami ochrony indywidualnej (PPE), rękawicami do ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi, rękawicami antyprzecięciowymi, rękawicami chroniącymi
przed zimnem, czynnikami termicznymi i płomieniem, rękawicami
dla spawaczy oraz pracowników wykonujących zawody pokrewne-do zastosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem,
rękawicami antyelektrostatycznymi stosowanymi przy produkcji
elektroniki, rękawicami chroniącymi przed czynnikami chemicznymi, rękawicami ochronnymi i roboczymi do profesjonalnych zastosowań w przemyśle, odzieżą roboczą do specjalnych zastosowań,
odzieżą ochronną, odzieżą chroniącą przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi-zimnem, chłodem, urazami mechanicznymi,
wysokimi temperaturami i płomieniem, odzieżą dla spawaczy oraz
pracowników wykonujących zawody pokrewne-do zastosowania
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, promieniowaniem UV,
odzieżą o podwyższonej widzialności, sygnalizującą widoczność
użytkownika, odzieżą chroniącą przed czynnikami chemicznymi,
odzieżą do stosowania przy produkcji elektroniki, odzieżą chroniącą
przed wypadkami lub urazami, obuwiem ochronnym, maskami nausznikami, ochronnikami słuchu, ochronnikami wzroku, okularami,
goglami roboczymi, hełmami i kaskami ochronnymi.

(111) 321856
(220) 2018 10 26
(151) 2019 06 13
(441) 2018 12 03
(732) AEDMAX.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AEDMAX24.PL
(540)

(210) 492052

(591) szary, czerwony
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 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 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,
komputery, programy komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia,
10 defibrylatory, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna.
(111) 321857
(220) 2018 11 06
(210) 492387
(151) 2019 05 31
(441) 2019 02 11
(732) GEOCOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GEOCOVER
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa,
przetwory owocowe, warzywne owocowo-warzywne lub mięsno-warzywne, marynaty warzywne, kapusta kwaszona, ogórki kiszone,
galaretki, dżemy, kompoty, jajka, mięso i wędliny, mleko i produkty
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 31 produkty rolne i leśne, świeże

Nr 10/2019

owoce i warzywa, 32 napoje owocowe i soki owocowe, napoje i soki
warzywne oraz owocowo-warzywne, syropy i inne preparaty do produkcji napojów.

(111) 321858
(220) 2018 11 13
(210) 492573
(151) 2019 05 31
(441) 2019 02 11
(732) APARTAMENTY ŚWIERADOWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IZERSKI RESORT
(540)

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 06.01.04, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 obrót nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, sprzedaż nieruchomości, wynajem nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, timesharing nieruchomości, usługi
powiernicze w zakresie nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie zakwaterowań.
(111) 321859
(220) 2018 11 13
(210) 492635
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 04
(732) PADUREK KAROLINA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SISKIASI
(510), (511) 3 kosmetyki i artykuły zapachowe, 5 leki, środki farmaceutyczne, substancje chłonne do higieny osobistej, artykuły toaletowe
i sanitarne, 10 kubeczki menstruacyjne, prezerwatywy, majtki z naturalnego bądź syntetycznego lateksu o przeznaczeniu zabezpieczającym krocze przed wpływem szkodliwych czynników zewnętrznych,
11 umywalki, armatura wodno-kanalizacyjna, lampy, reflektory oświetleniowe, abażury do lamp, 16 materiały drukowane, grafiki i obrazy,
albumy, pocztówki, notesy, zeszyty, bloki, pudełeczka, pudełeczka
z okienkami i przegródkami na dana rzecz, 18 torby, torebki, portfele i portmonetki oraz inne artykuły służące do przenoszenia, nosidła
i chusty niemowlęce, 20 meble, lustra, pościel, 22 worki tekstylne,
torby i torebki do przechowywania, 24 wyroby tekstylne, tekstylne artykuły kąpielowe, firany, zasłony, 25 odzież, odzież wierzchnia,
odzież plażowa i kąpielowa, bielizna, nakrycia głowy, obuwie, papcie,
26 dodatki do odzieży i ozdobne artykuły tekstylne, 28 gry i zabawki,
29 przetwory z owoców i warzyw, 30 kakao, czekolada, wyroby cukiernicze, kawa, herbata, przyprawy, 32 soki z owoców i warzyw, 33 alkohole, 35 impresariat w działalności artystycznej, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej-internetowej, wysyłkowej, stacjonarnej, targowej,
świadczonej przez akwizytorów i przedstawicieli handlowych oraz
z automatów: instrumentów muzycznych, kosmetyków, artykułów
zapachowych, leków, środków farmaceutycznych, substancji chłonnych do higieny osobistej, artykułów toaletowych i sanitarnych, kubeczków menstruacyjnych, prezerwatyw, majtek z naturalnego bądź
syntetycznego lateksu o przeznaczeniu zabezpieczającym krocze
przed wpływem szkodliwych czynników zewnętrznych, umywalek,
armatury wodno-kanalizacyjnej, lamp, reflektorów oświetleniowych,
abażurów do lamp, materiałów drukowanych, wyrobów papierowych
i kartonowych, grafik i obrazów, wyrobów z kauczuku i gumy, toreb
do transportowania, torebek, portfeli, portmonetek, artykułów służących do przenoszenia, nosideł i chust niemowlęcych, artykułów
wyposażenia wnętrz, mebli, luster, pościeli, worków tekstylnych, toreb i torebek do przechowywania, wyrobów tekstylnych, artykułów
kąpielowych, firan, zasłon, odzieży, odzieży wierzchniej, odzieży plażowej i kąpielowej, bielizny, nakryć głowy, obuwia, papci, dodatków
do odzieży i ozdobnych artykułów tekstylnych, tapet, gier i zabawek,
przetworów z owoców i warzyw, kakao, czekolady, wyrobów cukierniczych, kawy, herbaty, przypraw, soków z owoców i warzyw, alkoholi,
41 usługi sportowe, działalność pływalni, usługi fotograficzne, usługi
edukacyjne, wystawianie spektakli teatralnych, organizacja wernisaży,
organizacja koncertów, organizacja imprez kulturalno-artystyczno-rozrywkowych, 43 działalność stałych i ruchomych placówek gastronomicznych, serwowanie napojów, usługi tymczasowego zakwaterowania, 44 usługi fizjoterapeutyczne, usługi prowadzenia zajęć oraz
udostępniania metod i urządzeń poprawiających kondycję fizyczną,
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opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, usługi z zakresu
medycyny niekonwencjonalnej związane z poprawą kondycji fizycznej, opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, usługi z zakresu
medycyny niekonwencjonalnej, usługi położnicze, usługi medyczne,
usługi fryzjerskie, usługi kosmetyczne i higieniczne.

(111) 321860
(220) 2018 11 23
(210) 493049
(151) 2019 06 06
(441) 2019 02 18
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PRODUKCJI,
USŁUG I HANDLU INTER SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeziny (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) InterSolar Cannabis isc
(540)

(591) szary, zielony, srebrny
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 05.03.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 zioła lecznicze suszone, napary lecznicze, lecznicze napary ziołowe, medyczne konopie siewne i ich pochodne, suplementy diety na bazie konopi, lecznicze ekstrakty ziołowe do celów medycznych, lecznicze ekstrakty z konopi siewnych, ziołowe preparaty
lecznicze, lecznicze oleje konopne, napoje na bazie konopi siewnych
do celów medycznych, 29 oleje i tłuszcze jadalne, oleje spożywcze,
oleje roślinne do celów spożywczych, 30 zioła suszone, napary ziołowe, liście herbaty, herbaty, kwiaty i liście jako substytuty herbaty,
substytuty herbaty, herbaty ziołowe inne niż do celów leczniczych,
44 przetwarzanie suszu konopnego z konopi siewnych, produkcja
olejku konopnego, usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie medycznych konopi siewnych i olejów konopnych.
(111) 321861
(220) 2018 12 06
(210) 493506
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 11
(732) UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mini Chałwa
(540)

(591) niebieski, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25, 25.05.01
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, chałwa.
(111) 321862
(220) 2018 12 14
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 04
(732) PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Structu Dose
(540)

(210) 493882

(591) biały, granatowy, jasnobrązowy, szary, jasnoczerwony,
jasnożółty
(531) 02.09.22, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.02, 29.01.15
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(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) 321863
(220) 2018 12 19
(210) 494058
(151) 2019 06 04
(441) 2019 02 18
(732) Noris Pharma AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) VISANAX
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, lecznicze dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe,
dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla 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) 321864
(220) 2019 01 11
(210) 494674
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) FILTROWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Boruja Nowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Filtrowent
(540)

(591) granatowy, zielony
(531) 29.01.12, 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 1 materiały ceramiczne w formie pyłu do użytku jako
środki filtrujące, 4 mieszanki do wiązania pyłu do zamiatania, preparaty pochłaniające pył, środki do usuwania pyłu, 6 kolanka do rur
metalowych, materiały konstrukcyjne metalowe, materiały zbrojeniowe do przewodów rurowych, metalowe, metalowe zaciski do rur,
osłony do rur metalowe, rury i rurki ze stali, zaciski do rur i kabli,
metalowe, złączki rur metalowe, metalowe materiały, konstrukcje,
przewody i akcesoria do instalacji odpylających, klimatyzacyjnych
i wentylacyjnych, budowlane materiały metalowe, przewody rurowe
metalowe, przewody metalowe do instalacji odpylających, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, rury i rurki metalowe, 7 instalacje odsysające pył do czyszczenia, filtry [części maszyn lub silników], maszyny,
części maszyn i urządzenia do odpylania i czyszczenia pod wysokim
ciśnieniem do celów przemysłowych, instalacje centralne do odpylania nad i podciśnieniowego, filtry jako wkłady do maszyn i instalacji
filtrujących, 19 materiały budowlane niemetalowe, konstrukcyjne
elementy niemetalowe dla budownictwa, rury, kształtki rurowe i kołnierze niemetalowe dla instalacji odpylających i wentylacji, kanały
i osłony niemetalowe dla instalacji odpylających i wentylacji, żaluzje
niemetalowe, 37 usługi w zakresie montażu, naprawy i konserwacji
urządzeń i instalacji odpylających, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, usługi budowlano-montażowe, modernizacyjne i remontowe
w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego, wykonywanie
instalacji budowlanych, wykonywanie robót ogólnobudowlanych
i remontów w zakresie obiektów liniowych i rozdzielczych sieci
wodociągowych, gazowych, centralnego ogrzewania, filtrowentylacyjnych, klimatyzacji i elektrycznych, wewnętrznych instalacji wodociągowych, sieci kanalizacyjnych, instalacji gazowych, instalacji
centralnego ogrzewania, filtrowentylacyjnych, odpylania, klimatyzacji i elektrycznych.
(111) 321865
(220) 2019 01 02
(210) 494412
(151) 2019 06 07
(441) 2019 02 18
(732) SERAFIŃSKI BARTŁOMIEJ TOUCH IDEAS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLON
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(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, poszetki, krawaty, obuwie, 35 dystrybucja materiałów reklamowych i marketingowych, usługi reklamowe, usługi
marketingowe, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, administrowanie i zarządzanie działalności
gospodarczą, 40 krawiectwo, szycie odzieży, szycie odzieży na miarę, przeróbki odzieży.
(111) 321866
(220) 2019 01 02
(210) 494413
(151) 2019 06 07
(441) 2019 02 18
(732) PRIMI VINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PRIMI VINI
(510), (511) 21 dzbanki na wino, sitko do wina, kieliszki do wina, karafki na wino, otwieracze do wina, wylewki do wina, aeratory
do wina, pipety [do degustacji win], wiaderka do chłodzenia wina,
urządzenia do schładzania wina, pompki próżniowe do wina, chochle do serwowania wina, stojaki na butelki z winem, podstawki
pod butelki wina, z metali szlachetnych, opaski na butelki z winem
specjalnie przystosowane do nakładania na ich górną część, aby
zapobiec skapywaniu, 29 oliwa z oliwek, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, ekstra oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, olej canola, olej sojowy, anchois, salami, mortadela, szynka, szynka surowa podsuszana [prosciutto], wędliny, trufle konserwowane, trufle
suszone [grzyby jadalne], gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], gotowane trufle, przetworzone brzoskwinie, przetworzone morele, przetworzone karczochy, karczochy konserwowe,
marchewki, cebula konserwowana, bakłażany przetworzone, pasta
z bakłażana, pasta z cukinii, pomidory konserwowane, pomidory
konserwowe, pomidory przetworzone, przecier pomidorowy, ekstrakty z pomidorów, koncentraty pomidorowe, zagęszczone sosy
pomidorowe, sok pomidorowy do gotowania, oliwki konserwowe,
oliwki konserwowane oliwki przetworzone, oliwki nadziewane,
oliwki suszone, przetworzone oliwki konserwowe, dżemy truskawkowe, dżemy i marmolady owocowe, czereśnie przetworzone, wiśnie koktajlowe, przetworzone brzoskwinie, przetworzone morele,
marmolada pomarańczowo-imbirowa, konserwy rybne, ryby
w puszkach, konserwowane produkty rybne w słoikach, tuńczyk
[konserwowany], tuńczyk w oleju, sery dojrzewające, miękkie dojrzałe sery, zupy w puszkach, zupy w proszku, zupy z makaronem, 30
ocet owocowy, pieprzowy ocet, ocet winny, nugat, nielecznicze słodycze w postaci nugatu, batoniki nugatowe w polewie czekoladowej, kremy czekoladowe, kremy na bazie kakao w postaci past
do smarowania, crème brûlées, czekolada w proszku, czekolada
z alkoholem, batony czekoladowe, batony zbożowe, batoniki musli,
batoniki na bazie pszenicy, batoniki z polewą czekoladową, batoniki z nadzieniem czekoladowym, batoniki nugatowe w polewie czekoladowej, miód naturalny, miód ziołowy, miód truflowy, miód manuka, miód z kocanki, lody mleczne, sorbety, lody wodne, jogurt
mrożony, kawa mielona, kawa aromatyzowana, kawa bezkofeinowa, kawa rozpuszczalna, kawa niepalona, kawa w formie parzonej,
kawa w postaci całych ziaren, gotowa kawa i napoje na bazie kawy,
kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napojach], herbata
rozpuszczalna, herbata czarna, herbata imbirowa, herbata szałwiowa, herbata zielona, herbata lipowa, herbata miętowa, herbata
bezteinowa, biała herbata, herbata sypka, herbata w torebkach,
kakaowe napoje, kakao w proszku, rozpuszczalne kakao w proszku,
kakao [palone, w proszku, granulowane lub w napojach], gotowe
sosy, słone sosy, sosy ziołowe, sosy pomidorowe, sos z karczochów,
sos do spaghetti, przeciery warzywne [sosy], pasty warzywne
[sosy], sosy do makaronów, sosy na bazie pomidorów, ostra pasta
chilli, pasta z papryki chilli będąca przyprawą, makarony, makaron
spożywczy, nadziewany makaron, suszony makaron, makaron pełnoziarnisty, makarony mączne spożywcze, ciastka owsiane, ciastka
migdałowe, ciastka herbaciane, ciastka czekoladowe, kruche ciastka (herbatniki), chrupiące ciastka z kremem, ciastka w polewie
o smaku czekoladowym, kruche ciastka maślane z polewą czekoladową, biszkopty, lukrowane biszkopty, przekąski wieloziarniste,
chrupki serowe [przekąski], przekąski z musli, przekąski z produk-
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tów zbożowych, przekąski na bazie tortilli, przekąski wykonane
z pszenicy, przekąski wykonane z mąki kukurydzianej, przekąski
wykonane z mąki ryżowej, przekąski wykonane z mąki zbożowej,
przekąski wykonane z mąki sojowej, przekąski składające się głównie z makaronu, przekąski składające się głównie z ryżu, przekąski
składające się głównie ze zboża, przekąski składające się z produktów zbożowych, przekąski składające się głównie z chleba, przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, przekąski z kukurydzy w formie ciasta francuskiego, przekąski składające się
głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, ciasto śniadaniowe, ciasto kruche, ciasto migdałowe, ciasto na pizzę, cukierki ciągutki, cukierki
miętowe, cukierki czekoladowe, cukierki z kakao, cukierki z karmelem, cukierki z alkoholem, miodowe cukierki, czekolada mleczna,
sztuczna czekolada, nadziewana czekolada, czekolada bezmleczna,
32 korzenne piwa, piwo bezalkoholowe, piwo pszeniczne, piwo
rzemieślnicze, piwo słodowe, piwa smakowe, czarne piwo [piwo
ze słodu palonego], piwo pełne jasne, piwo typu saison, piwo
o smaku kawy, piwo jasne typu ale, porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], indyjskie piwa
jasne ale (IPA), syrop do lemoniady, lemoniada, sok winogronowy,
sok pomarańczowy, sok grejfrutowy, sok żurawinowy, soki gazowane, soki aloesowe, soki warzywne, sok z arbuza, sok pomidorowy,
sok z melona, sok z mango, sok z granatów, mieszane soki owocowe, gazowane soki owocowe, soki owocowe [napoje], koncentraty
soków owocowych, sok z czarnej porzeczki, napoje z soku aloesu,
napoje z soku jabłkowego, napoje z soku pomarańczowego, napoje
z sokiem ananasowym, sok z limonki do sporządzania napojów, sok
z cytryny do sporządzania napojów, napoje na bazie soku z winogron, woda źródlana, woda gazowana [woda sodowa], woda niegazowana, woda aromatyzowana, wody mineralne, woda selcerska,
woda stołowa, smakowa woda mineralna, woda pitna butelkowana, gazowana woda mineralna, woda pitna z witaminami, woda gazowana wzbogacona witaminami, 33 wino, wino czerwone, czerwone wino, białe wino, wino musujące, winogronowe wino
musujące, wino winogronowe, wino owocowe, wino kuchenne,
wino truskawkowe, grzane wino, wino alkoholizowane, wino jeżynowe, wino amontillado, piquette, żółte wino ryżowe, owocowe
wino musujące, wino z eleuterokoku, wino z jeżyny koreańskiej, koreańskie tradycyjne wino ryżowe, japońskie słodkie wina z winogron zawierające ekstrakty z żeń-szenia i kory chinowca, alkohole
destylowane, alkohole wysokoprocentowe, alkohole wysokoprocentowe [napoje], aperitify, brandy, grappa, destylowane napoje,
cydr, koktajle, koktajle alkoholowe w formie schłodzonej żelatyny,
koktajle alkoholowe zawierające mleko, likier z czarnej porzeczki,
likier z łuskanego jęczmienia, likiery, likiery kremowe, likiery na bazie kawy, likiery na bazie szkockiej whisky, likiery zawierające śmietankę, likiery ziołowe, mieszanki koktajli alkoholowych, miętowy
(likier-), musujące białe wina, miód pitny, musujące wina czerwone,
nalewki gorzkie, napoje alkoholowe na bazie kawy, napoje alkoholowe na bazie herbaty, napoje alkoholowe niskoprocentowe, napoje alkoholowe z owoców, napoje alkoholowe z wina i soku owocowego, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe
zawierające owoce, napoje na bazie rumu, napoje na bazie wina,
napoje zawierające wino [szprycer], nira [napój alkoholowy na bazie trzciny cukrowej], owocowe wino musujące, pitne alkohole wysokoprocentowe, poncz z wina, poncz z rumem, poncze alkoholowe, rum, rum z sokiem z trzciny cukrowej, sake, sangria, sherry,
wermut, whisky, whisky bourbon, whisky kanadyjska, whisky słodowa, wina, wina alkoholowe, wina deserowe, szkocka whisky, whisky
mieszana (mieszanka whisky zbożowej i słodowej), wina grzane,
wina musujące, wina naturalnie musujące, wina niemusujące, wina
o chronionej nazwie pochodzenia, wina o obniżonej zawartości alkoholu, wina różowe, wina stołowe, wina wzmacniane, wódka, żółte wino ryżowe, wymieszane napoje alkoholowe, aperitify na bazie
destylowanego napoju alkoholowego, aperitify na bazie napojów
alkoholowych, aperitify na bazie wina, 35 usługi zarządzania sprzedażą, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi, marketing finansowy,
marketing internetowy, marketing dotyczący promocji, planowanie strategii marketingowych, marketing imprez i wydarzeń, usługi
marketingowe w dziedzinie restauracji, doradztwo i konsultacje
dotyczące zatrudnienia, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi w zakresie konsultacji dotyczącej handlu zagranicznego,
usługi reklamowe marketingowe, usługi w zakresie marketingu
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produktów, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów
i usług, organizowanie targów i wystaw, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, promocja sprzedaży, pomoc przy prowadzeniu franszyz,
prowadzenie badań marketingowych, projektowanie badań marketingowych, doradztwo w zakresie marketingu, doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie marketingu biznesowego,
doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych,
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, 43 usługi doradców w zakresie win, usługi degustacji win
(dostarczanie napojów), usługi barów i restauracji, zapewnianie
żywności i napojów w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach.

(111) 321867
(220) 2018 11 20
(210) 492837
(151) 2019 04 11
(441) 2018 12 27
(732) AUTO RENT INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tutti tours
(540)

(591) czarny, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 39 usługi kierowców, wypożyczanie pojazdów, transport
samochodowy, organizowanie wycieczek, zwiedzanie turystyczne.
(111) 321868
(220) 2018 11 21
(151) 2019 06 26
(441) 2019 02 04
(732) KOŁODZIEJCZAK IGA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARCHMOTIV
(540)

(210) 492917

(540)

(591) ciemnoniebieski, biały, niebieski, czarny, czerwony, żółty,
pomarańczowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09,
27.05.10, 27.05.11, 27.05.24, 24.17.01, 23.03.15, 04.05.02, 04.05.21,
01.15.05, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.12, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.21,
26.11.03, 26.11.05, 26.11.10, 26.11.11, 26.11.12
(510), (511) 25 apaszki [chustki], bielizna osobista, body [bielizna],
bokserki, czapki [nakrycia głowy], daszki [nakrycia głowy], dzianina [odzież], kaptury [odzież], kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, kurtki, kurtki
[odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, legginsy, majtki, majtki damskie, majtki dziecięce [odzież], nakrycia
głowy, nauszniki [odzież], ocieplacze, odzież, odzież dla rowerzystów, odzież gimnastyczna, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry,
ogrzewacze stóp, nieelektryczne, okrycia wierzchnie [odzież], opaski
na głowę, paski [odzież], pelerynki, pikowane kurtki [odzież], piżamy,
podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, pulowery, rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem,
skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, śliniaki niepapierowe, śliniaki,
z rękawami, nie z papieru, spódnice, spódnico-spodenki, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach do noszenia
na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szlafroki, wyprawki dziecięce [odzież],
wyroby pończosznicze.
(111) 321871
(220) 2018 06 12
(151) 2019 05 31
(441) 2018 09 24
(732) BAUTEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BauTec ...kleje i lakiery color tec oil 1 hs
(540)

(531) 26.04.03, 26.03.02, 26.05.10, 26.15.05, 27.05.01
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, agencje mieszkaniowe, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym, wynajem domów i mieszkań, ściąganie czynszów, wycena nieruchomości,
42 projektowanie budowlane, projektowanie urbanistyczne, usługi
architektoniczne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, usługi nadzoru architektonicznego, doradztwo dotyczące projektowania, 44 projektowanie terenów zielonych i parków krajobrazowych.
(111) 321869
(220) 2018 05 08
(210) 485745
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 04
(732) SKIBA JAROSŁAW PTU SZAMBELAN, Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SZAMBELAN
(510), (511) 37 przepychanie, udrażnianie i czyszczenie kanalizacji,
czyszczenie przydomowych oczyszczalni ścieków, 39 wywóz nieczystości płynnych, .
(111) 321870
(220) 2019 01 11
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) RUTKOWSKI MARCIN M2R, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Clothing Factory & Shop ŁUBU-DUBU
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(210) 494665

(210) 486995

(591) zielony, ciemnozielony, biały, czerwony, brązowy,
jasnobrązowy, niebieski, żółty, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.07.15, 05.01.99
(510), (511) 2 dekoracyjne i ochronne, trwałe lub tymczasowe środki
oraz kompozycje do pokrywania powierzchni różnego typu: barwniki, bejce, bejce do drewna, emalie, emulsje, farby, farby jako powłoki
do drewna, impregnaty do drewna, lakiery, pokosty, zaprawy farbiarskie, podkłady, kity, szpachlówki, powłoki i farby do gruntowania
i wzmacniania podłoży, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, preparaty zabezpieczające przed psuciem się drewna,
oleje do konserwacji drewna, środki do czyszczenia i pielęgnacji parkietów i wykładzin, żywice naturalne, rozcieńczalniki do farb i lakierów, wiążące środki do farb.
(111) 321872
(151) 2019 05 08

(220) 2018 08 13
(441) 2018 11 26

(210) 489311
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(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eurocash.pl TWOJE NOWE MOŻLIWOŚCI
(540)

(591) biały, czerwony, zielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24
(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) 321873
(220) 2018 08 13
(210) 489312
(151) 2019 05 08
(441) 2018 11 26
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eurocash.com TWOJE NOWE MOŻLIWOŚCI
(540)

(591) biały, czerwony, zielony
(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.13
(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) 321874
(220) 2018 08 22
(210) 489576
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 04
(732) JAROSŁAW PRYMAS AGRECOL J. P., Mesznary (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TROX
(540)

(591) biały, czerwony, żółty, złoty, brązowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 24.01.05
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, preparaty chemiczne
do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych, preparaty biologiczne do celów innych niż medyczne lub weterynaryjne, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw
pasożytom, preparaty diagnostyczne inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych, hormony przyspieszające dojrzewanie owoców, doniczki na torf dla ogrodnictwa, fosforany, gleba próchniczna,
guano, humus, pokrycia humusowe, kainit, kaolin, kompost, środki
chemiczne dla leśnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom. węglan magnezowy,
środki chemiczne dla ogrodnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, podłoża dla
upraw bezgruntowych w ogrodnictwie, preparaty do regulacji wzro-
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stu roślin, saletra, siarczany, sole jako nawozy, superfosfaty, ściółka,
preparaty do oczyszczania z tłuszczu do celów przemysłowych, torf
jako nawóz, ziemia do uprawy, preparaty do użyźniania gleby, wodorosty jako nawóz, 5 fungicydy, herbicydy, insektycydy, pestycydy,
środki chwastobójcze, preparaty odstraszające, preparaty do niszczenia grzyba domowego, środki do tępienia larw, preparaty chemiczne do zwalczania mączniaka zbożowego, środki do odstraszania
owadów, środki do zwalczania owadów, środki do tępienia ślimaków,
środki do zwalczania gryzoni, ekstrakty tytoniu owadobójczego, 8
narzędzia ręczne do niszczenia chwastów, przycinacze do drzew,
szczepaki, narzędzia do szczepienia drzew, grabie, grace, motyczki.
ubijaki do gruntu, kopaczki ręczne, kosiarki ogrodowe ręczne, kosiarki ręczne, łopatki do nawozów, łopatki ogrodnicze, łopaty, młotki,
motyki, aparatura do niszczenia pasożytów roślin, noże ogrodnicze,
nożyce ogrodnicze, nożyce do okulizowania roślin, narzędzia ręczne do ogrodnictwa uruchamiane ręcznie, opryskiwacze do środków
owadobójczych, narzędzia ręczne do zbierania owoców, widełki
do pielenia, piły, ręczne narzędzia rolnicze, urządzenia do niszczenia pasożytów roślin, sekatory, szpachle, szpadle, toporki, siekierki,
widły, 17 folie z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie,
materiały do pakowania z gumy lub tworzyw sztucznych, materiały
wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, węże do podlewania,
folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, 31 cebulki kwiatowe,
choinki, darń naturalna, drzewa, krzewy, kwiaty naturalne, kwiaty
suszone do dekoracji, napoje dla zwierząt domowych, nasiona, pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt, pożywienie dla zwierząt
domowych, żywe przynęty dla wędkarstwa, pokarm dla ptaków,
rośliny, rośliny suszone do dekoracji, sadzonki, spożywcze pasze
wzmacniające dla zwierząt, torf na ściółkę .

(111) 321875
(220) 2018 09 04
(210) 490083
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 04
(732) SILEMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ruda Śląska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SILEMAN BIZNES INTERNET DLA FIRM
(540)

(591) granatowy, zielony, czarmy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.17, 26.11.03, 26.11.05, 01.15.15, 25.03.15
(510), (511) 35 reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie
działalności handlowej, prace biurowe, 38 wypożyczanie modemów,
wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości, komunikacja
za pośrednictwem sieci światłowodowych: oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, zapewnianie dostępu
do globalnych sieci komputerowych, łączność poprzez sieć światłowodów, łączność telefoniczna, łączność za pomocą telefonów, usługi
telefoniczne, łączność za pomocą telefonii komórkowej, poczta elektroniczna, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przydzielanie użytkownikowi dostępu
do światowej sieci komputerowej, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, łączność
poprzez terminale komputerowe, usługa polegająca na emisji radiowej i telewizyjnej, przesyłaniu dźwięku i/lub obrazu za pomocą
kanałów radiowych naziemnych i przekazów satelitarnych, łączy
światłowodowych i linii miedzianych, w tym nadawanie przez Internet, usługi w zakresie odbioru lub transmisji informacji tekstowych
i obrazowych niezależnie od ich rodzaju, za pomocą przewodów, fal
radiowych bądź optycznych lub innych środków wykorzystujących
energię elektromagnetyczną, 42 wynajem sprzętu do przetwarzania
danych, wynajmowanie serwerów www, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, monitoring systemów komputerowych przy
użyciu dostępu zdalnego, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, 45 monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych.
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(111) 321876
(220) 2018 09 04
(210) 490103
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 04
(732) SILEMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ruda Śląska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SILEMAN TWÓJ INTERNET I TELEFON
(540)

(591) żółty, zielony, czarny
(531) 29.01.13, 01.15.15, 25.03.15, 26.11.03, 26.11.05, 27.05.01,
27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17
(510), (511) 35 reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie
działalności handlowej, prace biurowe, 38 wypożyczanie modemów,
wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości, komunikacja
za pośrednictwem sieci światłowodowych, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, zapewnianie dostępu
do globalnych sieci komputerowych, łączność poprzez sieć światłowodów, łączność telefoniczna, łączność za pomocą telefonów, usługi
telefoniczne, łączność za pomocą telefonii komórkowej, poczta elektroniczna, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przydzielanie użytkownikowi dostępu
do światowej sieci komputerowej, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, łączność
poprzez terminale komputerowe, usługa polegająca na emisji radiowej i telewizyjnej, przesyłaniu dźwięku i/lub obrazu za pomocą
kanałów radiowych naziemnych i przekazów satelitarnych, łączy
światłowodowych i linii miedzianych, w tym nadawanie przez Internet, usługi w zakresie odbioru lub transmisji informacji tekstowych
i obrazowych niezależnie od ich rodzaju, za pomocą przewodów, fal
radiowych bądź optycznych lub innych środków wykorzystujących
energię elektromagnetyczną, 42 wynajem sprzętu do przetwarzania
danych.
(111) 321877
(220) 2018 10 01
(210) 491131
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 11
(732) UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE
WROCŁAWIU, WROCŁAW (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIO BANK UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU
(540)

(591) czarny, fioletowy, niebieski
(531) 29.01.04, 29.01.05, 29.01.08, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.17, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.07, 25.07.07
(510), (511) 35 gromadzenie i systematyzacja danych w zakresie
medycyny, stanu zdrowia, diagnostyki medycznej, opracowywanie
statystyk w zakresie medycyny, farmacji, farmakologii i korzystania
z opieki zdrowotnej, 39 przechowywanie kriogeniczne, przechowywanie komórek ludzkich, magazynowanie dokumentów, usługi
biobanku, przechowywanie materiałów biologicznych, 40 konserwacja kriogeniczna, usługi w zakresie kriokonserwacji, 42 badania
oraz usługi naukowe, badawcze i techniczne w zakresie medycyny,
diagnostyki medycznej, farmacji i farmakologii, analiza laboratoryjna
w dziedzinie bakteriologii, analiza laboratoryjna w dziedzinie bakteriologii, analiza laboratoryjna w dziedzinie chemii, analizy naukowe
wspomagane komputerowo, badania genetyczne, badania i analizy naukowe, badania i rozwój w dziedzinie biotechnologii, badania
laboratoryjne, badania laboratoryjne w dziedzinie ekspresji genu,
badania laboratoryjne w dziedzinie kosmetyki, usługi świadczone
przez laboratoria naukowe, laboratoryjne usługi analityczne, sporzą-
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dzanie raportów dotyczących badań naukowych, usługi analizy krwi
do celów badań naukowych, usługi laboratoryjne, usługi technologiczne w zakresie separacji komórek, usługi w zakresie analizy krwi,
usługi badawcze w zakresie farmacji, usługi w zakresie opracowywania metod testowania, usługi w zakresie testów naukowych i laboratoryjnych, analiza surowicy krwi ludzkiej do badań medycznych,
analiza tkanek ludzkich do badań medycznych, badania biologiczne,
badania kliniczne i badania medyczne, badania dotyczące leków
i środków farmaceutycznych, badania i opracowywanie szczepionek i leków, badania i rozwój w dziedzinie przemysłu farmaceutycznego, badania i testy bakteriologiczne, badania kliniczne, badania
na temat środków farmaceutycznych, badania nad produktami farmaceutycznymi, badania naukowe do celów medycznych, badania
naukowe w dziedzinie medycyny społecznej, badania w dziedzinie
farmakogenetyki, ocena produktów farmaceutycznych, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie farmaceutycznej i biotechnologicznej, przeprowadzanie wstępnych ocen środków farmaceutycznych,
testowanie środków farmaceutycznych, usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie farmacji, usługi w zakresie badań biomedycznych,
usługi w zakresie badań laboratoryjnych dotyczące środków farmaceutycznych, usługi w zakresie oceniania skuteczności środków farmaceutycznych, sporządzanie audytów jakości, doradztwo w dziedzinie kontroli jakości, doradztwo w zakresie zapewniania jakości,
badania w zakresie medycyny, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie farmaceutycznej i biotechnologicznej, wykonywanie testów
toksyczności do celów badawczych, 44 usługi medyczne, badania
przesiewowe, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, usługi
związane z bankami tkanek ludzkich, badania poziomu cholesterolu,
usługi badań krwi, usługi badania korzystania z leków, usługi w zakresie analiz medycznych, usługi w zakresie badania surowic, usługi
w zakresie badania moczu, pobieranie próbek krwi i tkanek.

(111) 321878
(220) 2017 10 26
(210) 478230
(151) 2019 06 10
(441) 2018 02 12
(732) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Detritin
(510), (511) 5 suplementy diety sporządzone głównie z witamin, mianowicie suplementy diety sporządzone głównie z witaminy D .
(111) 321879
(220) 2018 03 02
(210) 483021
(151) 2019 06 14
(441) 2019 01 28
(732) KAMIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KR KRYPTON
(540)

(531) 26.05.17, 27.05.01, 27.05.23
(510), (511) 1 kleje do celów przemysłowych, preparaty chemiczne
do spawania, chemiczne środki czyszczące do stosowania w procesach przemysłowych, rozpuszczalnikowe środki czyszczące
do usuwania tłuszczu podczas procesów wytwarzania, 2 środki antykorozyjne, preparaty antykorozyjne, 3 preparaty do czyszczenia,
preparaty do polerowania, preparaty do odtłuszczania, materiały
ścierne, 4 smary, 6 cynk i jego stopy, 7 trzpienie wiertarskie, tuleje
redukcyjne, uchwyty wiertarskie, pokrętła do gwintowników, pokrętła zapadkowe, wkrętaki śrubowe, uchwyty obrotowe do narzędzi obsługiwanych ręcznie, uchwyty do wiertarek, uchwyty [części
maszyn], uchwyty do narzynek, gwintownice, gwintowniki, wiertła
do wiertarek elektrycznych, wiertła przemysłowe, 8 wybijaki do stożków, frezy trzpieniowe, frezy monolityczne, narzędzia skrawające
ręczne, ręczne narzędzia do obcinania, wiercenia, ostrzenia i obróbki powierzchni, wiertła do narzędzi ręcznych, klucze maszynowe,
otwornice ręczne, 17 szczeliwa do śrub, szczeliwa do łożysk, szczeliwa do instalacji hydraulicznych, szczeliwa do gwintów rurowych.
(111) 321880
(151) 2019 06 03

(220) 2018 04 11
(441) 2018 08 20

(210) 484720
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(732) PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IBESIL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, 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 leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty
biobójcze, produkty biologiczne do celów medycznych, szczepionki,
surowice, produkty krwiopochodne do celów medycznych, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, materiały do leczenia
zębów, żywność dla niemowląt, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, produkty chemiczne przeznaczone dla
nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych.
(111) 321881
(220) 2018 07 11
(151) 2019 06 07
(441) 2018 10 15
(732) EURO BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e e-smart
(540)

(210) 488102

(591) biały, czerwony, ciemnoczerwony, szary
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.13.25, 26.04.02
(510), (511) 36 ubezpieczenia i finanse, usługi dotyczące spraw finansowych i monetarnych, usługi bankowe, usługi kredytowe, usługi
związane z czekami podróżnymi i akredytywami, usługi w zakresie
gromadzenia środków finansowych i ich lokowania.
(111) 321882
(220) 2019 01 22
(210) 495029
(151) 2019 06 17
(441) 2019 02 25
(732) DIDYK SEBASTIAN, SIWEK PIOTR SISCOM SPÓŁKA CYWILNA,
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNFIT KIDS
(540)

(591) czarny, jasnoniebieski, pomarańczowy, różowy, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 12 foteliki bezpieczeństwa dla dzieci [do pojazdów],
wózki dziecięce, hulajnogi (pojazdy), pojazdy elektryczne, rowery,
przyczepki rowerowe, 20 łóżka drewniane, maty do kojców dziecięcych, maty do spania, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla
dzieci inne niż pościel, toaletki, wysokie krzesła dla dzieci, chodziki
dla dzieci, kojce, łóżeczka dla dzieci, łóżeczka dziecięce, 28 akcesoria
nadmuchiwane do basenów, deskorolki, domki dla lalek, drony (zabawki), hulajnogi, huśtawki, konie na biegunach [zabawki], lalki, łóżka dla lalek, pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, zabawki, rowery
trójkołowe dla dzieci [zabawki].
(111) 321883
(220) 2019 01 22
(210) 495043
(151) 2019 06 13
(441) 2019 02 25
(732) LEŚNIK KRZYSZTOF, Radonie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) D-Nice
(510), (511) 9 płyty fonograficzne, magnetyczne i optyczne nośniki
danych, dane zapisane na magnetycznych, magneto-optycznych
oraz optycznych nośnikach informacji, dyski kompaktowe audio-video, w tym płyty CD, DVD, urządzenia do odtwarzania, wzmacniania,
transmisji, rejestracji, reprodukcji i/lub przetwarzania dźwięku i/lub
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obrazu, instalacje nagłośnieniowe, kasety video, 41 usługi w zakresie rozrywki, działalność kulturalna, usługi wokalne, instrumentalne
i wokalno-instrumentalne, usługi menadżera zespołu, usługi zespołu
wokalno-muzycznego, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i/lub obsługi imprez artystycznych, estradowych, kulturalnych,
rekreacyjnych, dyskotek, koncertów, widowisk multimedialnych,
festiwali, festynów, widowisk typu światło i dźwięk, imprez plenerowych, usługi wykonywania koncertów, usługi związane z informacją
o imprezach artystycznych, usługi w zakresie komponowania i wykonywania utworów muzycznych, usługi studiów nagrań, nagrywanie
filmów i muzyki, produkcja nagrań audio i wideo, wypożyczanie nagrań audio i wideo, usługi wydawnicze, montaż taśm audio i wideo,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, pisanie i publikowanie tekstów [innych niż teksty reklamowe].

(111) 321884
(220) 2019 01 22
(210) 495055
(151) 2019 06 14
(441) 2019 02 25
(732) DMOWSKA MALWINA MIND YOUR BODY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MYB MIND YOUR BODY
(540)

(591) turkusowy, ciemnoszary
(531) 02.01.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi trenera osobistego [trening sprawności
fizycznej], usługi trenerskie, usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka],
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, przekazywanie
know-how [szkolenia], prowadzenie zajęć fitness, organizowanie
zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], nauka gimnastyki, kultura fizyczna, nauczanie indywidualne, 44 fizjoterapia, chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], masaż,
usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi psychologów, usługi terapeutyczne, usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem,
ogrodnictwem i leśnictwem.
(111) 321885
(220) 2019 01 22
(210) 495057
(151) 2019 06 14
(441) 2019 02 25
(732) MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MediCard Health&Beauty Wallet
(540)

(591) szary, biały, czarny
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi finansowe, doradztwo kredytowe, doradztwo
finansowe, usługi kredytowe, pożyczki.
(111) 321886
(220) 2019 01 22
(210) 495060
(151) 2019 06 14
(441) 2019 02 25
(732) ŻYWIEC-ZDRÓJ SPÓŁKA AKCYJNA, Cięcina (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŻYWIEC ZDRÓJ BLACK TEA
(510), (511) 32 wody, woda aromatyzowana, woda niegazowana,
woda pitna, woda mineralna, smakowa woda mineralna, woda źródlana, woda stołowa, woda gazowana, woda sodowa, woda z lodowca, woda wzbogacona odżywczo, napoje funkcjonalne na bazie
wody, syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, napoje
na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, napoje witaminizowane, napoje izotoniczne, napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające, napoje aromatyzowane owocami, bezalkoholowe napoje
niskokaloryczne, toniki [napoje nielecznicze], aromatyzowane napoje gazowane, mrożone napoje gazowane, bezalkoholowe napoje
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słodowe, syropy do napojów, esencje do produkcji napojów, wyciągi do sporządzania napojów, sorbety w postaci napojów, pastylki
do napojów gazowanych, syropy do wyrobu napojów, preparaty
do produkcji napojów, proszki do sporządzania napojów, napoje
bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], napoje energetyzujące [nie do celów medycznych].

(111) 321887
(220) 2019 01 23
(210) 495094
(151) 2019 06 25
(441) 2019 02 25
(732) GLOBAL GASTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siechnice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GLOBAL GASTRO
(510), (511) 11 sprzęt kuchenny elektryczny, 35 handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, 37 instalacja, konserwacja i naprawa maszyn.
(111) 321888
(220) 2019 01 23
(151) 2019 06 25
(441) 2019 02 25
(732) GLOBAL GASTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siechnice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GLOBAL GASTRO SP. Z O. O.
(540)

(210) 495095

(591) biały, czerwony
(531) 01.05.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.07, 26.04.13, 26.04.22,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 sprzęt kuchenny elektryczny, 35 handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, 37 instalacja, konserwacja i naprawa maszyn.
(111) 321889
(220) 2019 01 23
(210) 495097
(151) 2019 06 25
(441) 2019 02 25
(732) KRAKOWIAK KRZYSZTOF AUTO SPA, Wolsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAQS TEAM
(540)

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 26.04.05, 26.05.04, 26.05.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 naprawa i konserwacja pojazdów silnikowych.
(111) 321890
(220) 2019 01 23
(210) 495100
(151) 2019 06 25
(441) 2019 02 25
(732) GROMACKI KRZYSZTOF AQUARIUS ZAKŁAD USŁUG
WODNYCH, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AQUARIUS
(540)

(591) biały, czerwony, niebieski
(531) 26.04.04, 26.04.18, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 czyszczenie układów wodociągowych, czyszczenie
instalacji wodociągowych.

(111) 321891
(220) 2019 01 24
(151) 2019 06 11
(441) 2019 02 25
(732) KAFARSKI ADAM RE-OCA, Teresin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RE-OCA
(540)

163
(210) 495153

(591) czerwony, zielony, niebieski, czarny
(531) 26.03.01, 26.11.03, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 9 wyświetlacze, ochraniacze na ekran do smartfonów,
komponenty do smartfonów, smartfony, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w związku z elektroniką i sprzętami telekomunikacyjnymi,
smartfonami, wyświetlaczami, ochraniaczami na ekran do smartfonów i komponentami do smartfonów za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, 37 instalowanie,
konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, regeneracja sprzętu i urządzeń zużytych lub częściowo zniszczonych.
(111) 321892
(220) 2019 01 24
(210) 495155
(151) 2019 06 11
(441) 2019 02 25
(732) RIELLO DELTA POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SDEC RDP
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 7 silniki napędowe, inne niż do pojazdów lądowych.
(111) 321893
(220) 2019 01 28
(210) 495288
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 11
(732) POLSKI HR-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polskihr
(540)

(591) biały, czerwony, czarny
(531) 26.01.06, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 czynności biurowe (rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, psychotechnika, dobór personelu), doradztwo w dziedzinie: zarządzania przedsiębiorstwami prywatnymi, kierowania
ich rozwojem i produkcją, doradztwo w dziedzinie księgowości
i ekonomii, doradztwo w zakresie zarządzania kadrowego, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, 36 analizy i usługi finansowe
na rzecz osób trzecich, zwłaszcza w dziedzinie prowadzenia działalności gospodarczej.
(111) 321894
(220) 2019 01 29
(151) 2019 06 26
(441) 2019 03 11
(732) Levola Hengelo B.V., Hengelo (NL)
(540) (znak słowny)
(540) VLA
(510), (511) 29 mleczne produkty.

(210) 495340

(111) 321895
(220) 2019 01 29
(210) 495343
(151) 2019 06 26
(441) 2019 03 11
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) natavit
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści
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kosmetyczne, 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, preparaty witaminowe, wyroby medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli.

(111) 321896
(220) 2019 01 30
(210) 495376
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 11
(732) GUŻYŃSKA KATARZYNA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
DOOR, Nowe (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOOR K&Ł.G. DRZWI
(540)

(531) 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 26.02.07, 26.02.18, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 37 montaż drzwi.
(111) 321897
(220) 2019 01 15
(210) 494802
(151) 2019 06 12
(441) 2019 02 25
(732) HERMES ENERGY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Z ENERGIĄ ROZWIJAMY POLSKĘ GAZEM
(510), (511) 4 paliwo gazowe, energia elektryczna.
(111) 321898
(220) 2019 01 17
(210) 494852
(151) 2019 06 12
(441) 2019 02 25
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ARTROSTAV
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 321899
(220) 2019 01 17
(210) 494855
(151) 2019 06 12
(441) 2019 02 25
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIOMENTIN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 321900
(220) 2019 01 17
(151) 2019 06 12
(441) 2019 02 25
(732) KOZAK ZDZISŁAW, Wiktorów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOZAK
(540)

(210) 494860

(591) niebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17,
03.03.01, 03.03.17, 03.03.24, 02.01.02, 02.01.16, 02.01.20, 02.01.23
(510), (511) 37 nadzór budowlany, wynajem sprzętu budowlanego, budownictwo, oczyszczanie dróg, układanie nawierzchni dróg,
usługi hydrauliczne, budowa i konserwacja rurociągów, wynajem
sprzętu do oczyszczania dróg, 39 przewóz samochodami ciężarowymi, transport i wyładunek odpadów, 40 oczyszczanie powietrza,
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unieszkodliwianie odpadów, dezodoryzacja powietrza, odświeżanie
powietrza, uzdatnianie wody, 42 ekspertyzy inżynieryjne.

(111) 321901
(220) 2019 01 17
(210) 494861
(151) 2019 06 12
(441) 2019 02 25
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NEURACTIV
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 321902
(220) 2019 01 17
(210) 494862
(151) 2019 06 12
(441) 2019 02 25
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIOFIBRAT
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 321903
(220) 2019 01 17
(210) 494864
(151) 2019 06 12
(441) 2019 02 25
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻUBRÓWKA BISON GRASS
(540)

(591) biały, zielony, brązowy, złoty, czerwony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 03.04.04,
03.04.24, 03.04.26, 06.19.05, 05.01.03, 05.01.08, 05.01.16, 24.03.01,
24.03.07, 24.03.13, 24.03.19, 25.01.15, 25.01.17, 26.04.02, 26.04.05
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 321904
(220) 2019 01 17
(210) 494865
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻUBRÓWKA BISON GRASS DZIKA CZEREŚNIA DZIKIE OWOCE
(540)

(591) biały, zielony, brązowy, złoty, czerwony
(531) 03.04.05, 05.07.16, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
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(111) 321905
(220) 2019 01 17
(210) 494866
(151) 2019 06 12
(441) 2019 02 25
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EUPHORIAN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 321906
(220) 2019 01 17
(210) 494868
(151) 2019 06 12
(441) 2019 02 25
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BETANIL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 321907
(220) 2019 01 17
(210) 494870
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) GRABOWSKI ARKADIUSZ, Marki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BITMAT
(510), (511) 17 maty izolacyjne i termiczne, artykuły i materiały
dźwiękochłonne, takie jak maty i pianki, artykuły i materiały elektroizolacyjne, takie jak maty i pianki, artykuły i materiały ogniotrwałe
i zabezpieczające przed ogniem, takie jak maty i pianki, artykuły
i materiały termoizolacyjne, takie jak maty i pianki, izolacje akustyczne maszyn, akustyczne izolacje pojazdów, konstrukcje do wyciszania
budynków, materiały tłumiące dźwięk, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów i materiałów izolacyjnych, termicznych, dźwiękochłonnych, wyciszających i wygłuszających stosowanych do maszyn,
pojazdów i budynków za pośrednictwem stacjonarnych punktów
sprzedaży oraz sieci Internet, 37 instalacja materiałów izolacyjnych
i termicznych, instalacja systemów wyciszających i wygłuszających
do maszyn, pojazdów i budynków.
(111) 321908
(220) 2019 01 17
(210) 494878
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻUBRÓWKA BISON GRASS RAJSKIE JABŁKO DZIKIE OWOCE
(540)

(591) biały, zielony, brązowy, złoty, czerwony
(531) 03.04.05, 05.07.13, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 321909
(220) 2019 01 17
(210) 494880
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) PURE FUELS PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PFP PURE FUELS PROJECT
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(540)

(591) biały, czarny, zielony
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 węgiel, węgiel mineralny, biopaliwa, brykiety, miał węglowy jako paliwo, paliwa na bazie węgla, węgiel drzewny jako paliwo, torf jako paliwo, brykiety paliwowe, pył węglowy jako paliwo,
brykiety paliwowe do użytku domowego, węgiel drzewny do użytku
jako paliwo, produkty na bazie węgla drzewnego do użytku jako paliwo, produkty paliwowe ze sprasowanych wiórów drzewnych, brykiety paliwowe do użytku domowego wykonane z koksu z domieszką
kwarcu, brykiety paliwowe do użytku domowego wykonane z węgla
z domieszką kwarcu, brykiety paliwowe do użytku domowego wykonane z mieszaniny węgla, koksu oraz domieszki kwarcu.
(111) 321910
(220) 2019 01 17
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) GRABOWSKI ARKADIUSZ, Marki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bitmat.pl izolacja akustyczna i termiczna
(540)

(210) 494884

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 26.02.07, 26.11.01, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 17 maty izolacyjne i termiczne, artykuły i materiały
dźwiękochłonne, takie jak maty i pianki, artykuły i materiały elektroizolacyjne, takie jak maty i pianki, artykuły i materiały ogniotrwałe
i zabezpieczające przed ogniem, takie jak maty i pianki, artykuły
i materiały termoizolacyjne, takie jak maty i pianki, izolacje akustyczne maszyn, akustyczne izolacje pojazdów, konstrukcje do wyciszania
budynków, materiały tłumiące dźwięk, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów i materiałów izolacyjnych, termicznych, dźwiękochłonnych, wyciszających i wygłaszających stosowanych do maszyn,
pojazdów i budynków za pośrednictwem stacjonarnych punktów
sprzedaży oraz sieci Internet, 37 instalacja materiałów izolacyjnych
i termicznych, instalacja systemów wyciszających i wygłuszających
do maszyn, pojazdów i budynków.
(111) 321911
(220) 2019 01 17
(210) 494872
(151) 2019 07 12
(441) 2019 03 25
(732) GOBARTO DZICZYZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grąbkowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOBARTO DZICZYZNA GC Z MYŚLIWSKĄ PASJĄ
(540)

(591) pomarańczowy, ciemnozielony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17,
02.01.02, 02.01.23, 25.03.07
(510), (511) 29 dziczyzna, dziczyzna konserwowana, galarety mięsne,
gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głownie z dziczyzny, gotowe posiłki składające się głownie
z dziczyzny, gulasze, kiełbasy, kiełbasy wędzone, mięso gotowane,
mięso gotowane do spożycia, mięso i wędliny, mięso mrożone, mięso
pieczone, mięso świeże, mrożone posiłki składające się głównie z mięsa, paczkowane mięso, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), podroby, potrawy mięsne gotowane, potrawy mięsne mrożone, smażone
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mięso, steki z mięsa, surowe kiełbasy, suszona kiełbasa, suszone mięso,
zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z dziczyzny.

(111) 321912
(220) 2018 08 27
(151) 2019 07 03
(441) 2018 12 10
(732) DŁUGOSZ TOMASZ TOMAS, Szprotawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AUTO TOMAS
(540)

(210) 489736

(591) biały, czerwony, czarny, szary
(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 29.01.14
(510), (511) 12 adaptery do piór wycieraczek do pojazdów, amortyzatory, bagażniki, bębny hamulcowe, opony, dętki, maszyny rolnicze,
ciągniki, błotniki, chlapacze, cylindry, części blacharskie, części karoserii, pokrowce, drążki, klaksony, dźwignie, foteliki bezpieczeństwa,
gałki, haki holownicze, hamulce, kierunkowskazy, klocki hamulcowe,
koła, kołpaki, łańcuchy, łatki do dętek i opon, linki, lusterka, miski
olejowe, nadwozia pojazdów, nakrętki, napinacze, obręcze, okładziny, osłony, paski antystatyczne, piasty, pedały, pióra wycieraczek,
podkładki, podłokietniki, poduszki, pompy, popychacze, przeguby,
przekładnie, ramki do tablic, foteliki samochodowe, skrzynie biegów,
sprężyny, sprzęgła, śruby, stabilizatory, tarcze hamulcowe, torby, tuleje, uchwyty, wahacze, wały, wentyle, wycieraczki, zaciski, zapalniczki, żaluzje, zasłony, zbiorniki, anteny, emalie, oleje, farby, smary,
woski, lakiery, mieszanki, odświeżacze powietrza, miski olejowe, rury
wydechowe, akumulatory, nadwozia, reflektory, zagłówki, zderzaki,
bagażniki, resory, 35 zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, usługi w zakresie handlu, internetowa, detaliczna oraz
hurtowa sprzedaż części i akcesoriów samochodowych, 37 udostępnianie myjni samochodowej.
(111) 321913
(220) 2018 12 19
(210) 494069
(151) 2019 06 04
(441) 2019 02 18
(732) Noris Pharma AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) SINUCLAR
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, lecznicze dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe,
dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych,
suplementy diety dla 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) 321914
(220) 2018 12 21
(151) 2019 06 13
(441) 2019 02 25
(732) SEROKA ADAM WASH & GO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WASH & GO
(540)

(210) 494176

(591) niebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.15, 27.05.17, 26.13.01
(510), (511) 37 usługi myjni pojazdów, udostępnianie samoobsługowej myjni samochodowej, mycie ręczne pojazdów mechanicznych,
usługi mycia ciśnieniowego, mycie i polerowanie pojazdów silnikowych, auto-detailing, czyszczenie, naprawa i konserwacja tapicerki,
czyszczenie tapicerki, wymiana opon, rotacja i wyważanie opon,
konserwacja i naprawa opon.
(111) 321915
(151) 2019 06 12

(220) 2019 01 02
(441) 2019 02 25

(210) 494406
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(732) DOPR DROGOWE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DROGOWE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 29.01.12, 26.01.01, 26.01.12, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.21, 27.05.01,
27.05.09, 24.13.01, 24.13.17, 24.13.22, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.09, 26.11.10
(510), (511) 39 transport sanitarny, transport medyczny, usługi w zakresie prowadzenia akcji ratunkowych, pomocy drogowej, holowania
i ratownictwa, 41 przygotowanie zawodowe w zakresie pierwszej pomocy, usługi edukacyjne w zakresie pierwszej pomocy, usługi szkoleniowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy, 44 pomoc medyczna,
usługi pomocy medycznej, pomoc medyczna w nagłych wypadkach.
(111) 321916
(220) 2019 01 14
(210) 494715
(151) 2019 06 14
(441) 2019 02 25
(732) MAŁOLEPSZY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radomsko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MAŁOLEPSZY
(540)

(591) zielony, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.25, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, 4 oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa (również paliwo silnikowe na bazie spirytusu) i materiały oświetleniowe,
świece i knoty do oświetlenia, 7 maszyny i obrabiarki (narzędzia maszynowe), silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych),
mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), narzędzia rolnicze o napędzie innym niż ręczny,
inkubatory do jaj, 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się
na lądzie, w powietrzu lub wodzie, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, majątek nieruchomy, 44 usługi weterynaryjne,
usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane
z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
(111) 321917
(220) 2019 01 14
(151) 2019 06 14
(441) 2019 02 25
(732) URBANIAK ARMAND, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) membrana festiwal nad rzeką
(540)

(210) 494720

(591) biały, niebieski
(531) 02.01.09, 02.01.23, 22.01.01, 22.01.21, 26.13.25, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.12
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(510), (511) 41 organizowanie festiwali, organizowanie festiwali
w celach rekreacyjnych, organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, organizowanie festiwali w celach kulturalnych, organizowanie
festiwali w celach edukacyjnych, usługi wydawnicze i reporterskie,
organizowanie wydarzeń muzycznych, organizowanie występów
na żywo, organizowanie imprez rozrywkowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, produkcja koncertów
muzycznych, prowadzenie festiwali filmowych, produkcja pokazów
rozrywkowych obejmujących występy tancerzy i piosenkarzy, produkcja muzycznych filmów wideo, produkcja nagrań muzycznych .

(111) 321918
(220) 2019 01 14
(210) 494737
(151) 2019 06 14
(441) 2019 02 25
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SALVITIS
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, suplementy diety dla ludzi,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy ziołowe, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy dietetyczne, dodatki witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe i mineralne.
(111) 321919
(220) 2019 01 14
(210) 494738
(151) 2019 06 14
(441) 2019 02 25
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów
Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SZYNKLOVERS
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie
mięsa.
(111) 321920
(220) 2019 01 14
(210) 494748
(151) 2019 06 14
(441) 2019 02 25
(732) SUPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) www.gazetaostrowska.pl GAZETA OSTROWSKA
(540)

(591) niebieski, biały, żółty, czerwony
(531) 24.17.25, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.14
(510), (511) 16 gazety, foldery, katalogi, czasopisma, książki, kalendarze, 35 usługi organizowania, prowadzenia kampanii reklamowej, 41
organizowanie imprez sportowych, rozrywkowych.
(111) 321921
(220) 2019 01 15
(210) 494776
(151) 2019 06 14
(441) 2019 02 25
(732) SOSENKO MAGDALENA, GUTKOWSKI MACIEJ GRAFITERIA
SPÓŁKA CYWILNA, Łomianki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GRAFITERIA
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów w związku
z materiałami drukowanymi, materiałami piśmiennymi oraz dziełami
sztuki za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet.
(111) 321922
(220) 2019 01 15
(210) 494782
(151) 2019 06 14
(441) 2019 02 25
(732) SOSENKO MAGDALENA, GUTKOWSKI MACIEJ GRAFITERIA
SPÓŁKA CYWILNA, Łomianki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) grafiteria.pl
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(540)

(591) ciemnoszary, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów w związku
z materiałami drukowanymi, materiałami piśmiennymi oraz dziełami
sztuki za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet.
(111) 321923
(220) 2018 09 26
(210) 491009
(151) 2019 06 07
(441) 2018 12 17
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BOHO ESSENCE by OCEANIC
(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) 321924
(220) 2018 09 26
(210) 491010
(151) 2019 06 07
(441) 2018 12 17
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BOHO COLOUR by OCEANIC
(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) 321925
(220) 2018 11 06
(210) 492386
(151) 2019 05 31
(441) 2019 02 11
(732) PTAK WARSAW EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nadarzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARSAW HUMANITARIAN EXPO
(540)

(591) biały, czerwony, czarny
(531) 25.07.01, 26.03.03, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, organizowanie wystaw i targów w celach
handlowych i reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie w działalności handlowej, 41 organizowanie
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, edukacja, nauczanie, in-
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struktaże, pokazy kształcenia praktycznego, doradztwo zawodowe, organizowanie przyjęć, organizowanie balów, organizowanie
zawodów sportowych, organizowanie spektakli, rozrywka, imprezy
sportowe, organizowanie loterii, wystawianie i realizacja spektakli,
wystawianie spektakli na żywo.

(111) 321926
(220) 2018 11 23
(151) 2019 06 13
(441) 2019 02 25
(732) KOBOSA SŁAWOMIR, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SCHAB & SCHAB
(540)

(210) 493054

(111) 321927
(220) 2018 04 09
(210) 484608
(151) 2019 07 02
(441) 2018 08 13
(732) ZALEWSKA MAŁGORZATA CZUJĘ ŻE ODLATUJĘ, Czernichów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZUJE, ZE ODLATUJE
(540)

(531) 27.05.01
(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,
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 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].
(220) 2018 05 16
(441) 2019 01 03

(732) SYPIAŃSKI SŁAWOMIR ANDRZEJ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JUST HERO JUSTHERO.PL
(510), (511) 18 walizy i torby podróżne, torby, torby sportowe parasolki, parasole (duże), torby, portfele, oraz inne artykuły służące
do przenoszenia, 25 odzież, obuwie. okrycia głowy, 32 napoje izotoniczne, wody gazowane, napoje bezalkoholowe.
(111) 321929
(220) 2018 05 29
(210) 486518
(151) 2019 07 11
(441) 2018 07 16
(732) DAHLIAMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DAHLIA MATIC FOCUS ON CUSTOMER VALUE
(540)

(591) brązowy, biały, czerwony, złoty
(531) 01.17.25, 24.09.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej artykułów
żywnościowych, napojów, tytoniu, alkoholu, produktów chemicznych, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, marketing, informacja handlowa, czynności biurowe, usługi sekretarskie, 41 usługi związane z organizowaniem, prowadzeniem i obsługą balów, przyjęć, usługi organizowania
spotkań, rozrywki, imprez rozrywkowych,, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, usługi barowe, organizowanie przyjęć, gastronomia, prowadzenie lokali gastronomicznych, bary szybkiej obsługi,
usługi cateringowe, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, snack-bary, przygotowywanie potraw i napojów na zamówienie i dostarczanie ich na miejsce konsumpcji, usługi konsumpcji
zbiorowej, usługi w zakresie prowadzenia kawiarni, kafeterii, restauracji, obsługa gastronomiczna kongresów, seminariów, sympozjów,
zjazdów, konkursów rozrywkowych.

(111) 321928
(151) 2019 07 03
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(210) 486013

(591) czarny, niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 05.05.20, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi doradztwa handlowego, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych, sortowanie danych w bazach
komputerowych, usługi doradztwa handlowego przy organizowaniu i prowadzeniu firm specjalizujących się w sprzedaży hurtowej
i detalicznej komputerów łącznie z częściami zapasowymi, częściami
składowymi i oprogramowaniem do nich, pomoc w komercjalizacji
produktów informatycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi
przedsiębiorstw, usługi doradztwa w zakresie przedsięwzięć informatycznych, pozyskiwanie, systematyzacja danych do komputerowych baz danych, usługi doradztwa handlowego przy organizowaniu i prowadzeniu firm specjalizujących się w branży informatycznej,
wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, komputerowe
zarządzanie plikami, 41 usługi w zakresie nauczania, usługi szkoleniowe, kursy związane tematycznie z problematyką komputerów
i ich programowaniem, usługi wydawnicze i publikowanie tekstów
i książek związanych tematycznie z komputerami i ich programowaniem, publikowanie elektroniczne on-line tekstów, książek związanych tematycznie z komputerami i ich programowaniem, 42 usługi
programowania komputerów, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego,
usługi prowadzenia badań naukowych i technicznych, usługi graficzne w zakresie opakowań, usługi udostępniania oprogramowania
poprzez sieci komputerowe, usługi doradztwa w zakresie sprzętu
komputerowego, oprogramowania oraz programowania komputerów, usługi instalacji i integracji sieci komputerowych LAN i WAN,
usługi wdrażania systemów komputerowych, usługi administrowania stronami komputerowymi, usługi administrowania siecią teleinformatyczną, usługi aktualizacji oprogramowania komputerowego,
usługi instalacji oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie
danych komputerowych, usługi projektowania oprogramowania
komputerowego, usługi projektowania systemów komputerowych,
usługi projektowania portali internetowych, konserwacja oprogramowania komputerowego, usługi konwersji danych i dokumentów
z formy fizycznej na elektroniczną, konwersja danych przez programy komputerowe, usługi analizy systemów komputerowych,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
projektowanie instalacji telematycznych, analiza, wdrażanie, użytkowanie, projektowanie, serwisowanie i modernizacja programów
komputerowych, kastomizacja systemów komputerowych, obsługi
komputerów, usługi związane z obsługą oprogramowania komputerowego, w tym usuwanie błędów, usługi konserwacji, usługi napraw
i aktualizacji oprogramowania, usługi doradztwa technicznego przy
organizowaniu i prowadzeniu firm specjalizujących się w sprzedaży
hurtowej i detalicznej komputerów, łącznie z częściami zapasowymi,
częściami składowymi i oprogramowaniem do nich, usługi doradztwa technicznego przy organizowaniu i prowadzeniu firm specjalizujących się w branży informatycznej, powielanie oprogramowania
komputerowego, usługi doradztwa technicznego, usługi serwisu
oprogramowania, 45 pośrednictwo w licencjonowaniu oprogramowania komputerowego, licencjonowanie i obrót licencjami w zakresie urządzeń i przyrządów elektrycznych i elektronicznych do elektronicznego przetwarzania, zapisywania i przesyłania danych.
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(111) 321930
(220) 2018 06 14
(210) 487119
(151) 2019 07 11
(441) 2019 03 25
(732) GOLAD ADAR, Hattem (NL)
(540) (znak słowny)
(540) Pupil Kupil
(510), (511) 28 gry, przedmioty do zabawy, gry planszowe, towarzyskie, edukacyjne, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, przenośne [podręczne] gry elektroniczne, przenośne
[podręczne] gry komputerowe, przenośne [podręczne] gry wideo,
elektroniczne gry edukacyjne, elektroniczne gry planszowe, gry dostępne na platformach elektronicznych, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach.
(111) 321931
(220) 2018 07 25
(210) 488634
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 11
(732) CENTRUM FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CF Centrum Finansowe S.A.
(540)

(591) czarny, zielony, ciemnozielony, biały, szary
(531) 27.05.03, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.19, 26.04.02,
26.04.05, 26.04.18, 29.01.15
(510), (511) 36 windykacja należności, doradztwo w sprawach/inwestycjach finansowych, wycena/zarządzanie nieruchomościami,
wynajem powierzchni biurowych, agencje kredytowe, leasing finansowy, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi.
(111) 321932
(220) 2018 08 29
(210) 489898
(151) 2019 06 05
(441) 2018 11 19
(732) HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GRANUSEPT
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do gojenia ran, oferowane
w postaci maści, kremów, emulsji, żeli, proszków, granulatów, balsamów, kompresów, preparaty farmaceutyczne do przemywania ran
oferowane w postaci płynnej, zgranulowanej, sproszkowanej, preparaty farmaceutyczne antyseptyczne poprawiające gojenie.
(111) 321933
(220) 2018 10 04
(210) 491260
(151) 2019 06 05
(441) 2018 12 17
(732) WŁODAREK KRZYSZTOF TYCHO, Dębe Wielkie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TYCHO
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, konstrukcje metalowe, okucia metalowe, okucia stosowane w budownictwie, metalowe,
drobne wyroby metalowe, drzwi i okna metalowe, świetliki metalowe, metalowe konstrukcje profilowe, bramy metalowe, balustrady metalowe, ogrodzenia metalowe, pręty [słupki] ogrodzeniowe
metalowe, metalowe urządzenia zamykające do drzwi, urządzenia
do otwierania drzwi nieelektryczne, zamknięcia drzwiowe, nieelektryczne urządzenia do otwierania okien, nieelektryczne urządzenia
do zamykania okien, zamki do drzwi metalowe, zamknięcia drzwiowe, eliminujące trzaskanie [nieelektryczne], zasuwy do zamków,
metalowe zasuwy do drzwi, rygle do klamek, zasuw, metalowe,
rygle okienne metalowe, odrzwia metalowe, ościeżnice metalowe,
nadproża metalowe, gzymsy metalowe, progi metalowe, metalowe
elementy drzwi, zawiasy metalowe, ograniczniki metalowe, ograniczniki drzwiowe metalowe, metalowe odbojniki drzwiowe, okucia
do drzwi metalowe, okucia drzwiowe (ozdobne) metalowe, okiennice metalowe, metalowe zamknięcia do okien, okucia metalowe
do okien, klamki do drzwi metalowe, metalowy osprzęt klamek
do drzwi, rolki, bloki metalowe [inne niż do maszyn], metalowe rolki
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do okien, rolki, prowadnice do okien Przesuwnych, rolki, prowadnice
do drzwi przesuwnych, metalowe prowadnice do drzwi przesuwnych, gałki [uchwyty] metalowe, klamry [zaciski] metalowe, okucia
metalowe do mebli, metalowe wsporniki do mebli, wsporniki metalowe dla budownictwa, zatrzaski metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, sprężyny metalowe, ukształtowane części metalowe, 19 konstrukcje budowlane niemetalowe, niemetalowe drzwi, bramy, okna
i osłony okienne, drzwi przesuwne niemetalowe, balustrady niemetalowe, ościeżnice drzwiowe niemetalowe, nadproża niemetalowe,
okiennice niemetalowe, niemetalowe ramy do okien szklanych, okna
żaluzjowe niemetalowe, niemetalowe części konstrukcyjne do celów
budowlanych, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe,
kątowniki niemetalowe, listwy niemetalowe, kratownice niemetalowe, wsporniki niemetalowe do użytku w budownictwie, żaluzje [zewnętrzne] niemetalowe i nietekstylne.

(111) 321934
(220) 2018 10 15
(210) 491637
(151) 2019 07 10
(441) 2018 12 27
(732) CZERNEK KATARZYNA, CZERNEK JERZY OLSEN SPÓŁKA
CYWILNA, Grójec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VERSO
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 34 fajki, fajka wodna, tabaka, papierosy, tytoń, tytoń
fajkowy, materiały dla palących, gilzy papierosowe, bibułki papierosowe, filtry do papierosów, akcesoria dla palaczy, akcesoria do fajki
wodnej, węgiel zapalający do fajki wodnej, zapałki.
(111) 321935
(220) 2018 10 17
(210) 491692
(151) 2019 07 10
(441) 2018 12 27
(732) PETS DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piotrków
Trybunalski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) UrinaryMet
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, dodatki mineralno-witaminowe do pasz i karmy dla zwierząt domowych i hodowlanych,
31 pasze i karmy dla zwierząt, premiksy dla zwierząt domowych i hodowlanych.
(111) 321936
(220) 2018 10 17
(210) 491697
(151) 2019 07 10
(441) 2018 12 27
(732) LABORATOIRE L’IDEAL PARISIEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LABORATOIRE L’IDÉAL PARISIEN
(540)

(591) szary, niebieski
(531) 26.04.01, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 barwniki do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego, ekstrakty
kwiatowe do perfum, esencje eteryczne, farby do włosów, farbki
do bielizny, kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry i włosów,
kremy po goleniu, kremy kosmetyczne, kremy do wybielania skóry,
masła do ciała, balsamy, peelingi, lakiery do paznokci, lakiery do włosów, lotiony do celów kosmetycznych, maseczki kosmetyczne, maści
do celów kosmetycznych, mleczka kosmetyczne, toniki, płyny micelarne, płyny do demakijażu, maski, mydła, mydła dezodorujące, mydła toaletowe, mydła lecznicze, mydła w płynie, mydła zapachowe,
odświeżacze do ust w aerozolu, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki do kąpieli, olejki eteryczne, olejki
toaletowe, pasty do podłogi i mebli, pasty do obuwia, perfumy, pianki, pianki do golenia, płyny kremowe, płyny do kąpieli, płyny do pie-
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lęgnacji włosów, preparaty kosmetyczne do opalania się, preparaty
do usuwania farby, pasty, proszki i płyny do zębów, płyny po goleniu,
pudry do makijażu, preparaty do makijażu, pomadki do ust, szampony, odżywki do włosów, serum pielęgnacyjne, serum do włosów, serum do celów kosmetycznych, szminki, błyszczyki, sztyfty ochronne,
balsamy do ust, kremy tonujące, środki do prania, środki do czyszczenia zębów, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, wata
do celów kosmetycznych, woda utleniona do celów kosmetycznych,
wazelina kosmetyczna, wody kolońskie, wody lawendowe, wody toaletowe, wody zapachowe, wosk do depilacji, wybielacze do celów
kosmetycznych, wyroby perfumeryjne, wywabiacze plam, zestawy
kosmetyków dla dzieci i dla dorosłych, zestawy kosmetyków dla
kobiet i mężczyzn, żele pod prysznic, 5 produkty farmaceutyczne,
produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne
środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła
lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne, bakteriobójcze do celów medycznych,
szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały
dentystyczne, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność
dla niemowląt, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych,
gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, wyroby medyczne ujęte w tej klasie,
produkty medyczne ujęte w tej klasie, 35 usługi agencji importowo-eksportowych, usługi agencji reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, pokazy towarów, dystrybucja próbek, reklama,
usługi sprzedaży artykułów kosmetycznych i perfumeryjnych, usługi
sprzedaży artykułów farmaceutycznych, usługi sprzedaży artykułów weterynaryjnych, usługi sprzedaży chemii gospodarczej, usługi
sprzedaży wyrobów medycznych, badania marketingowe, badania
marketingowe w dziedzinie kosmetyków, artykułów perfumeryjnych
i produktów do pielęgnacji urody, badania marketingowe w dziedzinie farmaceutyków i wyrobów medycznych, badania marketingowe
w dziedzinie produktów weterynaryjnych, 39 dostarczanie towarów,
usługi w zakresie zaopatrzenia, dystrybucja przesyłek, magazynowanie, pakowanie produktów, pakowanie towarów, konfekcjonowanie
towarów, przewożenie ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, rozładunek, transport samochodowy, składowanie, napełnianie
opakowań, 42 badania w dziedzinie kosmetyki, badania nad produktami farmaceutycznymi, projektowanie opakowań i materiałów
do pakowania, opracowywanie produktów kosmetycznych, opracowywanie produktów farmaceutycznych, projektowanie i testowanie
nowych produktów, analiza i ocena dotycząca opracowywania produktów, wzornictwo i opracowywanie produktów, opracowywanie
produktów dla osób trzecich, prace badawczo-rozwojowe nad produktami, przygotowanie i opracowanie dokumentacji technicznej
produktów.

(111) 321937
(220) 2018 11 09
(151) 2019 06 04
(441) 2019 02 18
(732) DERESZEWSKI PAWEŁ, Donimierz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) umyjzwierza.pl
(540)

(210) 492537

(591) zielony, niebieski, brązowy, czarny, biały
(531) 03.01.08, 03.01.24, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 35 promocja, reklama i marketing stron internetowych
on-line, dostarczanie informacji handlowych z internetowych baz
danych, promocja online sieci komputerowych i stron internetowych, wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych,
reklama biznesowych stron internetowych, organizowanie aukcji
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internetowych, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, indeksowanie stron internetowych
w celach handlowych lub reklamowych, udostępnianie miejsca
na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, kompilacja
ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych, udostępnianie katalogów witryn internetowych osób trzecich
w celu upraszczania transakcji biznesowych .

(111) 321938
(220) 2018 11 09
(210) 492539
(151) 2019 06 26
(441) 2019 02 04
(732) SKOWRONEK WOJCIECH CITECH, Wysiołek Luborzycki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) smart READY
(540)

(531) 07.01.24, 27.05.01, 07.01.22
(510), (511) 37 usługi budowlane, usługi instalacyjne, naprawy, montaż prefabrykowanych elementów z różnych materiałów, remonty
i adaptacja pomieszczeń z uwzględnieniem energooszczędnych
technologii, usługi nadzoru budowlanego, wynajmowanie maszyn
i sprzętu budowlanego, doradztwo w zakresie usług budowlanych,
doradztwo budowlane, 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, usługi w zakresie obrotu towarami
i usługami przy pomocy przekazu elektronicznego, pośrednictwo
w zawieraniu kontraktów przy pomocy przekazu elektronicznego, udostępnianie czasu dostępu do komputerowych baz danych,
41 usługi edukacyjne, organizowanie kursów, szkoleń, konferencji,
pokazów, seminariów, publikacje elektroniczne on-line książek, instrukcji, materiałów szkoleniowych, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, nagrywanie filmów na nośnikach
elektronicznych, produkcja filmów i programów radiowych, 42 projektowanie techniczne, projektowanie architektoniczne w zakresie
budowli i ich otoczenia, projektowanie instalacji budowlanych, infrastruktury, dróg dojazdowych i placów, projektowanie ogólnobudowlane, projektowanie i dekoracja wnętrz, projektowanie wstępne uwzględniające studia krajoznawcze i historyczne w zakresie
budownictwa i architektury, wzornictwo przemysłowe, ekspertyzy
inżynieryjne, geologiczne, urbanistyczne, inwentaryzacja, projektowanie warunków wstępnych budowli, obsługa inżynierska kontraktów budowlanych, usługi w zakresie doradztwa technicznego w tym
w zakresie konstrukcji w wyposażenia budynków, usługi programowania w tym automatyki obiektów, usługi graficzne, projektowanie
graficzne, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, opracowywanie serwisów internetowych, web design,
projektowanie stron korporacyjnych i wizerunkowych, doradztwo
informatyczne w tym w zakresie integracji biznesowych za pomocą
narzędzi informatycznych, projektowanie i tworzenie platform integracji biznesowych, wdrażanie systemów zarządzania treścią działających w oparciu o autorskie oprogramowanie, testowanie materiałów na zlecenie.
(111) 321939
(220) 2018 11 20
(210) 492840
(151) 2019 07 10
(441) 2019 01 21
(732) CZUBALA MARCIN ALEKSANDER FONETIKA 70, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Yeżyce
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi placówek gastronomicznych, tymczasowe zakwaterowanie.
(111) 321940
(220) 2018 11 20
(210) 492844
(151) 2019 07 10
(441) 2019 01 21
(732) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VOLLEYBALL POLSAT
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(540)

(591) czerwony, szary, biały
(531) 26.04.02, 26.04.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 akumulatorowe i kontrolno-sterujące urządzenia
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty, dyski z nagraniami, automaty
sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucanie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane, komputery, urządzenia do gaszenia ognia, przenośne urządzenia elektroniczne, dekodery, urządzenia do kodowania lub
dekodowania, nagrania dźwiękowe i audiowizualne, telefony przenośne, telefony komórkowe, zestawy głośno mówiące, anteny i baterie
do tych telefonów, ładowarki, obudowy kolorowe, zestawy słuchawkowe, karty PCMCIA, obudowy, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, karty telefoniczne do automatów, karty telefoniczne
do telefonów komórkowych – karty sim, respondery telefoniczne,
maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej, przewody telefoniczne, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, dyski
do nagrywania i rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe, audio-wideo i optyczne, pamięci komputerowe, programy komputerowe,
programy komputerowe ładowalne, programy komputerowe nagrane, programy gier komputerowych, karty z pamięcią, karty magnetyczne kodowane, urządzenia do odtwarzania dźwięku i obrazu, odbiorniki radiowe i telewizyjne, komputery, komputery przenośne,
oprogramowanie komputerowe nagrane, oprogramowanie, włączając oprogramowanie do gier oraz oprogramowanie do telefonów
komórkowych, w tym umożliwiające za pośrednictwem telefonu komórkowego oraz za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, dostęp do Internetu i pobieranie różnych usług i aplikacji, aplikacje mobilne i internetowe, komputerowe urządzenia peryferyjne, modemy,
aparatura do radiokomunikacji przenośna, aparatura radiotelefoniczna, maszty do łączności radiowej, nadajniki telekomunikacyjne,
odbiorniki radiowe, zespoły nadawcze, aparaty wideo, taśmy wideo,
aparaty fotograficzne, głośniki, rzutniki, kamery filmowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne, aparaty kinematograficzne, taśmy filmowe kinematograficzne naświetlone, taśmy magnetyczne, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych,
aparaty projekcyjne, ekrany projekcyjne, urządzenia do gier działające wyłącznie z odbiornikiem telewizyjnym, odtwarzacze płyt kompaktowych, publikacje elektroniczne, 16 materiały piśmienne zawarte w tej klasie, torby papierowe, torebki do pakowania (koperty,
woreczki) z papieru lub tworzyw sztucznych, pudełka z papieru lub
kartonu, czasopisma, książki, periodyki, afisze, albumy, atlasy, almanachy, blankiety, foldery, broszury, prospekty, druki, formularze, fotografie, kalendarze, katalogi, plakaty, naklejki, nalepki, obwoluty,
publikacje, rysunki, karty okolicznościowe, bilety, kupony papierowe, materiały instruktażowe i do nauczania (inne niż urządzenia), 35
prowadzenie reklamy, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie w działalności handlowej, prace biurowe, doradztwo w zakresie organizowania, prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, usługi marketingowe, usługi w zakresie informacji
handlowej, telefoniczne udzielanie informacji, usługi w zakresie prowadzenia centrum informacyjnego, usługi reklamowe, produkcja
i rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklamy prasowe, radiowe, telewizyjne, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie miejsc na umieszczenie ogłoszeń lub reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, telefoniczne udzielanie
informacji, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie zarządzania holdingami, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstw, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
usługi związane z organizacją targów i wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pokazy towarów, rozpowszechnianie próbek, badanie rynku i opinii społecznej, pozyskiwanie danych i systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, komputerowe za-
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rządzanie plikami, usługi promowania i udostępniania aplikacji mobilnych i internetowych włączając promowanie i udostępnianie aplikacji za pomocą platform z aplikacjami przeznaczonych do tych
celów, usługi w zakresie handlu elektronicznego, e-sklepy, sprzedaż
online, aukcje internetowe, usługi w zakresie prowadzenia domów
sprzedaży wysyłkowej oraz przez Internet towarów takich jak: odzież,
artykuły sportowe, napoje, artykuły elektroniczne, wyroby papiernicze, oprogramowanie komputerowe, magnetyczne nośniki danych,
nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w dobrych warunkach, sprzedaż detaliczna, sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową oraz sprzedaż hurtowa
przenośnych urządzeń elektronicznych oraz akcesoriów do nich, artykułów radiowo-telewizyjnych, odzieży, artykułów sportowych, napoi, artykułów elektronicznych, wyrobów papierniczych, oprogramowania komputerowego, magnetycznych nośników danych,
nagranych dysków, płyt kompaktowych, DVD i innych nośników nagrań cyfrowych, usługi świadczone w systemie on-line w zakresie
kupna i sprzedaży, usługi komisu sprzętu elektronicznego, oprogramowania komputerowego, artykułów radio-telewizyjnych, 37 instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych i elektronicznych, naprawa i konserwacja projektorów filmowych, usługi instalacyjne,
konserwacyjne i naprawcze w zakresie sieci komputerowych, komputerów i związanych z nimi urządzeń peryferyjnych, usługi instalacyjne, konserwacyjne i naprawcze w zakresie urządzeń do nadawania, usługi instalacyjne i naprawcze w zakresie telefonów, 38 usługi
telekomunikacyjne, rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych
i cyfrowych programów telewizyjnych telewizji kablowej, naziemnej,
satelitarnej, usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, transmisja programów radiowych, usługi transmisji programów telewizyjnych i radiowych, zbieranie i przesyłanie informacji, usługi w zakresie
radiofonii, łączność przez terminale komputerowe, usługi w zakresie
łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, usługi połączenia
i trasy połączeń dla telekomunikacji, działalność centrów telefonicznych (call center), telekomunikacyjne usługi ogłoszeń elektronicznych, połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi świadczone przez operatora telefonii
komórkowej w zakresie połączeń abonentów telefonii komórkowej,
świadczenie usług przekazywania głosu i obrazu w systemie przekazu fonicznego i cyfrowego, świadczenie usług w zakresie przesyłania
informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów
i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przekaz satelitarny, przesyłanie wiadomości,
danych, dźwięku i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, świadczenie usług przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, wypożyczanie aparatury do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń
służących do przekazywania głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej oraz satelitarnej, wypożyczanie modemów, symilografów, telefonów i urządzeń telekomunikacyjnych,
udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem sieci telefonii
komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego,
informacja o telekomunikacji, usługi ogłoszeń elektronicznych, obsługa telekonferencji, usługa zleceń przywoławczych za pomocą radia, telefonu lub innych środków łączności elektronicznej, 41 usługi
w zakresie nauczania, kształcenia, rozrywki, kultury fizycznej, sportu,
usługi w zakresie działalności kulturalnej, obsługa i udostępnianie
w stronie www on-line gier komputerowych, usługi związane z organizacją koncertów, imprez, targów i wystaw, zawodów sportowych
i obozów sportowych, organizowanie rozrywki internetowej, informacje o imprezach internetowych, informacja o imprezach rozrywkowych i sportowych, usługi klubowe w zakresie rozrywki, nauczania
i sportu, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie konkursów edukacyjnych, sportowych lub rozrywkowych, organizowanie loterii, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, obsługa publikacji elektronicznych on-line, produkcja
filmowa, telewizyjna i wideo, studia filmowe, usługi studia nagrań,
nagrywanie filmów na taśmach wideo, montaż programów radiowych i telewizyjnych, montaż taśm wideo, telewizyjne i radiowe programy rozrywkowe i sportowe, dystrybucja i rozpowszechnianie filmów, nagrań wideo i nagrań dźwiękowych, wypożyczanie nagrań
dźwiękowych, wypożyczanie aparatów radiowych i telewizyjnych,
wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie filmów kinematograficznych, wypożyczanie filmów dla kin, wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie odbiorników radiowych i te-
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lewizyjnych, wypożyczanie sprzętu audio, najem i wypożyczanie
dekoderów i odbiorników programów zakodowanych, usługi obrazów cyfrowych, obsługa urządzeń sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego za wyjątkiem pojazdów, 42 usługi w zakresie badań
oraz projektów naukowych i technicznych, prowadzenie analiz przemysłowych i usług badawczych, projektowanie i rozwój sprzętu
komputerowego i oprogramowania, usługi w zakresie prac badawczo-rozwojowych, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie projektów technicznych, instalowanie, konserwacja i aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie, ulepszanie, utrzymanie
oraz udostępnianie oprogramowania, w tym oprogramowania do telefonów komórkowych, w tym umożliwiającego za pośrednictwem
telefonu komórkowego oraz za pośrednictwem sieci teleinformatycznych Internet dostęp do i pobieranie filmów, publikacji elektronicznych, programów komputerowych, programów graficznych,
muzyki cyfrowej, gier, aplikacji, odzyskiwanie danych komputerowych, konwersja danych lub dokumentów na drogę elektroniczną,
konwersja danych przez programy komputerowe, powielanie oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, doradztwo
w sprawach sprzętu komputerowego, analizy systemów komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, prowadzenie portali internetowych i telekomunikacyjnych,
w tym dostępnych bezpośrednio w telefonie komórkowym, prowadzenie portali internetowych w zakresie promowania i udostępniania aplikacji mobilnych i internetowych.

(111) 321941
(220) 2018 11 20
(210) 492846
(151) 2019 07 10
(441) 2019 01 21
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HELLENA SKIPP
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
(111) 321942
(220) 2018 11 20
(210) 492847
(151) 2019 07 10
(441) 2019 01 21
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SKIPP
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
(111) 321943
(220) 2018 11 21
(210) 492896
(151) 2019 07 10
(441) 2019 01 21
(732) KWIATKOWSKI DARIUSZ F.H.U. TAKTICA, Rogozino (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAKTICA
(540)

(531) 26.03.04, 26.05.10, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież myśliwska, militarna i taktyczna, w tym służb
mundurowych.
(111) 321944
(220) 2018 11 22
(210) 492991
(151) 2019 07 10
(441) 2019 02 04
(732) PRZEWORSKA-GÓRSKA AGATA HOME CARE, Nysa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOME CARE
(540)

(591) żółty, biały, czarny
(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi handlu pojazdami, 36 doradztwo w dziedzinie
zakupu nieruchomości, pośrednictwo handlu nieruchomościami,
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pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi administrowania
i zarządzana domami czynszowymi, usługi administrowania i zarządzania nieruchomościami, budynkami, domami, usługi administrowania i zarządzania lokalami niemieszkalnymi, usługi w zakresie
dzierżawy lub wynajmu mieszkań i nieruchomości, nabywanie nieruchomości dla osób trzecich, usługi agencji nieruchomości, usługi
administrowania sprawami finansowymi nieruchomości, zarządzanie majątkiem, 37 naprawa pojazdów, konserwacja pojazdów, 39
transport krajowy i międzynarodowy towarów.

(111) 321945
(220) 2018 11 27
(210) 493184
(151) 2019 06 06
(441) 2019 02 18
(732) KROTGAZ ROZLEWNIA GAZU PŁYNNEGO SPÓŁKA JAWNA
HANNA LINKIEWICZ, M.D. KAWAŁEK, Krotoszyn (PL)
(540) PROPAN-BUTAN TECHNICZNY WYŁĄCZNOŚĆ NAPEŁNIANIA
FIRMA „KROTGAZ” KROTGAZ
(540)

(591) jasnofioletowy, biały
(531) 19.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 gaz płynny, 39 usługi w zakresie dystrybucji gazów
płynnych.
(111) 321946
(220) 2018 12 05
(210) 493454
(151) 2019 06 18
(441) 2019 02 25
(732) INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) in
(540)

(591) czerwony
(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania żywności i napojów, elektryczne urządzenia kuchenne
do przygotowywania żywności [do celów innych niż gotowanie],
noże elektryczne, nożyce elektryczne, młynki do użytku domowego
inne niż ręczne, młynki domowe elektryczne, miksery elektryczne
do celów domowych, domowe elektryczne blendery, urządzenia
filtrujące, separujące i wirówki, wirówki, maselnice, ubijaczki elektryczne do użytku domowego, elektryczne maszynki do mielenia
mięsa, maszynki do siekania mięsa, maszyny i roboty kuchenne
elektryczne, krajalnice do chleba, elektryczne krajalnice do mięsa
do użytku kuchennego, maszyny do przetwórstwa warzyw, elektryczne przyrządy kuchenne do siekania, miksowania, wyciskania,
urządzenia do tarcia warzyw, szatkownice do warzyw [maszyny],
elektryczne urządzenia do obierania warzyw, maszyny do krojenia
warzyw, elektryczne urządzenia do obierania owoców, elektryczne
wyciskarki do owoców i warzyw, elektryczne otwieracze do puszek,
elektryczne urządzenia do czyszczenia i polerowania, urządzenia
elektryczne do froterowania podłóg, elektryczne maszyny do polerowania podłóg, froterki podłogowe, maszyny i urządzenia do prania
dywanów, elektryczne, urządzenia do czyszczenia parowe, maszyny
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do filtrowania, wkłady do maszyn filtrujących, przyrządy [maszyny]
do rozpylania, ręczne maszyny do rozpylania z napędem elektrycznym, ugniatarki [elektryczne maszyny kuchenne], ugniatarki mechaniczne, maszyny do ostrzenia, odkurzacze elektryczne i ich części,
odkurzacze domowe, odkurzacze samochodowe, elektryczne odkurzacze piorące do dywanów, odkurzacze do suchych i mokrych
zanieczyszczeń, odkurzacze roboty, ssawki do odkurzaczy, torby
do odkurzaczy, wymienne torby papierowe do odkurzaczy, worki
i filtry przeciwkurzowe do odkurzaczy, szczotki do odkurzaczy, węże
do odkurzaczy, kartonowe worki do odkurzaczy, tekturowe worki
do odkurzaczy, torby z tworzyw sztucznych do odkurzaczy, wentylatory elektryczne do odkurzaczy, trzepaczki elektryczne [narzędzia],
elektryczne zgrzewarki do torebek, elektryczne zgrzewarki do tworzyw sztucznych [pakowanie], 11 urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, elektryczne
domowe urządzenia do gotowania, maszyny do smażenia żywności,
urządzenia do pieczenia i opiekania, elektryczne urządzenia do podgrzewania żywności, elektryczne suszarki do żywności do użytku domowego, elektryczne zaparzacze do herbaty, elektryczne zaparzacze do kawy, ekspresy do kawy (elektryczne-), czajniki elektryczne,
garnki elektryczne do gotowania, podgrzewacze do butelek dla niemowląt, elektryczne, podgrzewacze żywności dla niemowląt, grzałki
nurnikowe, elektryczne tostery, gofrownice elektryczne, szybkowary
elektryczne, frytkownice do użytku domowego [elektryczne], parowniki, pasteryzatory, podgrzewacze talerzy, kuchenki do użytku
domowego, kuchenny sprzęt elektryczny, przybory kuchenne elektryczne, kuchenki mikrofalowe do użytku domowego, urządzenia
elektryczne do ogrzewania, urządzenia elektryczne stosowane
w chłodzeniu, urządzenia do mrożenia powietrza, urządzenia do zamrażania, urządzenia do suszenia, urządzenia do wytwarzania pary,
urządzenia do wentylacji, filtry do wody pitnej, filtry do uzdatniania
wody, grzejniki elektryczne, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, wentylatory
do użytku domowego, urządzenia do chłodzenia powietrza, podgrzewacze powietrza, urządzenia do jonizacji powietrza, urządzenia
do odświeżania powietrza, aparatura do suszenia powietrzem, urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia do oczyszczania powietrza, filtry
powietrza do użytku domowego, suszarki do włosów, suszarki do rąk,
suszarki do bielizny elektryczne [gorące osuszanie], elektryczne suszarki do odzieży, wyciągi kuchenne, urządzenia i instalacje oświetleniowe, urządzenia do celów sanitarnych, elektryczne urządzenia
do ogrzewania wody, elektryczne podgrzewacze wody, 35 zbieranie
w jednym miejscu z korzyścią dla innych różnorodnych nie żywnościowych towarów, umożliwiające klientom oglądanie tych towarów
w dogodny sposób i ich nabywanie, w specjalistycznym sklepie i/
lub hurtowni, również poprzez Internet, dla towarów i ich części: maszyny i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania żywności
i napojów, elektryczne urządzenia kuchenne do przygotowywania
żywności do celów innych niż gotowanie, urządzenia filtrujące, separujące i wirówki, maszyny i roboty kuchenne elektryczne, maszyny
do przetwórstwa warzyw, elektryczne przyrządy kuchenne do siekania, miksowania, wyciskania, elektryczne wyciskarki do owoców i warzyw, urządzenia elektryczne do froterowania podłóg, urządzenia
do czyszczenia parowe, maszyny do filtrowania, wkłady do maszyn
filtrujących, odkurzacze elektryczne i ich części, urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów,
elektryczne domowe urządzenia do gotowania, maszyny do smażenia żywności, urządzenia do pieczenia i opiekania, elektryczne
ekspresy do kawy, czajniki elektryczne, kuchenki do użytku domowego, urządzenia elektryczne do ogrzewania i chłodzenia, urządzenia do suszenia, wytwarzania pary i wentylacji, filtry do uzdatniania
wody, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, filtry powietrza do użytku domowego,
suszarki do włosów, suszarki do rąk, wyciągi kuchenne, urządzenia
i instalacje oświetleniowe, urządzenia do celów sanitarnych, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych,
promocyjnych i reklamowych, pośrednictwo w obrocie częściami
zamiennymi dla artykułów gospodarstwa domowego.

(111) 321947
(220) 2018 12 11
(210) 493760
(151) 2019 07 08
(441) 2019 02 25
(732) REVERS COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) REVERS COSMETICS
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne, olejki
eteryczne, preparaty do mycia, dezodoranty do użytku osobistego,
odświeżacze do ust w aerozolu, wyroby kosmetyczne, preparaty
do golenia, kremy do golenia, płyny po goleniu, sole do kąpieli inne
niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, wody kolońskie,
kremy kosmetyczne, kremy do rąk, mleczka i balsamy do ciała, maseczki, preparaty do kręcenia włosów, lakiery do paznokci, lotony
kosmetyczne, lakiery do włosów, olejki perfumeryjne, pasty, proszki
i płyny do zębów, lakiery do paznokci, toniki, żele, odżywki, preparaty do kąpieli, sole wspomagające wyszczuplanie, maski do zabiegów
kosmetycznych, kremy do pillingu, preparaty do makijażu, preparaty
kosmetyczne wyszczuplające, olejki eteryczne, perfumy, preparaty
do pielęgnacji skóry, pomadki, szminki, szampony, preparaty do pielęgnacji włosów, cienie, pudry, fluidy do makijażu, błyszczyki, maskary, tusze do rzęs, zmywacze do paznokci, płyny i proszki do prania,
płyny do płukania, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia szyb,
kosmetyki samochodowe, płyny do mycia powierzchni, saszetki zapachowe do bielizny, środki do namaczania bielizny, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia, krochmal,
preparaty do mycia, mydła, mydła w płynie, preparaty do odtłuszczania, środki czyszczące i polerujące do parkietu, pasty do mebli
i do podłogi, pasty do skór, preparaty do polerowania, kosmetyki
do opalania, 5 środki sanitarne stosowane w higienie osobistej, chusteczki nawilżane antybakteryjne, płatki kosmetyczne antybakteryjne
do oczyszczania cery problematycznej, waciki odkażające, materiały
opatrunkowe, podpaski, tampony, wkładki higieniczne, wody termalne, 35 usługi dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą
handlową, usługi doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania
działalnością gospodarczą handlową, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, pokazy towarów i prezentowanie
usług w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży,
publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub
reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, sprzedaż hurtowa
i detaliczna kosmetyków, artykułów higienicznych, perfum, chemii
gospodarczej, akcesoriów i przyborów kosmetycznych, sprzedaż
hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu kosmetyków, artykułów higienicznych, perfum, chemii gospodarczej, akcesoriów
i przyborów kosmetycznych.
(111) 321948
(220) 2018 12 14
(210) 493885
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) MAJAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bełchatów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUXURY cream FUDGE Made in Poland
(540)

(591) biały, brązowy, jasnobrązowy, zielony, żółty, jasnoniebieski
(531) 03.04.02, 26.01.04, 26.05.06, 26.11.03, 26.11.05, 25.01.15,
25.07.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze: cukierki, cukierki-krówki, cukierki-toffi, czekolada, wyroby czekoladowe, makaroniki, marcepan, pastylki i pomadki jako cukierki, praliny, słodycze do ssania,
wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie
orzechów arachidowych, owocowe galaretki jako słodycze.
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(111) 321949
(220) 2018 12 15
(210) 493921
(151) 2019 06 13
(441) 2019 02 25
(732) BARANOWSKI SŁAWOMIR HELIOS-NOCLEGI, Ustka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Helios
(540)
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(510), (511) 21 naczynia ceramiczne, wyroby garncarskie, dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty i szkła, ozdoby z porcelany,
figurki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła.

(111) 321953
(220) 2018 12 21
(210) 494178
(151) 2019 06 13
(441) 2019 02 25
(732) INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEMPET
(540)

(591) pomarańczowy, ciemnoszary, szary
(531) 01.03.01, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 43 wynajem mieszkań nieruchomości na czas określony,
pensjonaty, hotele, domy turystyczne, motele, rezerwacje kwater,
wynajem kwater.
(111) 321950
(220) 2018 12 16
(210) 493926
(151) 2019 06 27
(441) 2019 03 11
(732) REMPIŃSKI WOJCIECH RADOSŁAW, Zduńska Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rajza
(540)

(591) czarny, zielony
(531) 03.01.16, 03.01.24, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.16, 26.04.02,
26.04.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla zwierząt, suplementy
witaminowe dla zwierząt, suplementy diety dla zwierząt, pasza lecznicza dla zwierząt, preparaty nutraceutyczne dla zwierząt, mineralne suplementy diety dla zwierząt, dodatki lecznicze do pożywienia
zwierząt, preparaty przeciwpasożytnicze dla zwierząt, wyciągi z roślin leczniczych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, 31
karmy i pasze dla zwierząt zawierające wyciągi z roślin.

(531) 24.09.07, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, kurtki, kurtki [odzież], koszulki z krótkim rękawem.

(111) 321954
(220) 2018 12 21
(210) 494179
(151) 2019 06 13
(441) 2019 02 25
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE EWA
SPÓŁKA AKCYJNA, Krotoszyn (PL);
INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SWEET’N’CLEAN
(540)

(111) 321951
(220) 2018 12 18
(210) 494019
(151) 2019 07 09
(441) 2019 03 25
(732) WAGRAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GRANSTYLE
(510), (511) 11 grzejniki, armatura łazienkowa i kuchenna, panele
prysznicowe, deszczownie, zawory kanalizacyjne, zbiorniki do płuczek ustępowych, zlewozmywaki, instalacje wodociągowe, toalety,
wykładziny do wanien, pisuary, sauna, umywalki, aparaty do pobierania, dystrybucji, filtrowania wody, bidety, bojlery, instalacje do dystrybucji wody, wanny, kabiny natryskowe, 21 wieszaki do ręczników,
przybory toaletowe, przybory i pojemniki kuchenne, nieelektryczny
sprzęt kuchenny, dozowniki: papieru toaletowego, ręczników papierowych, kosmetyczki na przybory toaletowe, wanienki dla niemowląt, dozowniki mydła, suszarki do bielizny, szczoteczki do zębów
i paznokci, gąbki, 35 prowadzenie sklepu i/lub hurtowni z artykułami
zamieszczonymi w wykazie w klasie 11 i 21, a mianowicie: grzejniki,
armatura łazienkowa i kuchenna, panele prysznicowe, deszczownie,
zawory kanalizacyjne, zbiorniki do płuczek ustępowych, zlewozmywaki, instalacje wodociągowe, toalety, wykładziny do wanien, pisuary, sauna, umywalki, aparaty do pobierania, dystrybucji, filtrowania
wody, bidety, bojlery, instalacje do dystrybucji wody, wanny, kabiny
natryskowe, wieszaki do ręczników, przybory toaletowe, przybory
i pojemniki kuchenne, nieelektryczny sprzęt kuchenny, dozowniki:
papieru toaletowego, ręczników papierowych, kosmetyczki na przybory toaletowe, wanienki dla niemowląt, dozowniki mydła, suszarki do bielizny, szczoteczki do zębów i paznokci, gąbki, reklama, 37
usługi hydrauliczne, usługi wykonawstwa instalacji wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, usługi wykonawstwa instalacji kanalizacyjnych,
grzewczych, gazowych, usługi wykonawstwa instalacji, czyszczenia
i naprawy urządzeń wodociągowych.
(111) 321952
(220) 2018 12 18
(210) 494020
(151) 2019 07 03
(441) 2019 03 18
(732) BARNAT AGNIESZKA CERAMIQ.PL, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ARROKA

(591) czerwony, czarny
(531) 26.13.25, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, wyroby cukiernicze do celów leczniczych, 30 niemedyczne słodycze i wyroby cukiernicze, słodycze i wyroby cukiernicze wzbogacone odżywczo, guma do żucia. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 321955
(220) 2018 12 21
(210) 494180
(151) 2019 06 13
(441) 2019 02 25
(732) INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEMPET
(540)

(591) czarny, zielony
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.16, 03.01.16, 03.01.24, 26.04.02,
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26.04.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla zwierząt, suplementy
witaminowe dla zwierząt, suplementy diety dla zwierząt, pasza lecznicza dla zwierząt, preparaty nutraceutyczne dla zwierząt, mineralne suplementy diety dla zwierząt, dodatki lecznicze do pożywienia
zwierząt, preparaty przeciwpasożytnicze dla zwierząt, wyciągi z roślin leczniczych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, 31
karmy i pasze dla zwierząt zawierające wyciągi z roślin.
(111) 321956
(220) 2018 12 22
(151) 2019 06 24
(441) 2019 02 25
(732) EMPIRE PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radzymin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLVERX comfort for your skin
(540)

(210) 494203

(591) czarny, niebieski
(531) 27.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów.
(111) 321957
(220) 2019 01 03
(210) 494445
(151) 2019 06 24
(441) 2019 03 04
(732) B-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Przemyśl (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AHEAD OF TIME B TRANS
(540)

(591) czarny, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 12 ciężarówki transportowe, pojazdy i środki transportu,
lądowe pojazdy i środki transportu, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa
(w tym za pośrednictwem strony internetowej) na rzecz osób trzecich
ciężarówek transportowych, pojazdów i środków transportu, lądowych pojazdów i środków transportu, prowadzenie sklepów i hurtowni, w tym internetowych, sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa,
reklama na stronach internetowych oraz organizowanie i współudział
w targach, wystawach i pokazach związanych z promocją następujących towarów: ciężarówki transportowe, pojazdy i środki transportu, lądowe pojazdy i środki transportu, marketing, reklama, reklama
prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa, reklama na stronach internetowych powyższych towarów oraz
świadczonych usług, udzielanie porad konsumentom, promocje, wyprzedaże, 39 dostarczanie informacji dotyczących transportu, logistyka transportu, magazynowanie, magazynowanie części pojazdów,
magazynowanie i składowanie, magazynowanie ładunków, magazynowanie ładunku przed transportem, magazynowanie paczek, magazynowanie płynów, magazynowanie towarów, magazynowanie
towarów handlowych, magazynowanie towarów w dużych ilościach,
organizowanie transportu, organizowanie transportu drogą lądową,
morską i powietrzną, organizowanie transportu i podróży, organizowanie transportu ładunków, organizowanie transportu towarów,
pakowanie artykułów do transportu, pakowanie towarów podczas
transportu, profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, rezerwacja transportu, spedycja, spedycja towarów, spedycja ładunków,
spedycja towarów drogą lądową, skomputeryzowane planowanie
związane z transportem, skomputeryzowane usługi informacyjne
w zakresie transportu, transport statkami, strzeżony transport ciężarówkami, transport, transport autobusowy, transport drogą kurierską,
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transport drogowy, transport drogowy ładunków, transport drogowy
pasażerów, transport i składowanie, transport kontenerowcami, transport lądowy, transport ładunków, transport materiałów budowlanych,
transport paczek, transport pasażerski, transport pojazdów, transport
pojazdów mechanicznych, transport promowy, transport przeprowadzkowy za pomocą furgonetek, transport ropy, transport rurociągami, transport rzeczny, transport samochodowy, transport strzeżony,
transport towarów, transport żywności, udzielanie informacji dotyczących transportu ładunku, usługi agencji transportowej w zakresie
organizowania transportu towarów, usługi doradcze związane z transportem, usługi informacyjne związane ze strzeżonym transportem,
usługi pośrednictwa transportowego, usługi transportowe, usługi
transportu drogowego, usługi w zakresie organizowania transportu,
usługi w zakresie transportu towarów, usługi związane z magazynowaniem towarów, wypożyczanie środków transportu.

(111) 321958
(220) 2019 01 04
(210) 494460
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 11
(732) CENTRUM DYSTRYBUCJI GAZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GreenGas motolight
(540)

(591) zielony, biały
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 butle metalowe ciśnieniowe, pojemniki metalowe ciśnieniowe, pojemniki metalowe na paliwo płynne, 20 butle niemetalowe, pojemniki niemetalowe na paliwa płynne, 35 usługi agencji
importowo-eksportowej, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej,
w tym i za pośrednictwem globalnej sieci internetowej, a także wysyłkowej butli i pojemników ujętych w wykazie, promocja sprzedaży
dla osób trzecich butli i pojemników ujętych w wykazie.
(111) 321959
(220) 2019 01 06
(210) 494516
(151) 2019 07 02
(441) 2019 03 18
(732) KOWALSKA DOROTA CENTERMEDICAL, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTER MEDICAL
(540)

(591) niebieski
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 10 materace ortopedyczne, materace do celów medycznych, 20 materace, materace piankowe, materace łóżkowe, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa materaców, materaców piankowych,
materaców łóżkowych, materaców ortopedycznych, materaców
do celów medycznych.
(111) 321960
(220) 2019 01 09
(151) 2019 07 11
(441) 2019 03 25
(732) APOLLO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Warsaw UNIT
(540)

(210) 494608

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.15, 27.05.17, 26.11.03,
26.11.05, 26.11.07, 26.11.10
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(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów, a mianowicie: afisze, plakaty, aktówki [artykuły biurowe], almanachy [roczniki],
atlasy, bielizna stołowa papierowa, biuletyny informacyjne, bloki
[artykuły papiernicze], bony wartościowe, broszury, chorągiewki
papierowe, czasopisma [periodyki], etykiety nie z materiału tekstylnego, gazety, kalendarze, kartki z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, koperty [artykuły piśmienne], koperty na butelki z kartonu lub
papieru, książki, mapy geograficzne, materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, nalepki, naklejki [materiały
piśmienne], notatniki [notesy], obrazy [malarstwo], oprawione lub
nie, obrazy i zdjęcia, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], oprawy książek, papier do pisania [listowy], papier do zawijania, papier
w arkuszach [artykuły piśmienne], podkładki na biurko, podręczniki
[książki], pudełka kartonowe lub papierowe, pudełka na pióra, ramki
i stojaki do fotografii, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, 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, ulotki, wstążki papierowe, zeszyty do pisania lub rysowania, znaczki pocztowe, druki, materiały introligatorskie, fotografie, papierowe materiały biurowe, segregatory [materiały biurowe],
materiały piśmienne, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle do malowania, maszyny
do pisania i artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], materiały szkoleniowe i instruktażowe [z wyjątkiem przyrządów], materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, rękawiczki, paski
tekstylne, krawaty, apaszki, szale, odzież reklamowa, 35 reklama,
zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, usługi menedżerskie, prowadzenie interesów osób trzecich, usługi badania rynku, w tym w celach
handlowych, promocja inwestycji w zakresie nieruchomości, w tym
centrów handlowych, usługowych, hotelowych i rozrywkowych,
administrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi,
kompleksowa oferta różnorodnych towarów z branży odzieżowej,
papierniczej, spożywczej oraz związanej z pamiątkami i upominkami umożliwiająca nabywcom rozeznanie i zakup tych towarów,
organizowanie aukcji, wernisaży, organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki w celach komercyjnych lub reklamowych, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów z branży odzieżowej, papierniczej, spożywczej oraz związanej z pamiątkami i upominkami pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w dużym sklepie
wielobranżowym, galerii handlowej i supermarkecie, wynajmowanie
kopiarek, dobór personelu za pomocą testów, wynajmowanie dystrybutorów automatycznych, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], usługi
w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami
w majątek nieruchomy, ubezpieczenia budynków, ubezpieczenia
hipoteczne, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych,
operacje i usługi finansowe, usługi kredytowe, administrowanie
i zarządzanie nieruchomościami, w tym kompleksami handlowymi,
usługowymi, hotelowymi i rozrywkowymi, pośrednictwo w zakresie
zakupu na raty, pośrednictwo w najmie i handlu nieruchomościami,
prowadzenie zbiórek na cele dobroczynne, emisja i obsługa bonów
wartościowych i kart kredytowych, usługi wyceny finansowej, prowadzenie rozliczeń finansowych transakcji, w tym związanych z najmem, kupnem lub sprzedażą nieruchomości, sponsorowanie finansowe, wycena dzieł sztuki, przyjmowanie przedmiotów w depozyt,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, badania rynku nieruchomości,
usługi bankomatów, prowadzenie punktów wyceny biżuterii, prowadzenie kantorów wymiany walut, 37 usługi budowlane, naprawy
betonu, naprawy elementów betonowych, usługi instalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych,
usługi budowlane, montaż i naprawy budynków i budowli, naprawa
i czyszczenie pojazdów w stacjach obsługi, informacja budowlana,
sprzątanie budynków, usługi punktów pralniczych, instalowanie,
konserwacja i naprawy komputerów, konstruowanie pawilonów
handlowych i sklepów, budowa i naprawy obiektów magazynowych,
instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, montaż rusztowań, mycie
okien, instalowanie i naprawy instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, naprawa i wymiana opon samochodowych,
instalowanie i naprawy urządzeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych, instalowanie i naprawy urządzeń łączności, w tym telefonów, 38 odpłatne udostępnianie komputerowych baz danych, 41
nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe, organizowanie
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imprez sportowych i kulturalnych, usługi klubów fitness, klubów gier
komputerowych, kręgielni, sal kinowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie loterii, organizowanie zawodów
sportowych, wypożyczanie nagrań filmowych i dźwiękowych, organizowanie i prowadzenie dyskotek, organizowanie festiwali sztuki,
w tym festiwali filmowych, usługi klubów sportowych, organizowanie konkursów rozrywkowych, usługi lunaparków, kultura fizyczna,
organizowanie konkursów piękności, muzea, planowanie przyjęć,
informacja o wypoczynku, zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej
i wypoczynkowej, wypożyczanie sprzętu sportowego, filmowanie,
reportaże fotograficzne, 42 usługi w zakresie badań naukowych
i technicznych oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi
badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania
komputerowego, budowa i analizy systemów komputerowych, badanie i udoskonalanie nowych produktów, dekoracja wnętrz, wypożyczanie komputerów, konserwacja oprogramowania komputerów,
usługi grafiki artystycznej, stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki,
projektowanie budowlane, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, dostarczanie potraw i napojów,
usługi barów, restauracji, kafeterii, fast-foodów, opieka nad dziećmi w żłobkach i klubach malucha, zapewnianie opieki nad dziećmi
po szkole, usługi opieki nad dziećmi świadczone w obiektach handlowych, wypożyczanie konstrukcji przenośnych w postaci namiotów, podestów i estrad, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne,
usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane
z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, 45 informacja o modzie,
opieka prawna, administrowanie prawami autorskimi w zakresie
dzieł sztuki.

(111) 321961
(220) 2019 01 15
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) ROZBIECKI DAWID FHU BULL, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B X-BALOG
(540)

(210) 494794

(591) czerwony, niebieski, czarny
(531) 26.11.02, 26.11.12, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 baterie do oświetlenia, latarnie magiczne jako aparaty projekcyjne, latarnie optyczne, latarnie sygnalizacyjne, lampy
błyskowe do fotografii, lampy ciemniowe do fotografii, lampy elektronowe, lampy elektronowe próżniowe do radia, lampy katodowe,
lampy optyczne, lampy rentgenowskie nie do celów medycznych, rurowe lampy wyładowcze elektryczne inne niż do oświetlenia, lampy
wyładowcze elektryczne inne niż do oświetlenia, światła błyskowe
jako sygnały świetlne, diody świecące LED, akumulatory elektryczne,
akumulatory elektryczne do pojazdów, baterie elektryczne, baterie
galwaniczne, baterie słoneczne, baterie wysokonapięciowe, układy scalone chipy, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania
procesami przemysłowymi, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, lasery nie do celów medycznych, łączniki elektryczne,
nadajniki sygnałów elektronicznych, ogniwa fotoelektryczne, ogniwa galwaniczne, baterie do oświetlenia, płyty do akumulatorów
elektrycznych, prostowniki prądu, przekaźniki elektryczne, przełączniki elektryczne, przetwornice elektryczne, przewody elektryczne,
skrzynki na baterie, urządzenia do zdalnego sterowania, wyłączniki samoczynne, złącza do przewodów elektrycznych, 11 lampy
oświetleniowe, urządzenia i instalacje do oświetlenia, urządzenia
do oświetlenia pojazdów, oświetlenie sufitowe, żarówki oświetleniowe, latarki, latarki kieszonkowe, latarki kieszonkowe elektryczne,
latarnie oświetleniowe, lampy luminescencyjne oświetleniowe, lampy laboratoryjne, lampiony, lampki elektryczne na choinkę, abażury
do lamp, klosze do lamp, obudowy do lamp, osłony do lamp, palniki
do lamp, reflektory jako lampy, rury do lamp, szkła do lamp, lampy
bezpieczeństwa, lampy do aparatów projekcyjnych, lampy do oświetlania akwarium, lampy do układania włosów, lampy elektryczne,
oprawki do lamp elektrycznych, lampy gazowe, lampy kierunkowskazów do samochodów, lampy laboratoryjne, lampy luminescencyjne rurowe do oświetlania, lampy łukowe, węgiel do lamp łukowych,
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lampy olejowe, lampy oświetleniowe, lampy uliczne, lampy ultrafioletowe do celów innych niż lecznicze, światła do pojazdów, światła
do samochodów, światła rowerowe, rozpraszacz światła, rurowe
lampy wyładowcze elektryczne do oświetlenia, żarówki elektryczne,
żarówki oświetleniowe, lampy wyładowcze elektryczne do oświetlania, szperacze, reflektory do lamp, reflektory do pojazdów, reflektory
samochodowe, osprzęt do lamp jako antyoślepieniowe urządzenia
do samochodów, grzejniczki kieszonkowe, grzejniki elektryczne, instalacje oświetleniowe do statków powietrznych, kolektory słoneczne, urządzenie elektryczne do ogrzewania, poduszki elektryczne
nie do celów leczniczych, 35 prowadzenie usług w zakresie: oferowanie w mediach produktów dla detalicznego handlu, prowadzenie
usług agencji importowo-eksportowej, handlowe porady informacje
udzielane konsumentom, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, pokazy towarów, prowadzenie reklamy
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama radiowa, telewizyjna, prasowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, jak: próbek, druków, prospektów, broszur, organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych lub reklamowych.

(111) 321962
(220) 2019 01 15
(210) 494796
(151) 2019 06 12
(441) 2019 02 25
(732) CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Zateckie Noviny
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.
(111) 321963
(220) 2019 01 15
(210) 494797
(151) 2019 06 06
(441) 2019 02 18
(732) ŻYBULA TOMASZ TOBACCO CONCEPT FACTORY, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TCF HUB CENTRUM SPORTU
(540)

(531) 26.04.04, 26.04.17, 27.05.01
(510), (511) 41 informacja o imprezach rozrywkowych, kultura fizyczna, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie
widowisk [impresariat], organizowanie zawodów sportowych, produkcja widowisk, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, sport
(wypożyczanie sprzętu-) [z wyjątkiem pojazdów], udostępnianie
obiektów i sprzętu sportowego, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], wynajem urządzeń do gier.
(111) 321964
(220) 2019 03 05
(210) 496754
(151) 2019 08 19
(441) 2019 04 23
(732) PAWLAK GRZEGORZ, Kąty Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Profesor Pips
(510), (511) 36 analizy finansowe, notowania giełdowe, informacje
finansowe, 41 szkolenia, konsultacje.
(111) 321965
(220) 2018 10 01
(151) 2019 09 06
(441) 2019 01 14
(732) MALITKA KONRAD, Ostrówiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) vitaMicronised
(540)

(210) 491121

(591) granatowy, różowy
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 1 suplementy chemiczne wykorzystywane do produkcji
witamin, stabilizatory do witamin, witaminy do użytku w produkcji
farmaceutyków, witaminy do użytku w produkcji żywności, 5 suple-
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menty żywnościowe, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety
dla zwierząt, preparaty witaminowe, dodatki witaminowe, preparaty
zawierające witaminę k, suplementy diety składające się z witamin,
suplementy do celów medycznych, artykuły spożywcze do celów
medycznych, dietetyczne, funkcjonalne i wzbogacane w substancje
odżywcze, suplementy do celów niemedycznych na bazie witamin,
składników mineralnych, mikroelementów, artykuły spożywcze
dietetyczne, funkcjonalne i wzbogacane w substancje odżywcze
do celów niemedycznych na bazie witamin, składników mineralnych,
mikroelementów, leki, produkty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, suplementy witaminowe, suplementy
mineralne, suplementy witaminowomineralne, żywność związana
ze specjalną dietą do celów medycznych, wyroby cukiernicze do celów leczniczych, napoje lecznicze, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, dietetyczne napoje do celów medycznych, tabletki
wzbogacone w witaminy i minerały, suplementy diety, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z suplementami diety, reklamy, zarządzanie
działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi administracyjne, usługi pośrednictwa przy zakupie
i sprzedaży m.in. suplementów olejów, tłuszczy, produktów spożywczych oraz suplementów odżywczych, pośrednictwo przy nawiązaniu kontaktów biznesowych, w tym kontakty między osobami fizycznymi, między firmami a osobami fizycznymi, oraz między firmami,
usługi w zakresie zarządzania i kierowania, w tym wsparcie przy i/lub
udział w działalności komercyjnej, agencje importowo-eksportowe.

(111) 321966
(220) 2014 12 22
(210) 437079
(151) 2019 07 03
(441) 2015 04 13
(732) TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TAURON to więcej niż prąd
(510), (511) 4 energia elektryczna, 7 aparatura, urządzenia i instalacje
do zgazowywania, aparatura, urządzenia i instalacje do wytwarzania
energii, w tym elektrownie wodne, wiatrowe, słoneczne, 9 licznik,
licznik mediów, licznik energii elektrycznej w tym liczniki do zdalnego odczytu energii, licznik wody, licznik gazu, urządzenie pomiarowe,
aparatura, urządzenia i instalacje do analizy gazu, aparatura, urządzenia i instalacje do kontroli i regulacji ciepła, aparatura, urządzenia i instalacje do pomiarów precyzyjnych z zakresu elektryczności, ciepła
i ciśnienia, 35 usługi analizy kosztów w związku z zużyciem energii
elektrycznej, usługi w zakresie oferowania zestawień statystycznych
w zakresie zużycia energii elektrycznej, pośrednictwo w zakresie
nabywania usług telekomunikacyjnych, usługi sprzedaży oraz obrót
paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi, energią elektryczną i cieplną
obrót świadectwami pochodzenia na energię odnawialną, rozwijanie kontaktów z innymi organizacjami w zakresie promocji towarów
i usług oferowanych przez te organizacje, akcje o charakterze promocyjnym, 37 budowa, rozbudowa, montaż urządzeń i instalacji
stosowanych w przemyśle energetycznym, konserwacja i naprawa
urządzeń i instalacji stosowanych w przemyśle energetycznym, 38
usługi przesyłania powiadomień na e-mail i na komórkę w zakresie
zużycia energii elektrycznej oraz planowania oszczędności i ustalania celów, 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, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, usługi
organizowania podróży, wynajem autobusów, usługi z zakresu przewozu osób i rzeczy transportem samochodowym, lotniczym i morskim, usługi taksówkarskie, usługi w zakresie: przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej, mocy, powietrza, ciepła i zimna, gazu i ropy
naftowej oraz paliw, pary wodnej i gorącej wody, magazynowania
energii elektrycznej i cieplnej, zaopatrywanie w energię elektryczną, cieplną, dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, odprowadzania
ścieków, wywozu śmieci, usługi biur podróży, 40 usługi w zakresie
wdrażania: projektów dotyczących optymalizacji produkcji paliw
i energii elektrycznej, projektów dotyczących optymalizacji instalacji, urządzeń, aparatury, układów i metod wykorzystywanych w przemyśle energetycznym, usługi przetwarzania surowców wtórnych,
w tym w celu pozyskiwania energii, 42 usługi pomiarowe, usługi
oferowania wizualizacji zużycia energii, usługi zdalnego odczytywania pomiarów zużycia energii elektrycznej, usługi doradztwa
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w zakresie planowania zużycia energii elektrycznej, usługi projektowania oprogramowania oraz systemów pomiarowych w zakresie
zdalnego przesyłania informacji między inteligentnymi licznikami
a systemem pomiarowym, naukowe i techniczne badania i analizy
dotyczące energii elektrycznej, w tym optymalizacji produkcji energii elektrycznej, naukowe i techniczne badania i analizy dotyczące
wytwarzania elektryczności i ciepła, w tym z zakresu optymalizacji
wytwarzania elektryczności i ciepła, 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.

(111) 321967
(220) 2018 06 15
(151) 2019 07 02
(441) 2018 07 23
(732) MAZURKIEWICZ TOMASZ, Zgorzelec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ov optiview
(540)

(210) 487178

(591) niebieski, szary
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 produkty oftalmiczne [optyka], soczewki do okularów
[optyka], soczewki korekcyjne [optyka], lupy [optyka] okulary, okulary polaryzacyjne, okulary optyczne, okulary pływackie, okulary inteligentne, okulary [optyka], okulary korekcyjne, okulary ochronne,
okulary przeciwsłoneczne, okulary dla rowerzystów, sznurki do okularów, sznureczki do okularów, okulary dla dzieci, oprawki do okularów, etui na okulary.
(111) 321968
(220) 2019 01 15
(210) 494785
(151) 2019 06 06
(441) 2019 02 18
(732) KIRICZOK ADAM BUSINESS CONSULTING, Elbląg (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) arcycieKawa.pl
(540)

(591) beżowy, ciemnobrązowy
(531) 11.03.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, odżywki do włosów, 30 kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, kawa w postaci całych ziaren,
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z kawą, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z herbatami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z kakao, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w zakresie produktów delikatesowych, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej artykułów kosmetycznych dla ludzi i zwierząt,
40 palenie i przetwarzanie kawy.
(111) 321969
(220) 2019 01 15
(210) 494790
(151) 2019 06 12
(441) 2019 02 25
(732) WASILEWSKA ELŻBIETA GRAŻYNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOBERSON
(510), (511) 9 obuwie ochronne, odzież chroniąca przed wypadkami
i ogniem: fartuchy, spodnie, polary, kombinezony, koszule robocze,
koszulki, kurtki, bluzy, nakrycia do ochrony głowy, uszu, oczu i dróg
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oddechowych, kamizelki odblaskowe ochronne, maski przeciwpyłowe, okulary ochronne, 10 zatyczki do uszu do ochrony przed hałasem, ochraniacze słuchu bez zdolności do odtwarzania lub przekazywania dźwięku, fartuchy chirurgiczne, 11 filtry przeciwpyłowe,
25 nakrycia głowy, obuwie, odzież, fartuchy, spodnie, polary, koszule
robocze, kamizelki odblaskowe, kurtki, bluzy, kombinezony, koszulki,
odzież sportowa i turystyczna, 35 usługi sprzedaży odzieży, obuwia,
nakryć głowy.

(111) 321970
(220) 2018 12 18
(210) 494017
(151) 2019 07 09
(441) 2019 03 25
(732) WAGRAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRANSTYLE
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 29.01.12, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 11 grzejniki, armatura łazienkowa i kuchenna, panele
prysznicowe, deszczownie, zawory kanalizacyjne, zbiorniki do płuczek ustępowych, zlewozmywaki, instalacje wodociągowe, toalety,
wykładziny do wanien, pisuary, sauna, umywalki, aparaty do pobierania, dystrybucji, filtrowania wody, bidety, bojlery, instalacje do dystrybucji wody, wanny, kabiny natryskowe, 21 wieszaki do ręczników,
przybory toaletowe, przybory i pojemniki kuchenne, nieelektryczny
sprzęt kuchenny, dozowniki: papieru toaletowego, ręczników papierowych, kosmetyczki na przybory toaletowe, wanienki dla niemowląt, dozowniki mydła, suszarki do bielizny, szczoteczki do zębów
i paznokci, gąbki, 35 prowadzenie sklepu i/lub hurtowni z artykułami
zamieszczonymi w wykazie w klasie 11 i 21, a mianowicie: grzejniki,
armatura łazienkowa i kuchenna, panele prysznicowe, deszczownie,
zawory kanalizacyjne, zbiorniki do płuczek ustępowych, zlewozmywaki, instalacje wodociągowe, toalety, wykładziny do wanien, pisuary, sauna, umywalki, aparaty do pobierania, dystrybucji, filtrowania
wody, bidety, bojlery, instalacje do dystrybucji wody, wanny, kabiny
natryskowe, wieszaki do ręczników, przybory toaletowe, przybory
i pojemniki kuchenne, nieelektryczny sprzęt kuchenny, dozowniki:
papieru toaletowego, ręczników papierowych, kosmetyczki na przybory toaletowe, wanienki dla niemowląt, dozowniki mydła, suszarki do bielizny, szczoteczki do zębów i paznokci, gąbki, reklama, 37
usługi hydrauliczne, usługi wykonawstwa instalacji wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, usługi wykonawstwa instalacji
kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, usługi wykonawstwa instalacji, czyszczenia i naprawy urządzeń wodociągowych.
(111) 321971
(220) 2018 12 04
(210) 493444
(151) 2019 06 24
(441) 2019 02 11
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Malena by Oceanic
(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) 321972
(220) 2019 01 10
(210) 494628
(151) 2019 07 03
(441) 2019 03 18
(732) GT CORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kołobrzeg (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) KALTMANN
(510), (511) 7 maszyny budowlane i części zamienne do tych maszyn,
maszyny sterowane mechanicznie, elektrycznie i pneumatycznie
oraz części do nich, maszyny służące do obróbki drewna, metalu,
ceramiki, kamienia, palniki gazowe do lutowania, palniki gazowe
do cięcia, pistolety do malowania, pistolety pneumatyczne do wytłaczania masy uszczelniającej, kompresory, kompresory olejowe,
kompresory gazowe, sprężarki, generatory prądotwórcze, generatory elektryczne, części generatorów elektrycznych, narzędzia
ogrodowe, kosiarki, kosiarki spalinowe i elektryczne, kosy spalinowe
i elektryczne, podkaszarki, narzędzia budowlane, pilarki spalinowe
i elektryczne, zagęszczarki do ubijania gruntu, stopy wibracyjne, odkurzacze warsztatowe, odkurzacze przemysłowe do pracy na sucho
i mokro, giętarki, frezarki, obrabiarki, przecinarki, piły, pilarki taśmowe i tarczowe, strugarko-wyrównarki, strugarki, szlifierki, wiertarki,
dłutownice, czopiarki, prasy, gwinciarki, tokarki, automaty tokarskie,
przecinarki do drewna, metalu, betonu i kamienia, przecinarki strumieniem wody, maszyny do cięcia plazmą, wypalarki plazmowe,
brzeszczoty pił jako części maszyn, tarcze szlifierskie maszynowe,
tarcze tnące, pneumatyczne urządzenia do wbijania gwoździ, pneumatyczne urządzenia do spinania klamrami, piły jezdne do betonu
i asfaltu, zacieraczki do betonu, zagęszczarki, maszyny do formowania, formy jako części maszyn, urządzenia do spawania za pomocą
łuku elektrycznego, narzędzia ręczne sterowane o napędzie elektrycznym, spawarki, spawarki laserowe, spawarki ultradźwiękowe,
spawarki gazowe, spawarki łukowe, spawarki plazmowe, spawarki
gazowe, spawarki elektryczne, lutownice elektryczne, betoniarki,
łupaki do drewna, pompy, pompy spalinowe, pompy elektryczne,
pompy do szamba i wody brudnej, 8 przyrządy i urządzenia ręczne,
narzędzia budowlane, przyrządy do cięcia, szlifowania, polerowania,
brzeszczoty, dłuta, dziurkacze, frezy, gwinty, gwintownice, imadła,
kielnie, kilofy, kleszcze do osadzania kołków, klucze, krążki czepne, łomy, młotki, nożyce, nitownice, napinacze, obcęgi, obcinacze,
opryskiwacze, ostrzarki, pilniki, piły, pistolety do wyciskania masy,
przecinaki, punktaki, przyrządy ręczne do szlifowania i polerowania,
rozwiertaki, sekatory, siekiery, skrobaki, strugi, szczypce, śrubokręty,
świdry, tarcze szlifierskie, ściernice, topory, ubijaki, wiertarki, wiertła,
wkrętaki, wyrzynarki, betoniarki ręczne, 11 urządzenia do chłodzenia, grzania i podtrzymywania ustalonej temperatury, klimatyzatory,
instalacje klimatyzacyjne, grzejniki, kaloryfery, elementy grzejne,
grzejniki kieszonkowe, grzejniki elektryczne, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu narzędzi
budowlanych, maszyn budowlanych i części zamiennych do tych
maszyn, narzędzi ręcznych sterowanych o napędzie elektrycznym
a także podzespołów i części zamiennych do tych urządzeń, urządzeń do chłodzenia, grzania i podtrzymywania ustalonej temperatury, narzędzi ogrodowych, organizowanie targów i wystaw w celach
handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących
narzędzi budowlanych, maszyn budowlanych i części zamiennych
do tych maszyn, narzędzi ręcznych sterowanych o napędzie elektrycznym a także podzespołów i części zamiennych do tych urządzeń, urządzeń do chłodzenia, grzania i podtrzymywania ustalonej
temperatury, narzędzi ogrodowych, informacje handlowe, promocja
sprzedaży narzędzi budowlanych, maszyn budowlanych i części zamiennych do tych maszyn, narzędzi ręcznych sterowanych o napędzie elektrycznym a także podzespołów i części zamiennych do tych
urządzeń, urządzeń do chłodzenia, grzania i podtrzymywania ustalonej temperatury, narzędzi ogrodowych, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych
dotyczących narzędzi budowlanych, maszyn budowlanych i części
zamiennych do tych maszyn, narzędzi ręcznych sterowanych o napędzie elektrycznym a także podzespołów i części zamiennych do tych
urządzeń, urządzeń do chłodzenia, grzania i podtrzymywania ustalonej temperatury, narzędzi ogrodowych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących narzędzi budowlanych,
maszyn budowlanych i części zamiennych do tych maszyn, narzędzi
ręcznych sterowanych o napędzie elektrycznym a także podzespołów i części zamiennych do tych urządzeń, urządzeń do chłodzenia,
grzania i podtrzymywania ustalonej temperatury, narzędzi ogrodowych.
(111) 321973
(151) 2019 07 03

(220) 2019 01 10
(441) 2019 03 18

(210) 494638
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(732) NORIMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 3+ idealny na imprezy dla dzieci NORIMPEX MULTIBAŃKI
WYTWARZA TYSIĄCE KOLOROWYCH BANIEK MULTIBAŃKI
(540)

(591) biały, czerwony, fioletowy, niebieski, pomarańczowy, zielony,
żółty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 01.15.21, 21.01.25, 27.07.21
(510), (511) 28 zabawki, gry, zestawy zabawkowe.
(111) 321974
(220) 2019 01 22
(151) 2019 07 12
(441) 2019 03 25
(732) ZAPĘCKI JANUSZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPETTO
(540)

(210) 494821

(531) 27.05.05, 27.05.13, 27.05.17, 27.05.25
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, koszulki sportowe,
koszulki kolarskie, spodenki, spodnie, bielizna, skarpetki, podkolanówki, rękawiczki jako odzież, rękawiczki dla rowerzystów, czapki
i czapeczki sportowe, chusty na głowę, szaliki i kominy, bluzy sportowe, bluzy kurtki, kurtki, kamizelki, rękawki i nogawki, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej odzieży, butów, nakryć głowy, artykułów
i akcesoriów sportowych, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, organizowanie wystaw w celach handlowych lub marketingowych, 41 organizacja obozów sportowych, organizacja imprez
i zawodów sportowych, szkolenia sportowe, udzielanie informacji
związanych ze sportem, usługi klubów sportowych, usługi sportowe,
usługi szkoleniowe w zakresie sportu, usługi trenerskie, wynajem
sprzętu sportowego, zajęcia sportowe i rekreacyjne.
(111) 321975
(220) 2019 01 17
(210) 494890
(151) 2019 07 12
(441) 2019 03 25
(732) MIGAS KLAUDIA DENTAL MIGAS CLINIC, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DENTAL MIGAS
(510), (511) 42 usługi laboratoryjne w zakresie badań stomatologicznych, 44 usługi dentystyczne, usługi kliniki dentystycznej, konsultacje dentystyczne, pomoc stomatologiczna, stomatologia kosmetyczna, stomatologia dziecięca, chirurgia stomatologiczna, usługi
ortodontyczne, protetyka stomatologiczna, usługi czyszczenia zębów, usługi wybielania zębów, dopasowywanie protez, udzielanie
informacji na temat stomatologii, opieka pielęgniarska.
(111) 321976
(220) 2019 01 17
(151) 2019 07 12
(441) 2019 03 25
(732) EMPIRE PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radzymin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLVERX comfort for your skin
(540)

(210) 494901

(591) czarny, niebieski
(531) 26.04.04, 26.04.09, 26.11.02, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów.

(111) 321977
(220) 2019 01 18
(210) 494962
(151) 2019 07 12
(441) 2019 03 25
(732) DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DEFRO ES
(510), (511) 11 piece grzewcze, kotły grzewcze, piece centralnego
ogrzewania, części zamienne do nich.
(111) 321978
(220) 2019 01 18
(210) 494967
(151) 2019 07 12
(441) 2019 03 25
(732) DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DEFRO EKO SLIM
(510), (511) 11 piece grzewcze, kotły grzewcze, piece centralnego
ogrzewania, części zamienne do nich.
(111) 321979
(220) 2019 01 18
(210) 494976
(151) 2019 07 03
(441) 2019 03 18
(732) BABY BY ANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) baby by Ann
(540)

(591) biały, różowy
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do pielęgnacji skóry, aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, balsamy do celów kosmetycznych, kremy kosmetyczne, chusteczki dla niemowląt
nasączone preparatami do czyszczenia, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, preparaty toaletowe, preparaty do kąpieli, szampony,
zestawy kosmetyków, 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty witaminowe, chusteczki
nasączane płynami farmaceutycznymi, lecznicze preparaty toaletowe,
mineralne suplementy diety, mleko w proszku dla niemowląt, mydła
lecznicze, odżywcze suplementy diety, pieluchomajtki dziecięce,
pieluszki dla niemowląt, preparaty do kąpieli do celów medycznych,
żywność dla niemowląt, 8 łyżki, widelce i noże stołowe dla dzieci, łyżki,
widelce i noże stołowe z tworzyw sztucznych, 10 butelki do karmienia
dla niemowląt, masażery do dziąseł dla niemowląt, pojemniki na butelki do karmienia, smoczki, smoczki do butelek do karmienia, smoczki
do karmienia niemowląt, zawieszki do smoczków, 11 abażury do lamp,
akcesoria łazienkowe, urządzenia i instalacje oświetleniowe, elektryczne podgrzewacze do butelek do karmienia, lampy elektryczne, lampy
oświetleniowe, lampy stojące, nawilżacze do grzejników centralnego
ogrzewania, sterylizatory powietrza, sterylizatory, wanny, żyrandole,
20 łóżeczka dla dzieci, łóżeczka dziecięce, materace, maty do kojców
dziecięcych, maty do przewijania niemowląt, meble, poduszki zapobiegające zsuwaniu się dla niemowląt, poduszki utrzymujące pozycję
głowy dla niemowląt, pościel, oprócz bielizny pościelowej, przewijaki, 21 przybory toaletowe, przybory kuchenne, przybory do użytku
w gospodarstwie domowym, pojemniki kuchenne, pojemniki termoizolacyjne, pudełka obiadowe, butelki, buteleczki, butelki na napoje
dla podróżnych, dzbanki, figurki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty
lub szkła, filiżanki, garnki, garnki kuchenne, miseczki, półmiski [tace],
naczynia na napoje, spodeczki, talerze, termosy, wyroby ceramiczne
dla gospodarstwa domowego, zastawa stołowa, gąbki toaletowe,
grzebienie, kosmetyczki na przybory toaletowe, kubki, kubki z papieru lub tworzyw sztucznych, nocniki, podgrzewacze do butelek
dla niemowląt, nieelektryczne, szczoteczki do paznokci, szczoteczki
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do zębów, wanienki dla niemowląt przenośne, 24 bielizna kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, bielizna pościelowa i koce, kołdry, narzuty
na łóżka, osłony do łóżek dziecięcych [pościel], płótno do przewijania
niemowląt, poszewki na poduszki [poszwy na poduszki], prześcieradła
na łóżka, ręczniki, śpiworki dla niemowląt, zasłony, 25 odzież, obuwie,
czapki jako nakrycia głowy, majtki dziecięce [odzież], piżamy, wyprawki dziecięce [odzież], 28 zabawki, misie pluszowe, maty z zabawkami
dla niemowląt, domki dla lalek, figurki do zabawy, grzechotki, huśtawki, karuzele, ubranka dla lalek, bąki [zabawki], 35 sprzedaż detaliczna
obejmująca produkty dla niemowląt i dzieci w tym produkty kosmetyczne i pielęgnacyjne, żywnościowe, ubrania, meble, akcesoria dziecięce w sklepach stacjonarnych i w sklepach internetowych, pokazy
towarów, promocja sprzedaży (dla osób trzecich) i usługi reklamowe
w dziedzinie promocji i sprzedaży artykułów dla dzieci, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie [dystrybucja] próbek [promowanie towarów], dystrybucja materiałów reklamowych
[ulotki, materiały drukowane, próbki], organizacja wystaw i konkursów
w celach komercyjnych lub reklamy, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, 38 usługi komunikacyjne, mianowicie transmisja zdjęć, treści wideo, treści audio,
tekstu i innych mediów cyfrowych przez sieci telekomunikacyjne, bezprzewodowe sieci komunikacyjne, Internet, sieci serwisów informacyjnych i sieci danych., komunikacja za pośrednictwem blogów online,
fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych.

(111) 321980
(220) 2019 01 23
(151) 2019 06 25
(441) 2019 02 25
(732) WÓJCIK RAFAŁ, Pniewy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) World of Sweets R. Wójcik
(540)

(210) 495098

(591) brązowy
(531) 27.05.01, 26.01.02, 26.01.18, 26.01.19
(510), (511) 30 cukierki, słodycze, czekolada, wyroby czekoladowe,
wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wafelki, praliny, kakao.
(111) 321981
(220) 2019 01 24
(210) 495184
(151) 2019 07 03
(441) 2019 03 18
(732) MIELNICKI MIROSŁAW ZAKŁAD OSUSZANIA
I ZABEZPIECZENIA PRZECIWWILGOCIOWEGO ELEKTROOSMOZA II,
Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ElektroAqua
(540)

(591) czarny, niebieski, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.03, 01.15.24, 25.05.02
(510), (511) 11 urządzenia elektroniczne do osuszania, odsalania i odgrzybiania metodą elektroosmozy bezprzewodowej zawilgoconych
ścian budynków, 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) towarów
obejmujących: urządzenia elektroniczne do osuszania, odsalania
i odgrzybiania metodą elektroosmozy bezprzewodowej zawilgoconych ścian budynków, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów obejmujących: urządzenia elektroniczne do osuszania, odsalania i odgrzybiania metodą
elektroosmozy bezprzewodowej zawilgoconych ścian budynków
oraz świadczonych usług związanych z zabezpieczaniem budynków
przed wilgocią i izolowaniem ścian wewnętrznych i zewnętrznych
budynków, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 37
usługi związane z zabezpieczeniem budynków przed wilgocią pole-
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gające na osuszaniu i odsalaniu ich przegród budowlanych metodą
elektroosmozy bezprzewodowej, usługi odgrzybienia zawilgoconych ścian budynków.

(111) 321982
(220) 2019 01 24
(210) 495194
(151) 2019 07 03
(441) 2019 03 18
(732) ŚLEBODA RADOSŁAW, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) setu
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe,
badania biznesowe, badania rynkowe, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, pokazy towarów, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja
filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy
telewizyjne, reklamy radiowe, usługi aukcyjne, usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania,
usługi marketingowe, usługi modelek i modeli do celów reklamowych
lub promocji sprzedaży, usługi przeglądu prasy, usługi public relations,
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł
sztuki świadczone przez galerie sztuki, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 41 fotografia, fotoreportaże, 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, dystrybucja filmów, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja muzyczna, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, przedstawienia teatralne [produkcja], publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, studia filmowe, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania,
udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, usługi
reporterskie.
(111) 321983
(220) 2019 01 25
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 11
(732) DYRDA WAWRZYNIEC, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) turboclean
(540)

(210) 495209

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.11
(510), (511) 37 sprzątanie apartamentów, sprzątanie pomieszczeń
biurowych, sprzątanie nieruchomości, sprzątanie nieruchomości,
sprzątanie hoteli, sprzątanie zakładów przemysłowych, sprzątanie
lokali handlowych, sprzątanie szkół, sprzątanie placów budowy.
(111) 321984
(220) 2019 01 28
(210) 495281
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 11
(732) FIRMA HANDLOWA MAX-FLIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Maxliving PIĘKNA STRONA ŻYCIA
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 meble, meble biurowe, meble laboratoryjne, meble
metalowe, meble ogrodowe, meble szkolne, krzesła, szafy, stoły,
sofy, łóżka, 27 dywany, chodniki, maty, podkładki pod dywany.

(111) 321985
(220) 2019 01 29
(151) 2019 06 26
(441) 2019 03 11
(732) GRAMZA DARIUSZ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e-więzi.pl
(540)
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(591) czerwony, czarny
(531) 02.09.01, 02.07.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe.
(111) 321986
(220) 2019 01 29
(151) 2019 07 11
(441) 2019 03 18
(732) HUT-PUS SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HP HUT-PUS S.A.
(540)

(210) 495353

(591) granatowy
(531) 26.11.25, 27.05.01, 27.05.19, 29.01.04
(510), (511) 37 czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie
budynków od zewnątrz, czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie kominów, czyszczenie odzieży, czyszczenie okien, czyszczenie
pojazdów, mycie pojazdów, mycie samochodów, pranie, 39 usługi
transportowe autobusowe, informacja o transporcie, usługi kierowców, transport kierowców, organizowanie wycieczek, rezerwowanie
miejsc na podróże, transport podróżnych, przenoszenie, przewóz bagaży, przewożenie ładunków, rezerwacja miejsc na podróż, transport
samochodowy, pośrednictwo w transporcie, turystyka [zwiedzanie],
43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura [agencje] zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy turystyczne, hotele, kafeterie [bufety],
kawiarnie, motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, pensjonaty rezerwacja miejsc w pensjonatach, restauracje, restauracje samoobsługowe, rezerwacje miejsc
w hotelach, stołówki, wypożyczanie urządzeń do gotowania, usługi barowe, organizowanie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie],
wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], wypożyczanie
dystrybutorów wody pitnej.
(111) 321987
(220) 2018 09 03
(151) 2019 07 11
(441) 2018 10 15
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOBRA KARMA
(540)

(210) 490050

(591) biały, ciemnozielony, jasnozielony
(531) 05.09.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa, gotowe dania składające się głównie z mięsa, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), sałatki
gotowe, sałatki warzywne, sałatki owocowe, sałatka cezar, sałatka
ziemniaczana, sałatki drobiowe, sałatka z kurczaka, pokrojone sałatki
warzywne, sałatki z roślin strączkowych, sałatki podawane na przy-
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stawkę, sałatki na bazie ziemniaków, sałatka z ikrą ryb cefalowatych,
hummus [pasta z ciecierzycy], hummus, oliwki [przetworzone],
oliwki nadziewane czerwoną papryką, oliwki nadziewane czerwoną
papryką i migdałami, oliwki nadziewane pesto w oleju słonecznikowym, oliwki nadziewane serem feta w oleju słonecznikowym, oliwki
konserwowane, oliwki, gotowane, oliwki nadziewane, papryka, przetworzona, marynowane papryczki jalapeno, papryka marynowana,
ostre zielone papryczki, przetworzone, czerwona słodka papryka,
przetworzona, konserwowane papryczki chilli, marynowana ostra
papryka, preparowane papryki, desery mleczne, desery owocowe,
desery jogurtowe, schłodzone desery mleczne, desery wykonane
z produktów mlecznych, desery na bazie sztucznego mleka, 30 sałatka ryżowa, sosy sałatkowe, sałatka z makaronem, sosy sałatkowe
[dressingi], tabule [sałatka z kuskus], sałatka z makaronu typu rurki,
sosy sałatkowe do żywności [sosy], kuskus [kasza], kasze, kasze spożywcze, kasza bulgur, kasza perłowa, kaszka ryżowa, przetworzona
kasza manna, kasza perłowa [przetworzona], pudding z kaszy manny, kaszka z mąki ryżowej, kaszka z fasoli mung, płatki owsiane z dodatkiem orzechów lub suszonych owoców (granola), batony na bazie
granoli, musy, musy czekoladowe, musy deserowe, musy (słodycze),
batoniki musli, musy (wyroby cukiernicze), musztarda do żywności,
kuskus, wrapy z kurczakiem, zawijana kanapka typu wrap, zawijane
kanapki typu wrap (pieczywo), makarony, makaron jajeczny, makaron spożywczy, makaron ryżowy, makaron krewetkowy, makaron
pełnoziarnisty, makaron azjatycki, makaron gryczany, nadziewany
makaron, makaron muszelki, makaron rurki, makaron gotowy, nitki
[makaron], makaron noodle, makaron błyskawiczny, makaron chiński, makarony razowe, makaron z serem, makarony zawierające nadzienia, potrawy z makaronu, sosy do makaronów, dania gotowe zawierające makaron, potrawy gotowe zawierające makaron, gotowe
dania z makaronu, gotowe potrawy zawierające [głównie] makaron,
gotowe potrawy na bazie makaronu, suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, dania gotowe
i wytrawne przekąski, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron,
potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron,
posiłki składające się głównie z makaronów, przekąski składające się
głównie z makaronu, pasta z papryki chili będąca przyprawą, suszone papryczki chili [przyprawa], papryka [przyprawy], desery czekoladowe, budynie deserowe, suflety deserowe, desery z muesli, gotowe
desery [wyroby cukiernicze], gotowe desery [wyroby piekarnicze],
deser puddingowy na bazie ryżu, puddingi do użytku jako desery,
gotowe desery [na bazie czekolady], kremy budyniowe custard [pieczone desery], tapioka, tapioka (mąka-) do celów spożywczych.

(111) 321988
(220) 2018 07 05
(210) 487901
(151) 2019 07 12
(441) 2018 08 13
(732) PLATINUM OIL WIELKOPOLSKIE CENTRUM DYSTRYBUCJI
SPÓŁKA AKCYJNA, Baranowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAXMASTER VIOLETCOOL
(540)

(591) fioletowy, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 płyny chłodnicze i koncentraty płynów chłodniczych
do silników spalinowych.
(111) 321989
(220) 2018 07 05
(210) 487903
(151) 2019 07 12
(441) 2018 08 13
(732) PLATINUM OIL WIELKOPOLSKIE CENTRUM DYSTRYBUCJI
SPÓŁKA AKCYJNA, Baranowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAXMASTER GREENCOOL
(540)

(591) zielony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 1 płyny chłodnicze i koncentraty płynów chłodniczych
do silników spalinowych.

(111) 321990
(220) 2018 07 26
(151) 2019 06 05
(441) 2019 02 04
(732) SADOWNIK BEATA CALAMUS, Pruszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) calamus materiały eksploatacyjne i biurowe
(540)

(210) 488693

(591) czarny, niebieski, pomarańczowy, czerwony, zielony
(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 2 tusz drukarski, tonery, 16 tusze do pieczątek, artykuły
do pisania i stemplowania, materiały drukarskie i introligatorskie, materiały piśmienne, artykuły biurowe, segregatory biurowe, pieczątki
biurowe, zszywacze biurowe, spinacze biurowe, biurowe artykuły
papiernicze, papierowe materiały biurowe, segregatory (materiały
biurowe), teczki do użytku biurowego, koperty do użytku biurowego, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów biurowych, artykułów piśmienniczych, papierniczych, materiałów eksploatacyjnych
(tonery, tusze, taśmy, folie do faksów), akcesoriów komputerowych,
maszyn biurowych, środków higienicznych, artykułów spożywczych,
kawy, folii stretch, taśm pakowych.
(111) 321991
(220) 2018 08 20
(210) 489542
(151) 2019 07 03
(441) 2019 01 03
(732) REAL-CONSTRUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C Real Construct
(540)

(591) szary, granatowy
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi agencji pośrednictwa w handlu nieruchomościami i wynajmu nieruchomości, usługi doradztwa w sprawach
finansowych, pozyskiwanie środków finansowych, usługi inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych dotyczące nieruchomości, usługi developerskie dotyczące organizacji etapów inwestycji
w zakresie pozyskiwania nieruchomości, pozyskiwanie środków
finansowych, wynajmowanie i dzierżawa majątku nieruchomego,
administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sporządzanie
umów najmu, usługi w zakresie ubezpieczeń, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, wynajmowanie powierzchni biurowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sprzedaż hurtowa
i detaliczna nieruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego, sprzedaż za pośrednictwem Internetu nieruchomości z rynku wtórnego
i pierwotnego, pośrednictwo w kupnie i sprzedaży nieruchomości
oraz gruntów, 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, budowanie domów, budowanie nieruchomości, budownictwo, nadzór nad robotami budowlanymi, remont nieruchomości,
remontowanie budynków, renowacja budynków, stawianie fundamentów, stawianie ogrodzeń zabezpieczających, usługi budowlane, 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
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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, montaż konstrukcji stalowych
w budynkach, montaż urządzeń mechanicznych, montaż linii montażowych samochodów, przenośników, transporterów, montaż linii
lakierniczych, systemów automatyki magazynowej, linii sortujących,
linii produkcyjnych materiałów budowlanych, montaż pieców do obróbki termicznej, rurociągów i systemów transportu pneumatycznego, kanałów i systemów wentylacyjnych, 42 usługi projektowania
budynków, usługi projektowania instalacji sanitarnych i elektrycznych, architektura krajobrazu, projektowanie terenów zielonych,
zieleńców i parków, usługi polegające na projektowaniu wzornictwa
przemysłowego, usługi polegające na aranżacji wystroju wnętrz i dekorowania wnętrz, badania, opinie, ekspertyzy i analizy techniczne
w zakresie budownictwa, pomiary gruntu, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, pomiary geodezyjne, pomiary inwentaryzacyjne
budowlane, usługi doradztwo w zakresie ochrony środowiska, usługi
opracowywania projektów technicznych związanych z ochroną środowiska, usługi w zakresie planowania urbanistycznego.

(111) 321992
(220) 2018 09 08
(151) 2019 03 15
(441) 2018 11 26
(732) SHOP LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CONECS
(540)

(210) 490338

(591) czarny, czerwony
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 osprzęt metalowy do mebli, metalowe elementy konstrukcyjne mebli, stojaków takie jak: łączniki, złącza, rury, pręty,
uchwyty, kasety metalowe, szuflady metalowe, zamki, kosze, kraty,
okucia meblowe.
(111) 321993
(220) 2018 09 08
(151) 2019 03 15
(441) 2018 11 26
(732) SHOP LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PUSH SLIDE
(540)

(210) 490339

(591) czerwony, biały
(531) 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 osprzęt metalowy do mebli, metalowe elementy konstrukcyjne mebli, stojaków, takich jak: łączniki, złącza, rury, pręty,
uchwyty, kasety metalowe, szuflady metalowe, zamki, kosze, kraty,
okucia meblowe.
(111) 321994
(220) 2018 09 27
(210) 491054
(151) 2019 05 13
(441) 2018 12 10
(732) ARIES POWER EQUIPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HONDA MARINE POLAND
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(540)

(591) biały, czerwony, szary, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 02.01.12, 27.05.01, 29.01.15, 24.01.08, 24.01.17
(510), (511) 25 czapki [nakrycia głowy], czapki sportowe, obuwie, buty
sportowe, buty treningowe [obuwie sportowe], obuwie gimnastyczne, odzież, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, produkcja nagrań audio i video oraz
produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, organizacja gier, organizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych, organizacja kwizów, gier i zawodów, organizacja turniejów sportowych, organizacja
wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, organizacja wystaw
w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie seminariów
i warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie zawodów,
organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie pokazów w celach kulturalnych, organizowanie wystaw do celów rozrywkowych,
organizowanie wystaw w celach szkoleniowych, szkolenie sportowe,
sędziowanie w sporcie, świadczenie usług edukacyjnych związanych
ze sprawnością fizyczną, udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy
sportowe, udzielanie informacji na temat wyników rozgrywek sportowych, usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi w zakresie nabywania biletów na imprezy sportowe, usługi w zakresie notowań wyników
sportowych, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, wypożyczanie sprzętu do użytku na imprezach sportowych.
(111) 321995
(220) 2018 09 27
(210) 491056
(151) 2019 05 13
(441) 2018 12 10
(732) ARIES POWER EQUIPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WaterFighters
(510), (511) 25 czapki [nakrycia głowy], czapki sportowe, obuwie,
buty sportowe, buty treningowe [obuwie sportowe], obuwie gimnastyczne, odzież, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, 41 usługi
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, produkcja nagrań audio i video
oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, organizacja gier,
organizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych, organizacja
kwizów, gier i zawodów, organizacja turniejów sportowych, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, organizacja
wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie zawodów, organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie
konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie pokazów
w celach kulturalnych, organizowanie wystaw do celów rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach szkoleniowych, szkolenie
sportowe, sędziowanie w sporcie, świadczenie usług edukacyjnych związanych ze sprawnością fizyczną, udostępnianie obiektów
i sprzętu na imprezy sportowe, udzielanie informacji na temat wyników rozgrywek sportowych, usługi w zakresie edukacji sportowej,
usługi w zakresie nabywania biletów na imprezy sportowe, usługi
w zakresie notowań wyników sportowych, usługi w zakresie szkoleń
i rekreacji, wypożyczanie sprzętu do użytku na imprezach sportowych.
(111) 321996
(220) 2018 09 27
(210) 491057
(151) 2019 05 13
(441) 2018 12 10
(732) ARIES POWER EQUIPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WaterFan
(510), (511) 25 czapki [nakrycia głowy], czapki sportowe, obuwie, buty
sportowe, buty treningowe [obuwie sportowe], obuwie gimnastyczne, odzież, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, 41 usługi eduka-
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cyjne, rozrywkowe i sportowe, produkcja nagrań audio i video oraz
produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, organizacja gier, organizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych, organizacja kwizów, gier i zawodów, organizacja turniejów sportowych, organizacja
wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, organizacja wystaw
w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie seminariów
i warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie zawodów,
organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie pokazów w celach kulturalnych, organizowanie wystaw do celów rozrywkowych,
organizowanie wystaw w celach szkoleniowych, szkolenie sportowe,
sędziowanie w sporcie, świadczenie usług edukacyjnych związanych
ze sprawnością fizyczną, udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy
sportowe, udzielanie informacji na temat wyników rozgrywek sportowych, usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi w zakresie nabywania biletów na imprezy sportowe, usługi w zakresie notowań wyników
sportowych, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, wypożyczanie sprzętu do użytku na imprezach sportowych.

(111) 321997
(220) 2018 03 15
(210) 483589
(151) 2019 07 12
(441) 2018 05 21
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VIRAVAL
(510), (511) 5 lek dostępny wyłącznie na receptę stosowany przeciwko zakażeniom wirusem cytomegalii (CMV) .
(111) 321998
(220) 2018 03 28
(210) 484144
(151) 2019 06 05
(441) 2019 01 28
(732) DRUK INTRO SPÓŁKA AKCYJNA, Inowrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PUZLEO
(540)

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 16 wyroby z papieru, kartonu i tektury w postaci gier
oraz zabawek oraz układanek i modeli do składania z elementów,
fotografie, opakowania i wykroje kartonowe oraz tekturowe, mapy
edukacyjne do układania, materiały edukacyjne z papieru, kartonu i tektury, modele trójwymiarowe z papieru, kartonu lub tektury do celów edukacyjnych, reprinty, nadruki, materiały drukowane,
materiały drukowane z grafiką, tworzywa sztuczne do modelowania, pasty do modelowania, modelina polimerowa, 20 popiersia
z tworzyw sztucznych, posążki z tworzyw sztucznych, popiersia lub
posążki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych do układania, płaskie albo trójwymiarowe modele lub miniatury z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych do układania, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, pudełka drewniane lub z tworzyw
sztucznych, 28 zabawki, gry planszowe, gry przestrzenne trójwymiarowe do układania, gry polegające na układaniu bądź budowaniu, puzzle, klocki, figurki w postaci ludzi, zwierząt, urządzeń, mebli,
domów, budowli, pojazdów, samochodów, motocykli, samolotów
oraz części do nich, układanki, układanki edukacyjne, zabawki edukacyjne, zabawki oraz przyrządy do ćwiczeń pobudzających zmysły,
zabawki w postaci modeli edukacyjnych do składania z elementów,
zestawy elementów do składania ze sobą dla modeli w zmniejszonej
skali, modele będące zabawkami, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna:
gier oraz zabawek, materiałów edukacyjnych z papieru, kartonu
I tektury oraz tworzyw, wyrobów z papieru, kartonu i tektury oraz
tworzyw, układanek i modeli do składania z elementów, sprzedaż
hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu : gier oraz zabawek, wyrobów z papieru, kartonu i tektury oraz tworzyw, układanek
i modeli do składania z elementów, promocja sprzedaży, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowych, reklama radiowa i telewizyjna, pokazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych
i reklamowych.
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(111) 321999
(220) 2018 04 23
(210) 485179
(151) 2019 07 15
(441) 2018 06 25
(732) EGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowa Wieś Rzeczna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FALKER
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 1 kleje, materiały klejące do celów przemysłowych, preparaty do lutowania, topniki do lutowania, 3 papiery i płótna ścierne,
6 kłódki, 7 elektronarzędzia, wiertarki, wiertarki stołowe, uchwyty
wiertarskie, wkrętarki, wiertarko-wkrętarki, pilarki, wyrzynarki, młoto-wiertarki, piły posuwowe, szlifierki taśmowe, szlifierki oscylacyjne, strugarki, polerki, opalarki, mieszalniki, mieszarki do betonu, sita,
przycinarki do drewna, glazury i metalu, generatory prądotwórcze,
spawarki elektryczne, migomaty, brzeszczoty do wyrzynarek i pił
posuwowych, narzędzia pneumatyczne, kompresory, pompy, kosiarki elektryczne, kosiarki spalinowe, kosy elektryczne i spalinowe,
piły łańcuchowe elektryczne i spalinowe, odkurzacze do liści, nożyce
do żywopłotu elektryczne i spalinowe, rozdrabniarka do gałęzi, szlifierki kątowe, tarcze diamentowe, tarcze widiowe, tarcze bez widii,
tarcze do cięcia drewna, tarcze korundowe, ściernice diamentowe,
ściernice korundowe, palniki gazowe do lutowania i zgrzewania, gięcia na gorąco, opalania, wyciskacze do silikonu, ściągacze taśmowe
do mocowania ładunków [maszyny], zszywacze tapicerskie i zszywki do nich, szczotki elektryczne druciane na szlifierkę i wiertarkę,
pistolety elektryczne dozujące klej, lutownice elektryczne transformatorowe i oporowe, 8 zestawy kluczy nasadowych składające się
z grzechotek, pokręteł, przedłużek, nasadek, grzechotki, nasadki,
grzechotki do nasadek, nasadki do dokręcania i odkręcania śrub, bity
do wkręcania i wykręcania wkrętów, uchwyty do mocowania bitów,
klucze, klucze płasko-oczkowe, klucze płaskie, klucze oczkowe, klucze krzyżakowe, klucze nastawne, klucze imbusowe, klucze fajkowe,
klucze rurowe, końcówki wkrętakowe, wkrętaki, uchwyty wiertarskie, klucze do uchwytu wiertarskiego, szczypce, młotki, siekiery,
siekieromłoty, kilofy, przecinaki ślusarskie, łomy, trzonki, punktaki,
nożyce, dziurkacze, piły ręczne i skrzynki uciosowe, brzeszczot do pił
ręcznych, pilniki, strugi, zdzieraki, dłuta, noże, wiertła, otwornice,
wycinaki, gwintowniki, narzynki, szczypce do rur, obcinaki, imadła
do rur, imadła ślusarskie, ściski stolarskie, klucze do uchwytu wiertarskiego, narzędzia ogrodnicze, szpadle, łopaty, grabie, widły, sekatory, narzędzia budowlane, kielnie, pace metalowe, przedłużacze
elektryczne listwowe, bębnowe, ogrodowe, szczotki druciane ręczne
do szlifowania, nitownice ręczne do nitów aluminiowych i stalowych,
nity aluminiowe i stalowe, 9 miary zwijane i składane, rękawice azbestowe do ochrony przed wypadkami, rękawice do ochrony przed
promieniami rentgenowskimi do celów przemysłowych, rękawice
do ochrony przed wypadkami, prostowniki, poziomice do pomiarów,
łaty pomiarowe, 11 lampy, lampy halogenowe, lampy LED, latarki, 12
taczki ogrodowe, 16 pędzle, wałki malarskie, 17 węże ogrodowe,
pistolety do podlewania, złączki do węzy ogrodowych, 21 miotły,
zraszacze ogrodowe, 35 usługi sprzedaży hurtowej narzędzi ręcznych i akcesoriów do narzędzi ręcznych, usługi sprzedaży hurtowej
narzędzi elektrycznych i akcesoriów do narzędzi elektrycznych, usługi sprzedaży za pośrednictwem środków elektronicznych, zwłaszcza
internetu narzędzi ręcznych i akcesoriów do narzędzi ręcznych oraz
narzędzi elektrycznych i akcesoriów do narzędzi elektrycznych.
(111) 322000
(220) 2018 04 23
(210) 485180
(151) 2019 07 15
(441) 2018 06 25
(732) EGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowa Wieś Rzeczna (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FALKER
(510), (511) 1 kleje, materiały klejące do celów przemysłowych, preparaty do lutowania, topniki do lutowania, 3 papiery i płótna ścierne,
6 kłódki, 7 elektronarzędzia, wiertarki, wiertarki stołowe, uchwyty
wiertarskie, wkrętarki, wiertarko-wkrętarki, pilarki, wyrzynarki, młoto-wiertarki, piły posuwowe, szlifierki taśmowe, szlifierki oscylacyjne, strugarki, polerki, opalarki, mieszalniki, mieszarki do betonu, sita,
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przycinarki do drewna, glazury i metalu, generatory prądotwórcze,
spawarki elektryczne, migomaty, brzeszczoty do wyrzynarek i pił
posuwowych, narzędzia pneumatyczne, kompresory, pompy, kosiarki elektryczne, kosiarki spalinowe, kosy elektryczne i spalinowe,
piły łańcuchowe elektryczne i spalinowe, odkurzacze do liści, nożyce
do żywopłotu elektryczne i spalinowe, rozdrabniarka do gałęzi, szlifierki kątowe, tarcze diamentowe, tarcze widiowe, tarcze bez widii,
tarcze do cięcia drewna, tarcze korundowe, ściernice diamentowe,
ściernice korundowe, palniki gazowe do lutowania i zgrzewania, gięcia na gorąco, opalania, wyciskacze do silikonu, ściągacze taśmowe
do mocowania ładunków [maszyny], zszywacze tapicerskie i zszywki do nich, szczotki elektryczne druciane na szlifierkę i wiertarkę,
pistolety elektryczne dozujące klej, lutownice elektryczne transformatorowe i oporowe, 8 zestawy kluczy nasadowych składające się
z grzechotek, pokręteł, przedłużek, nasadek, grzechotki, nasadki,
grzechotki do nasadek, nasadki do dokręcania i odkręcania śrub, bity
do wkręcania i wykręcania wkrętów, uchwyty do mocowania bitów,
klucze, klucze płasko-oczkowe, klucze płaskie, klucze oczkowe, klucze krzyżakowe, klucze nastawne, klucze imbusowe, klucze fajkowe,
klucze rurowe, końcówki wkrętakowe, wkrętaki, uchwyty wiertarskie, klucze do uchwytu wiertarskiego, szczypce, młotki, siekiery,
siekieromłoty, kilofy, przecinaki ślusarskie, łomy, trzonki, punktaki,
nożyce, dziurkacze, piły ręczne i skrzynki uciosowe, brzeszczot do pił
ręcznych, pilniki, strugi, zdzieraki, dłuta, noże, wiertła, otwornice,
wycinaki, gwintowniki, narzynki, szczypce do rur, obcinaki, imadła
do rur, imadła ślusarskie, ściski stolarskie, klucze do uchwytu wiertarskiego, narzędzia ogrodnicze, szpadle, łopaty, grabie, widły, sekatory, narzędzia budowlane, kielnie, pace metalowe, przedłużacze
elektryczne listwowe, bębnowe, ogrodowe, szczotki druciane ręczne
do szlifowania, nitownice ręczne do nitów aluminiowych i stalowych,
nity aluminiowe i stalowe, 9 miary zwijane i składane, rękawice azbestowe do ochrony przed wypadkami, rękawice do ochrony przed
promieniami rentgenowskimi do celów przemysłowych, rękawice
do ochrony przed wypadkami, prostowniki, poziomice do pomiarów,
łaty pomiarowe, 11 lampy, lampy halogenowe, lampy LED, latarki, 12
taczki ogrodowe, 16 pędzle, wałki malarskie, 17 węże ogrodowe,
pistolety do podlewania, złączki do węzy ogrodowych, 21 miotły,
zraszacze ogrodowe, 35 usługi sprzedaży hurtowej narzędzi ręcznych i akcesoriów do narzędzi ręcznych, usługi sprzedaży hurtowej
narzędzi elektrycznych i akcesoriów do narzędzi elektrycznych, usługi sprzedaży za pośrednictwem środków elektronicznych, zwłaszcza
internetu narzędzi ręcznych i akcesoriów do narzędzi ręcznych oraz
narzędzi elektrycznych i akcesoriów do narzędzi elektrycznych.

(111) 322001
(220) 2017 09 18
(151) 2019 04 12
(441) 2017 10 23
(732) GIERSZEWSKI GRZEGORZ, Tleń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLED
(540)

(210) 476571

(591) niebieski, szary, czerwony, zielony
(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 11 lampy wszelkiego rodzaju, lampy domowe, biurowe,
przemysłowe, warsztatowe, ogrodowe, uliczne, solarne, kosmetyczne, lampy led, klosze do lamp, oprawy oświetleniowe, żarówki i źródła światła led, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy je oglądać i kupować w sklepie i hurtowni oraz za pośrednictwem Internetu, towarów z zakresu: lampy wszelkiego rodzaju,
lampy domowe, biurowe, przemysłowe, warsztatowe, ogrodowe,
uliczne, solarne, kosmetyczne.
(111) 322002
(220) 2018 07 05
(210) 487900
(151) 2019 07 12
(441) 2018 08 13
(732) PLATINUM OIL WIELKOPOLSKIE CENTRUM DYSTRYBUCJI
SPÓŁKA AKCYJNA, Baranowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MaxMaster Pro
(510), (511) 1 płyny chłodnicze do silników spalinowych, płyny hamulcowe, kleje wodoodporne, mineralne, szybkoschnące, inne niż
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do papieru i użytku domowego, silikony, chemikalia czyszczące, 3 zestawy kosmetyków samochodowych, preparaty do renowacji lakieru
w tym woski, mleczka silikonowe, pasty, papiery i materiały ścierne
do usuwania rys i zadrapań, szampony do mycia samochodów, środki do czyszczenia, mycia, polerowania, nabłyszczania i woskowania
samochodów i ich części, płyny do spryskiwaczy szyb samochodowych, zapachy samochodowe, chusteczki zawierające preparaty
czyszczące, środki czyszczące do samochodów, 4 oleje samochodowe, oleje napędowe i silnikowe, oleje przekładniowe, oleje przemysłowe i tłuszcze, dodatki uszlachetniające do olejów silnikowych,
smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, spraye
do rozruchu silników, gaz propanowy sprzedawany w pojemnikach
do użytku w palnikach, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
następujących towarów: płyny chłodnicze do silników spalinowych,
płyny hamulcowe, kleje wodoodporne, mineralne, szybkoschnące,
inne niż do papieru i użytku domowego, silikony, chemikalia czyszczące, zestawy kosmetyków samochodowych, preparaty do renowacji lakieru w tym woski, mleczka silikonowe, pasty, papiery i materiały
ścierne do usuwania rys i zadrapań, szampony do mycia samochodów, środki do czyszczenia, mycia, polerowania, nabłyszczania i woskowania samochodów i ich cześć, płyny do spryskiwaczy szyb
samochodowych, zapachy samochodowe, chusteczki zawierające
preparaty czyszczące, środki czyszczące do samochodów, oleje samochodowe, oleje napędowe i silnikowe, oleje przekładniowe, oleje
przemysłowe i tłuszcze, dodatki uszlachetniające do olejów silnikowych, smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące,
spraye do rozruchu silników, gaz propanowy sprzedawany w pojemnikach do użytku w palnikach.

(111) 322003
(220) 2018 09 27
(210) 491058
(151) 2019 05 13
(441) 2018 12 10
(732) PRESTIGELAB KARCZMARCZYK I GANCARZ SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNIT4MEN
(540)

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 3 kosmetyki pielęgnacyjne, perfumy i wody perfumowane.
(111) 322004
(220) 2018 07 05
(210) 487893
(151) 2019 07 02
(441) 2018 08 13
(732) APTEKA MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) świat farmacji Produkt Roku Apteka Media Sp. z o. o.
(540)

(531) 11.03.09, 27.05.01
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, badania rynkowe, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, mar-

186

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

keting ukierunkowany, obróbka tekstów, prezentowanie produktów
w mediach w celu sprzedaży detalicznej, prowadzenie kompleksowych kampanii reklamowych reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama prasowa, telewizyjna i radiowa, tworzenie,
publikacja i dystrybucja materiałów promocyjno-reklamowych, tworzenie i publikowanie tekstów reklamowych (sponsorowanych), organizowanie i obsługa wystaw w celach handlowych lub reklamowych.

(111) 322005
(220) 2018 09 24
(210) 490861
(151) 2019 07 05
(441) 2019 02 04
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ECTODOSE ASTMA ALERGICZNA I NIEALERGICZNA
ZAPALENIE OSKRZELI PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA
PŁUC ROZTWÓR DO INHALACJI Z EKTOINĄ
(540)

(591) jasnozielony, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 26.04.02, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty do inhalacji zawierające ektoinę.
(111) 322006
(220) 2018 10 26
(210) 492074
(151) 2019 07 05
(441) 2019 02 04
(732) PKF POLSKI KATALOG FIRM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polski Katalog Firm
(540)

(531) 03.07.17, 20.07.02, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 42 aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich,
dostarczanie informacji i wyników badań naukowych z bazy danych
dostępnej online z możliwością wyszukiwania, eksploracja danych,
instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, obsługiwanie wyszukiwarek, opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowania, planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych online na rzecz
osób trzecich, programowanie oprogramowania do zarządzania bazami danych, programowanie stron internetowych, projektowanie
baz danych, projektowanie i opracowywanie stron internetowych,
projektowanie i opracowywanie systemów do przechowywania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania
danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania
danych, projektowanie i opracowywanie systemów przetwarzania
danych, projektowanie stron internetowych w celach reklamowych,
tworzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, udostępnianie
wyszukiwarek do uzyskiwania danych w globalnej sieci komputerowej, udostępnianie wyszukiwarek internetowych z konkretnymi
opcjami wyszukiwania, udostępnianie wyszukiwarek w celu uzyskiwania danych za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi migracji danych, usługi
projektowania wyszukiwarek internetowych, usługi związane z opracowywaniem baz danych, zarządzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych.
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(111) 322007
(220) 2018 11 06
(210) 492419
(151) 2019 07 05
(441) 2019 02 04
(732) POWER SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iShack
(540)

(531) 07.03.25, 07.01.24, 07.01.20, 27.05.01, 27.05.24
(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) 322008
(220) 2018 12 09
(210) 493594
(151) 2019 07 05
(441) 2019 03 18
(732) KORSZEWSKI JERZY, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) endermomasaż
(510), (511) 9 lasery do wykonywania wszelkiego typu zabiegów kosmetycznych., 10 analizatory do użytku medycznego, analizatory
składu ciała i stanu skóry, aparatura diagnostyczna do celów medycznych i kosmetycznych, aparatura do mikrodermabrazji, aparaty
do masażu wibracyjnego, lasery do wykonywania wszelkiego typu
zabiegów medycznych, intensywne źródła światła (IPL), przyrządy do masażu estetycznego i medycznego, urządzenia do masażu,
urządzenia do monitorowania tkanki tłuszczowej, urządzenia i instrumenty medyczne, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, aparaty
do masażu, 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,
tatuowanie, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej, usługi terapeutyczne, masaż, odchudzanie.
(111) 322009
(220) 2018 12 15
(210) 493925
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) BOBROWICZ JULITA, Bytom (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PODUSZKOWNIA
(510), (511) 20 poduszki do spania, poduszki dekoracyjne, poduszki
relaksacyjne, poduszki dla zwierząt domowych, pościel oprócz bielizny pościelowej, pufy, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży
hurtowej, detalicznej, internetowej, wysyłkowej oraz bezpośredniej
poduszek do spania, relaksacyjnych i dekoracyjnych, poduszek dla
zwierząt domowych, pościeli, poszewek na poduszki, puf, usługi
w zakresie organizacji pokazów handlowych, wystaw handlowych
i reklamowych oraz promocji sprzedaży poduszek, puf, organizowanie sprzedaży poduszek w trybie aukcji i przetargów publicznych,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej i Internetu.
(111) 322010
(220) 2019 01 09
(210) 494615
(151) 2019 07 11
(441) 2019 03 25
(732) APOLLO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bringing individuals together
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów, a mianowicie: afisze, plakaty, aktówki [artykuły biurowe], almanachy [roczniki],
atlasy, bielizna stołowa papierowa, biuletyny informacyjne, bloki
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[artykuły papiernicze], bony wartościowe, broszury, chorągiewki
papierowe, czasopisma [periodyki], etykiety nie z materiału tekstylnego, gazety, kalendarze, kartki z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, koperty [artykuły piśmienne], koperty na butelki z kartonu lub
papieru, książki, mapy geograficzne, materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, nalepki, naklejki [materiały
piśmienne], notatniki [notesy], obrazy [malarstwo], oprawione lub
nie, obrazy i zdjęcia, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], oprawy książek, papier do pisania [listowy], papier do zawijania, papier
w arkuszach [artykuły piśmienne], podkładki na biurko, podręczniki
[książki], pudełka kartonowe lub papierowe, pudełka na pióra, ramki
i stojaki do fotografii, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, 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, ulotki, wstążki papierowe, zeszyty do pisania lub rysowania, znaczki pocztowe, druki, materiały introligatorskie, fotografie, papierowe materiały biurowe, segregatory [materiały biurowe],
materiały piśmienne, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle do malowania, maszyny
do pisania i artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], materiały szkoleniowe i instruktażowe [z wyjątkiem przyrządów], materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, rękawiczki, paski
tekstylne, krawaty, apaszki, szale, odzież reklamowa, 35 reklama,
zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, usługi menedżerskie, prowadzenie interesów osób trzecich, usługi badania rynku, w tym w celach
handlowych, promocja inwestycji w zakresie nieruchomości, w tym
centrów handlowych, usługowych, hotelowych i rozrywkowych,
administrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi,
kompleksowa oferta różnorodnych towarów z branży odzieżowej,
papierniczej, spożywczej oraz związanej z pamiątkami i upominkami umożliwiająca nabywcom rozeznanie i zakup tych towarów,
organizowanie aukcji, wernisaży, organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki w celach komercyjnych lub reklamowych, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów z branży odzieżowej, papierniczej, spożywczej oraz związanej z pamiątkami i upominkami pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w dużym sklepie
wielobranżowym, galerii handlowej i supermarkecie, wynajmowanie
kopiarek, dobór personelu za pomocą testów, wynajmowanie dystrybutorów automatycznych, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], usługi
w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami
w majątek nieruchomy, ubezpieczenia budynków, ubezpieczenia
hipoteczne, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych,
operacje i usługi finansowe, usługi kredytowe, administrowanie
i zarządzanie nieruchomościami, w tym kompleksami handlowymi,
usługowymi, hotelowymi i rozrywkowymi, pośrednictwo w zakresie
zakupu na raty, pośrednictwo w najmie i handlu nieruchomościami,
prowadzenie zbiórek na cele dobroczynne, emisja i obsługa bonów
wartościowych i kart kredytowych, usługi wyceny finansowej, prowadzenie rozliczeń finansowych transakcji, w tym związanych z najmem, kupnem lub sprzedażą nieruchomości, sponsorowanie finansowe, wycena dzieł sztuki, przyjmowanie przedmiotów w depozyt,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, badania rynku nieruchomości,
usługi bankomatów, prowadzenie punktów wyceny biżuterii, prowadzenie kantorów wymiany walut, 37 usługi budowlane, naprawy
betonu, naprawy elementów betonowych, usługi instalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych,
usługi budowlane, montaż i naprawy budynków i budowli, naprawa
i czyszczenie pojazdów w stacjach obsługi, informacja budowlana,
sprzątanie budynków, usługi punktów pralniczych, instalowanie,
konserwacja i naprawy komputerów, konstruowanie pawilonów
handlowych i sklepów, budowa i naprawy obiektów magazynowych,
instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, montaż rusztowań, mycie
okien, instalowanie i naprawy instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, naprawa i wymiana opon samochodowych,
instalowanie i naprawy urządzeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych, instalowanie i naprawy urządzeń łączności, w tym telefonów, 38 odpłatne udostępnianie komputerowych baz danych, 41
nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe, organizowanie
imprez sportowych i kulturalnych, usługi klubów fitness, klubów gier
komputerowych, kręgielni, sal kinowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie loterii, organizowanie zawodów
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sportowych, wypożyczanie nagrań filmowych i dźwiękowych, organizowanie i prowadzenie dyskotek, organizowanie festiwali sztuki,
w tym festiwali filmowych, usługi klubów sportowych, organizowanie konkursów rozrywkowych, usługi lunaparków, kultura fizyczna,
organizowanie konkursów piękności, muzea, planowanie przyjęć,
informacja o wypoczynku, zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej
i wypoczynkowej, wypożyczanie sprzętu sportowego, filmowanie,
reportaże fotograficzne, 42 usługi w zakresie badań naukowych
i technicznych oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi
badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania
komputerowego, budowa i analizy systemów komputerowych, badanie i udoskonalanie nowych produktów, dekoracja wnętrz, wypożyczanie komputerów, konserwacja oprogramowania komputerów,
usługi grafiki artystycznej, stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki,
projektowanie budowlane, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, dostarczanie potraw i napojów,
usługi barów, restauracji, kafeterii, fast-foodów, opieka nad dziećmi w żłobkach i klubach malucha, zapewnianie opieki nad dziećmi
po szkole, usługi opieki nad dziećmi świadczone w obiektach handlowych, wypożyczanie konstrukcji przenośnych w postaci namiotów, podestów i estrad, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne,
usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane
z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, 45 informacja o modzie,
opieka prawna, administrowanie prawami autorskimi w zakresie
dzieł sztuki.

(111) 322011
(220) 2017 12 13 K
(210) 493452
(151) 2019 06 19
(441) 2019 01 21
(732) SZYMCZAK IZABELA HAIR-LAB KLINIKA WŁOSÓW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) hairlab
(510), (511) 3 odżywki stosowane na włosy, płyny do kuracji wzmacniających włosy, kleje do przymocowywania sztucznych włosów,
kremy pielęgnacyjne do włosów, odżywki do włosów, płyny do włosów, preparaty do włosów, preparaty kosmetyczne do włosów i skóry głowy, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, 10 protezy włosów, 41
seminaria edukacyjne w zakresie technik fryzjerskich, organizacja
szkoleń, szkolenia edukacyjne, kursy szkoleniowe, szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, 44 odbudowa włosów, uzupełnienie włosów,
dopinanie włosów, przedłużanie, zagęszczanie, implantacja, wszczepianie włosów, udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów,
usługi lecznicze związane z odrastaniem włosów, usługi w zakresie
nauki o włosach i skórze głowy, usługi w zakresie pielęgnacji włosów,
zabiegi kosmetyczne dla włosów, fryzjerstwo, usługi fryzjerskie, konsultacje psychologiczne.
(111) 322012
(220) 2019 01 30
(210) 495397
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 11
(732) IWANICKI RYSZARD LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH
ZWIERZĄT, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Z szacunkiem do końca
(510), (511) 16 czasopisma, periodyki, książki, albumy, katalogi, prospekty, broszury, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe,
publikacje edukacyjne, publikacje drukowane, opakowania kartonowe, opakowania z tworzyw sztucznych, druki, druki akcydensowe, dzienniki, drukowane foldery informacyjne, drukowane foldery
edukacyjne, drukowane foldery reklamowe, afisze, plakaty, 44 usługi
weterynaryjne, pomoc weterynaryjna, pomoc medyczna, zwierzęta
domowe, 45 usługi kremacyjne.
(111) 322013
(220) 2019 01 30
(210) 495400
(151) 2019 07 05
(441) 2019 03 18
(732) CORBINE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) D48
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości i majątku, wycena i zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], dostarczanie
informacji dotyczących nieruchomości, 39 wynajmowanie miejsc
parkingowych.

188
(111) 322014
(220) 2019 01 31
(151) 2019 07 12
(441) 2019 03 25
(732) FORMEDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIPO CAPS
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 495442

(591) szary
(531) 26.01.18, 29.01.06
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, leki, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy diety i preparaty dietetyczne, witaminy, zioła lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych, herbaty
lecznicze, preparaty i artykuły dentystyczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe
i aplikatory, preparaty diagnostyczne, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, substancje chłonne do higieny osobistej, 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, preparaty medyczne do odchudzania, 35 usługi sprzedaży towarów:
produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, leki, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy diety i preparaty dietetyczne, witaminy, zioła
lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych, herbaty lecznicze,
preparaty i artykuły dentystyczne, farmaceutyki i naturalne środki
lecznicze, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, preparaty diagnostyczne, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne,
substancje chłonne do higieny osobistej, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów medycznych, preparaty
do pielęgnacji jamy ustnej, środki medyczne przeciw poceniu się,
płyny do przemywania oczu, sole kąpielowe, pomadki do ust, preparaty do czyszczenia soczewek kontaktowych, preparaty do usuwania
grzybicy, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty
do odchudzania, dodatki żywieniowe pochodzenia zwierzęcego
wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, dodatki żywieniowe pochodzenia roślinnego wzbogacone witaminami
i/lub solami mineralnymi, przyprawy, napary, herbaty, dodatki smakowe do żywności, dodatki żywnościowe (inne niż olejki esencyjne)
jako polepszacze smaku żywność, 42 usługi badawcze w dziedzinie
medycyny i farmakologii, badania biologiczne, badania kliniczne
i badania medyczne, badania nad produktami farmaceutycznymi,
badania naukowe w dziedzinie farmacji, doradztwo związane z badaniami farmaceutycznymi i opracowywaniem produktów farmaceutyczny.
(111) 322015
(220) 2019 01 31
(151) 2019 07 12
(441) 2019 03 25
(732) FORMEDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LID TECHNOLOGY
(540)

(591) szary, biały
(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12

(210) 495451

Nr 10/2019

(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, leki, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy diety i preparaty dietetyczne, witaminy, zioła lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych, herbaty
lecznicze, preparaty i artykuły dentystyczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe
i aplikatory, preparaty diagnostyczne, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, substancje chłonne do higieny osobistej, 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, preparaty medyczne do odchudzania, 35 usługi sprzedaży towarów:
produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, leki, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy diety i preparaty dietetyczne, witaminy, zioła
lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych, herbaty lecznicze,
preparaty i artykuły dentystyczne, farmaceutyki i naturalne środki
lecznicze, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, preparaty diagnostyczne, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne,
substancje chłonne do higieny osobistej, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów medycznych, preparaty
do pielęgnacji jamy ustnej, środki medyczne przeciw poceniu się,
płyny do przemywania oczu, sole kąpielowe, pomadki do ust, preparaty do czyszczenia soczewek kontaktowych, preparaty do usuwania
grzybicy, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty
do odchudzania, dodatki żywieniowe pochodzenia zwierzęcego
wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, dodatki żywieniowe pochodzenia roślinnego wzbogacone witaminami
i/lub solami mineralnymi, przyprawy, napary, herbaty, dodatki smakowe do żywności, dodatki żywnościowe (inne niż olejki esencyjne)
jako polepszacze smaku żywności, 42 usługi badawcze w dziedzinie
medycyny i farmakologii, badania biologiczne, badania kliniczne
i badania medyczne, badania nad produktami farmaceutycznymi,
badania naukowe w dziedzinie farmacji, doradztwo związane z badaniami farmaceutycznymi i opracowywaniem produktów farmaceutycznych, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi,
usługi medyczne, badania medyczne, opieka zdrowotna, doradztwo
w zakresie ochrony zdrowia, usługi promocji zdrowia, usługi medycznej opieki pielęgniarskiej, rehabilitacji, usługi klinik medycznych,
lecznic, szpitali, przychodni, laboratoriów medycznych, placówek
rehabilitacji i rekonwalescencji.

(111) 322016
(220) 2019 02 03
(210) 495513
(151) 2019 07 02
(441) 2019 03 18
(732) MIESZKOWICZ JACEK BIOMEDICA, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOMEDICA
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.09.01
(510), (511) 41 usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie
książek i czasopism, usługi publikacji, publikowanie podręczników,
publikowanie podręczników szkoleniowych, publikowanie książek
edukacyjnych, przygotowywanie tekstów do publikacji, konsultacje
edytorskie, redagowanie tekstów pisanych, publikacja i redagowanie książek, usługi edukacyjne, usługi edukacyjne dla dzieci i dorosłych.
(111) 322017
(220) 2019 02 03
(210) 495515
(151) 2019 07 02
(441) 2019 03 18
(732) KWIATKOWSKI WIESŁAW ALFA-CER, Opoczno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ALFA-CER
(510), (511) 19 płytki, płytki stiukowe, płytki szklane, płytki kamienne, płytki ceramiczne, płytki porcelanowe, płytki z gliny, płytki
ognioodporne, niemetalowe półprzezroczyste płytki, niemetalowe
płytki sufitowe, płytki z marmuru, podłogowe płytki niemetalowe,
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niemetalowe płytki kuchenne, ceramiczne płytki podłogowe, niemetalowe płytki budowlane, niemetalowe płytki łazienkowe, ceramiczne płytki ścienne, glazurowane płytki ceramiczne, niemetalowe
płytki ścienne, gliniane płytki ścienne, mozaikowe płytki podłogowe, płytki mozaikowe ścienne, płytki z tworzyw sztucznych, płytki
do układania mozaiki, płytki podłogowe dla budownictwa, glazurowane ceramiczne płytki podłogowe, glazurowane ceramiczne płytki
ścienne, płytki z kamienia naturalnego, ceramiczne płytki na ściany
zewnętrzne, ceramiczne płytki na podłogi wewnętrzne, płytki ceramiczne na ściany wewnętrzne, mozaikowe płytki ozdobne z marmuru, panele szklane, szkło budowlane, cegły szklane, szkło warstwowe,
alabastrowe szkło, szkło izolacyjne, szkło bezodpryskowe, elementy
ze szkła do szklenia, płyty ze szkła, szklane materiały budowlane,
wzmocnione szkło budowlane, panele okładzinowe ze szkła, bloki
szklane do budownictwa, panele szklane do drzwi, panele szklane
do okien, szkło odbijające ciepło do budownictwa, szkło piankowe
do celów budowlanych, szkło świecące do celów budowlanych, elementy szklane do paneli budowlanych, płytki szklane do pokrywania
dachu, szkło dekoracyjne do użytku w budownictwie, szklane mozaiki do użytku w budownictwie, balustrady niemetalowe, płytki szklane nie do pokrywania dachu, listwy niemetalowe, okna witrażowe, 35
sprzedaż detaliczna lub hurtowa płytek, płytek stiukowych, płytek
szklanych, płytek kamiennych, płytek ceramicznych, płytek porcelanowych, płytek z gliny, płytek ognioodpornych, niemetalowych półprzezroczystych płytek, niemetalowych płytek sufitowych, płytek
z marmuru, podłogowych płytek niemetalowych, niemetalowych
płytek kuchennych, ceramicznych płytek podłogowych, niemetalowych płytek budowlanych, niemetalowych płytek łazienkowych,
ceramicznych płytek ściennych, glazurowanych płytek ceramicznych, niemetalowych płytek ściennych, glinianych płytek ściennych,
mozaikowych płytek podłogowych, płytek mozaikowych ściennych,
płytek z tworzyw sztucznych, płytek do układania mozaiki, płytek
podłogowych dla budownictwa, glazurowanych ceramicznych płytek podłogowych, glazurowanych ceramicznych płytek ściennych,
płytek z kamienia naturalnego, ceramicznych płytek na ściany zewnętrzne, ceramicznych płytek na podłogi wewnętrzne, płytek ceramicznych na ściany wewnętrzne, mozaikowych płytek ozdobnych
z marmuru, paneli szklanych, szkła budowlanego, cegieł szklanych,
szkła warstwowego, alabastrowego szkła, szkła izolacyjnego, szkła
bezodpryskowego, elementów ze szkła do szklenia, płyt ze szkła,
szklanych materiałów budowlanych, wzmocnionego szkła budowlanego, paneli okładzinowych ze szkła, bloków szklanych do budownictwa, paneli szklanych do drzwi, paneli szklanych do okien, szkła
odbijającego ciepło do budownictwa, szkła piankowego do celów
budowlanych, szkła świecącego do celów budowlanych, elementów
szklanych do paneli budowlanych, płytek szklanych do pokrywania
dachu, szkła dekoracyjnego do użytku w budownictwie, szklanych
mozaik do użytku w budownictwie, balustrad niemetalowych, płytek szklanych nie do pokrywania dachu, listew niemetalowych, okien
witrażowych.

(111) 322018
(220) 2019 02 04
(210) 495578
(151) 2019 07 02
(441) 2019 03 18
(732) APION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Słupsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KASZUBSKA OSTOJA wypoczynek i aktywność
(540)

(591) ciemnoszary, żółty, czerwony, jasnoniebieski
(531) 05.05.20, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, agencje lub pośrednictwo w dzierżawie lub wynajmie gruntu, biuro wynajmu mieszkań,
dzierżawa biur, dzierżawa budynków, dzierżawa domów, dzierżawa
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gospodarstw rolnych, dzierżawa gruntu, dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, dzierżawa lub wynajem budynków, dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, dzierżawa pomieszczeń
sklepowych, organizacja najmu nieruchomości handlowych, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, organizowanie umów
dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy, organizowanie wynajmu nieruchomości, udzielanie informacji
w zakresie dzierżawy ziemi, udzielanie informacji związanych z wynajmem budynków, usługi agencji lub pośrednictwo w zakresie wynajmu gruntów, usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu
budynków, usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi,
usługi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, usługi agencyjne
lub pośrednictwo w zakresie wynajmu budynków, usługi w zakresie
odnawiania dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie odstąpienia
od dzierżawy nieruchomości, usługi wykazów nieruchomości związanych z wynajmem domów i mieszkań, usługi wynajmu mieszkań,
wynajem budynków, wynajem domów, wynajem domów do wynajęcia, wynajem i dzierżawa zakwaterowania stałego, wynajem lokali
na cele biurowe, wynajem miejsca w punkcie sprzedaży detalicznej,
wynajem mieszkań, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych,
wynajem mieszkań, studio i pokoi, wynajem nieruchomości, wynajem nieruchomości i majątku, wynajem pomieszczeń biurowych,
wynajem pomieszczeń handlowych, wynajem powierzchni biurowej, wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości],
wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, zarządzanie
domami czynszowymi, usługi wyceny nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących wyceny
nieruchomości, usługi wyceny mienia i majątku, wycena budynków,
wycena majątku, wycena związana z ekspertyzą budynków, wycena
związana z projektowaniem budynków, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w infrastrukturę, finansowanie projektów
budowlanych, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości,
organizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych, usługi inwestycyjne, usługi planowania finansowego związane z projektami budowlanymi, usługi towarzystw budowlanych, zarządzanie
aktywami i zarządzanie portfolio, zarządzanie finansowe projektami
budowlanymi, zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe kosztami użytkowania budynków, zarządzanie finansowe projektami
renowacji budynków, zarządzanie powiernicze nieruchomościami,
zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami, wycena i zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi
zarządzania majątkiem i nieruchomościami, agencje pośrednictwa
w handlu nieruchomościami, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości
związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji nieruchomości
związane z kupnem i sprzedażą budynków.

(111) 322019
(220) 2019 02 04
(210) 495579
(151) 2019 07 02
(441) 2019 03 18
(732) APION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Słupsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APION
(540)

(591) czarny, zielony
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, agencje lub pośrednictwo w dzierżawie lub wynajmie gruntu, biuro wynajmu mieszkań,
dzierżawa biur, dzierżawa budynków, dzierżawa domów, dzierżawa
gospodarstw rolnych, dzierżawa gruntu, dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, dzierżawa lub wynajem budynków, dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, dzierżawa pomieszczeń
sklepowych, organizacja najmu nieruchomości handlowych, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, organizowanie umów
dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy, organizowanie wynajmu nieruchomości, udzielanie informacji
w zakresie dzierżawy ziemi, udzielanie informacji związanych z wynajmem budynków, usługi agencji lub pośrednictwo w zakresie wynajmu gruntów, usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu
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budynków, usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi,
usługi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, usługi agencyjne
lub pośrednictwo w zakresie wynajmu budynków, usługi w zakresie
odnawiania dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie odstąpienia
od dzierżawy nieruchomości, usługi wykazów nieruchomości związanych z wynajmem domów i mieszkań, usługi wynajmu mieszkań,
wynajem budynków, wynajem domów, wynajem domów do wynajęcia, wynajem i dzierżawa zakwaterowania stałego, wynajem lokali
na cele biurowe, wynajem miejsca w punkcie sprzedaży detalicznej,
wynajem mieszkań, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych,
wynajem mieszkań, studio i pokoi, wynajem nieruchomości, wynajem nieruchomości i majątku, wynajem pomieszczeń biurowych,
wynajem pomieszczeń handlowych, wynajem powierzchni biurowej, wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości],
wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, zarządzanie
domami czynszowymi, usługi wyceny nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących wyceny
nieruchomości, usługi wyceny mienia i majątku, wycena budynków,
wycena majątku, wycena związana z ekspertyzą budynków, wycena
związana z projektowaniem budynków, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w infrastrukturę, finansowanie projektów
budowlanych, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości,
organizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych, usługi inwestycyjne, usługi planowania finansowego związane z projektami budowlanymi, usługi towarzystw budowlanych, zarządzanie
aktywami i zarządzanie portfolio, zarządzanie finansowe projektami
budowlanymi, zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe kosztami użytkowania budynków, zarządzanie finansowe projektami
renowacji budynków, zarządzanie powiernicze nieruchomościami,
zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami, wycena i zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi
zarządzania majątkiem i nieruchomościami, agencje pośrednictwa
w handlu nieruchomościami, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości
związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji nieruchomości
związane z kupnem i sprzedażą budynków.

(111) 322020
(220) 2019 02 04
(210) 495581
(151) 2019 07 04
(441) 2019 03 18
(732) ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY RADIOLEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszcz Gdański (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GALVAR
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 obudowy metalowe, szafy metalowe, obudowy zewnętrzne, 9 szafy rozdzielcze, szafy na wyłączniki elektryczne.
(111) 322021
(220) 2018 12 27
(210) 494256
(151) 2019 06 05
(441) 2019 02 18
(732) AGRO-DANMIS GRAMOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Bukowiec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) kozette
(510), (511) 29 białko spożywcze, bita śmietana, jogurt, twaróg, twarożek, serki twarogowe, masło, wyroby na bazie masła, produkty
mleczne, szczególnie sery, mleko, śmietana.
(111) 322022
(220) 2018 11 21
(210) 494411
(151) 2019 06 11
(441) 2019 02 25
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻUBRÓWKA BIAŁA Z NUTĄ MIĘTY
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(540)

(591) biały, czarny, srebrny, złoty, brązowy, jasnoniebieski,
ciemnoniebieski, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 03.04.04, 05.03.11, 05.01.08, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 322023
(220) 2014 12 02
(151) 2019 04 03
(441) 2015 03 16
(732) POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ochrona Internetu
(540)

(210) 436317

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 24.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 aparaty, przewody i słuchawki telefoniczne, automaty
sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety lub żetonu, kasy rejestrujące, komputery i sprzęt przetwarzający dane, magnetyczne nośniki danych, maszyny liczące, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia
do nagrywania, transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu,
urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elektryczne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych,
oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie antywirusowe,
oprogramowanie komputerowe do tworzenia systemów ochrony
ograniczających dostęp sieci zewnętrznych do sieci wewnętrznych,
firewalle jako oprogramowanie, oprogramowanie typu zapory sieciowe, sprzęt komputerowy chroniący urządzenia lub sieci przed nieuprawnionym dostępem lub wirusami, firewalle sprzętowe, oprogramowanie i urządzenia zabezpieczające urządzenia, sieci lub dane, 35
usługi polegające na: rejestrowaniu, sporządzaniu odpisów, łączeniu,
kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji (komunikatów) oraz
rejestrowaniu a także wykorzystaniu lub kompilacji danych matematycznych lub statystycznych oraz zarządzaniu zbiorami informatycznymi, usługi skomputeryzowanego przechowywania i weryfikacji
danych, usługi przechowywania danych elektronicznych w różnych
lub jednej lokalizacji na kilku lub na jednym nośniku, usługi przechowywania danych elektronicznych w systemach rozproszonych, mianowicie w zbiorze niezależnych urządzeń technicznych takich jak
komputery, połączonych w jedną logiczną całość, usługi zarządzania
i administracji danymi, usługi zdalnego dostępu do danych elektronicznych, usługi w zakresie: reklamy, działalności informacyjnej, badania rynku, telefonicznego udzielania informacji, organizacji wystaw lub targów handlowych, pośrednictwa w zawieraniu umów
kupna-sprzedaży poprzez telefon i Internet, obsługa klientów przy
wykorzystaniu sieci Internet, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, internetowych i elektronicznych: aparaty i przyrządy łącznościowe
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i telekomunikacyjne, elektryczne i elektroniczne aparaty i przyrządy,
wszystkie do przetwarzania, rejestracji, magazynowania, transmisji,
wyszukiwania lub odbioru danych, aparaty do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku, obrazu lub zakodowanych danych, aparaty telewizyjne, hologramy, komputery, programowane układy
elektroniczne do przenoszenia danych, programy komputerowe,
oprogramowanie komputerowe, dyski, taśmy i drutowe pamięci magnetyczne wszystkie będące magnetycznymi nośnikami danych,
karty magnetyczne czyste i z zapisem, oprogramowanie komputerowe dostarczane z Internetu, publikacje elektroniczne (ściągalne) dostarczane w trybie on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, oprogramowanie komputerowe i urządzenia telekomunikacyjne
(w tym modemy) umożliwiające połączenie z bazami danych i z Internetem, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie
danych, moduły ładowalne z muzyką w formie cyfrowej (ściągalne)
dostarczane z komputerowej bazy danych lub z Internetu, moduły ładowalne z muzyką w formie cyfrowej dostarczane z plików MP3, odtwarzacze plików MP3, nadajniki i odbiorniki satelitarne, przewody
drutowe elektryczne i kable elektryczne, aparaty i przyrządy przywoławcze, radiowe aparaty i przyrządy przywoławcze oraz aparaty
i przyrządy radiotelefoniczne, telefony, telefony przenośne i słuchawki telefoniczne, akcesoria do telefonów i słuchawek telefonicznych, adaptery do telefonów, urządzenia do ładowania akumulatorów telefonicznych, telefoniczne zestawy głośnomówiące na biurko
lub stosowane w samochodach, widełki do samochodowych słuchawek telefonicznych, torby i futerały przystosowane szczególnie
do przechowywania i przenoszenia mobilnych urządzeń elektronicznych oraz wyposażenia i akcesoriów elektronicznych, skomputeryzowane organizery osobiste, anteny, baterie, mikroprocesory, klawiatury, modemy, elektroniczne globalne systemy określania położenia,
elektroniczne aparaty i przyrządy nawigacyjne i określające położenie, aparaty i przyrządy do monitorowania (inne niż do monitorowania in-vivo), aparaty radiowe, elektryczne aparaty i przyrządy sterujące, testujące (inne niż do testowania in-vivo), sygnalizacyjne,
kontrolne i do celów dydaktycznych, aparaty i przyrządy optyczne
i elektrooptyczne, filmy wideo, elektryczne i elektroniczne akcesoria
i sprzęt peryferyjny zaprojektowany i przystosowany do używania
z komputerami, urządzeniami audiowizualnymi oraz sprzętem i aparatami do gier elektronicznych, części i osprzęt do wszystkich wyżej
wymienionych towarów, apaszki jedwabne, antystresery, baloniki,
bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, clipboardy, czapki, daszki, długopisy, elektroniczne urządzenia do tłumaczeń językowych,
elektroniczne urządzenia ze słownikiem, etui skórzane na długopisy,
etui skórzane na wizytówki, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, joja, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki,
latawce, linijki, maskotki, materiały biurowe i szkolne, medale, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, ołówki, opakowania na napoje,
organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki,
plecaki, płotki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki
pod mysz, pompony, portfele, postery, potykacze, radioodbiorniki,
rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze,
standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, świece, tablice, teczki skórzane, terkotki, termosy, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody
perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się z opisem oraz kupować te
towary: z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi
elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa
w powyższym zakresie, usługi polegające na transkrypcji pisemnych
informacji (komunikatów), 36 usługi w zakresie: pośrednictwa w zawieraniu umów ubezpieczeniowych poprzez telefon i Internet,
sprawdzania stanu konta poprzez telefon i Internet, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie: rozpowszechniania systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej, telefaksowej, w systemie
cyfrowym, usługi w zakresie łączności: radiofonicznej, telegraficznej,
telefonicznej, telefonii komórkowej i poprzez Internet, telefaksowej,
ustalania taryf i opłat, obsługi satelitów i przekazów satelitarnych,
organizowania systemów transmisyjnych, przesyłania dźwięku, obrazu i sms-ów, usługi w zakresie: poczty elektronicznej, zleceń przy-
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woławczych z zastosowaniem radia, telefonu lub innych środków
komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie prowadzenia: stacji radiowych, telewizyjnych oraz transmitowania dźwięku i obrazu, usługi
w zakresie gromadzenia i przekazywania aktualności informacyjnych
z wykorzystaniem: multimediów, urządzeń telekomunikacyjnych,
usługi w zakresie wypożyczania telefonów, modemów i innych urządzeń telekomunikacyjnych, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci
Internet, zapewnianie dostępu do danych, w tym informacji, przechowywanych w formie elektronicznej, usługi w zakresie zdalnego udostępniania danych elektronicznych, zarządzanie zdalnym dostępem
do danych elektronicznych, elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania
i przekazywania wiadomości, usługi polegające na transmisji pisemnych informacji (komunikatów), usługi telekomunikacyjne on-line
polegające na umożliwieniu: zlecenia usług dotyczących zawierania
umów bankowych, kredytowych, otwierania rachunków bankowych, dokonywania operacji bankowych, dostępu do konta bankowego, świadczenia usług bankowych, kredytowych, zawierania
umów pośrednictwa, umów kupna-sprzedaży, umów ubezpieczeniowych, umów kredytowych, umów bankowych oraz otwierania
rachunków bankowych, dokonywania operacji bankowych, dostępu
do konta bankowego, wykonywania umów z branży telekomunikacyjnej, usługi wirtualnych sieci polegające na umożliwianiu dostępu
do zasobów za pośrednictwem wirtualnych sieci, transmisji danych
w sieciach wirtualnych, zarządzaniu ruchem w sieciach wirtualnych
polegającym na kierowaniu przepływem danych i kontroli przepływu danych w sieciach wirtualnych, w tym zarządzaniu dostępami
do sieci oraz przepływnością sieci wirtualnych, 41 usługi w zakresie
nauczania poprzez telefon, Internet, radio i telewizję, 42 projektowanie oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, uaktualnianie oprogramowania komputerowego, przetwarzanie
kopii bezpieczeństwa danych z systemów komputerowych, konfiguracja, instalacja i integracja komputerów i programów komputerowych, wynajmowanie obszarów pamięci serwera, wynajmowanie
oprogramowania komputerowego i serwerów komputerowych, dostarczanie za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej lub
w punktach sprzedaży programów komputerowych, konsultacje
w dziedzinie oprogramowania komputerowego i komputerów, konserwacja oprogramowania komputerowego, odtwarzanie baz danych dla osób trzecich, dostarczanie on-line operacyjnego oprogramowania komputerowego nieściągalnego, konsultacje w dziedzinie
sieci i aplikacji w chmurze obliczeniowej, usługi komputerowe, w zakresie integracji środowisk prywatnej i publicznej chmury obliczeniowej, usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzinie chmury obliczeniowej, usługi chmury obliczeniowej, usługi w zakresie migracji
danych, hosting stron i portali internetowych, usługi w zakresie zabezpieczeń komputerowych, usługi doradztwa w zakresie zabezpieczeń komputerowych, zdalny monitoring systemów komputerowych, usługi w zakresie komputerowej ochrony antywirusowej,
usługi doradztwa w zakresie ochrony antywirusowej, usługi diagnozowania usterek programów komputerowych i sprawdzania wirusów, dostarczanie za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej lub w punktach sprzedaży oprogramowania antywirusowego,
weryfikacja połączeń między komputerami, usługi badawcze dla osób
trzecich dotyczące telekomunikacji i sieci telekomunikacyjnych.

(111) 322024
(220) 2018 11 14
(210) 492660
(151) 2019 05 13
(441) 2019 01 03
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) progresiva
(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, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje
i tłuszcze jadalne, w tym odżywki dla kulturystów i/lub sportowców,
substancje dietetyczne, żywność dietetyczna, koncentraty i odżywki
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wysokobiałkowe, węglowodanowe i wysokoenergetyczne wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami nie do celów
medycznych zawarte w tej klasie na bazie białka-w postaci tabletek,
kapsułek, pastylek, proszków, syropów, 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji i przyrządzania napojów,
napoje dietetyczne, wysokoenergetyczne, węglowodanowe, witaminowe.

(111) 322025
(220) 2018 11 07
(210) 492444
(151) 2019 04 29
(441) 2019 01 03
(732) MENDYKA WOJCIECH TOMASZ 1337 CONSULTING,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Meaning Maker
(510), (511) 41 szkolenie z zakresu sprzedaży, szkolenie związane
z karierą zawodową, trening osobisty jako szkolenie, szkolenie zaawansowane, szkolenie w zakresie ćwiczeń grupowych, szkolenie
biznesowe prowadzone za pomocą gry, szkolenie za pośrednictwem mediów radiowo-telewizyjnych, usługi edukacyjne związane
ze szkoleniem sprzedażowym, organizowanie konferencji związanych ze szkoleniem zawodowym, szkolenie biznesowe zapewniane
za pomocą struktury symulacyjnej, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), doradztwo w zakresie szkoleń,
doradztwo zawodowe i coaching jako doradztwo szkoleniowe i edukacyjne, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo
w zakresie szkoleń biznesowych, doradztwo w zakresie szkolenia
i doskonalenia zawodowego, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizacja konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, organizowanie i prowadzenie
wykładów, organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, organizowanie zjazdów w celach biznesowych, prowadzenie seminariów
szkoleniowych, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji.
(111) 322026
(220) 2018 07 25
(151) 2019 05 16
(441) 2019 01 28
(732) WILCZYŃSKI LECH, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INSTAR ENERGY LAB
(540)

(210) 488642

(591) fioletowy, niebieski, zielony, biały, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.05, 27.05.17, 26.03.04, 26.03.05, 26.04.02,
26.04.05, 26.04.09, 26.04.11, 26.04.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do obrotu handlowego waluty tradycyjnej i wirtualnej, elektroniczna platforma finansowa dostosowująca płatności i transakcje finansowe, sprzęt
komputerowy do transferu waluty wirtualnej i waluty tradycyjnej
pomiędzy komputerami za pośrednictwem sieci komputerowych
typu „każdy z każdym” (peer-to-peer), pliki z danymi elektronicznymi zawierające transferowalne jednostki elektroniczne będące
ekwiwalentami gotówki o określonej wartości w gotówce, oprogramowanie komputerowe jako elektroniczna platforma finansowa,
która obsługuje wiele rodzajów transakcji płatniczych na urządzeniu mobilnym, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia
do monitorowania zużycia energii elektrycznej, 35 reklama, reklama
korespondencyjna, zewnętrzna, radiowa, telewizyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych,
usługi marketingowe, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, zapewnianie platformy internetowej dla nabyw-
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ców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarobkowe
zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób
trzecich w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, administrowanie programami lojalności konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie
plikami, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, sprzedaż oprogramowania komputerowego, urządzeń do przetwarzania danych, 38 przesyłanie danych,
transmisja plików cyfrowych, elektroniczne transmisje waluty za pośrednictwem terminali komputerowych i urządzeń elektronicznych,
transmisja wirtualnej waluty i waluty w formie cyfrowej poprzez
elektroniczne sieci komunikacyjne, elektroniczne transmisje danych
finansowych za pośrednictwem terminali komputerowych i urządzeń elektronicznych, transmisje informacji finansowych za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, 42 audyt energetyczny, doradztwo w zakresie oszczędności energii, doradztwo
w zakresie wykorzystania i zarządzania energią, opracowywanie projektów technicznych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, badania w zakresie efektywności zużycia
energii, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego,
aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, chmura obliczeniowa, doradztwo dotyczące
bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych,
dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, badania techniczne, hosting serwerów, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, monitoring systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie
systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego
dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, odzyskiwanie danych
komputerowych, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma jako usługa [PaaS], prace badawczo-rozwojowe nad nowymi
produktami dla osób trzecich, projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych
dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii
danych poza lokalizacją użytkownika, usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej.

(111) 322027
(220) 2018 01 30
(210) 481761
(151) 2019 07 16
(441) 2019 04 01
(732) ENERGO-COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ENERGO-COMPLEX
(510), (511) 9 urządzenia, aparaty i przyrządy elektryczne, elektroniczne i telekomunikacyjne, zestawy do diagnostyki transformatorów, mierniki przyspieszeń, komputerowe systemy pomiarowe,
elektroniczne wskaźniki położenia przełącznika zaczepów, napędy
elektryczne ze sterowaniem podobciążeniowych przełączników
zaczepów, styki do głowic PPZ (podobciążeniowych przełączników
zaczepów), systemy monitorowania parametrów sieci energoelektrycznych, elektryczne części zamienne do podobciążeniowych
przełączników zaczepów, transformatory oraz ich części i podzespoły, urządzenia i systemy do monitorowania stanu technicznego
transformatorów, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu
energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do przewodzenia energii
elektrycznej, urządzenia do regulacji energii, 37 przeglądy, remonty, rewizje i naprawy transformatorów energetycznych oraz podob-

Nr 10/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

ciążeniowych przełączników zaczepów, usługi w zakresie montażu
i uruchamiania sieci, konserwacja antykorozyjna transformatorów,
41 organizacja i prowadzenie szkoleń, kursów, sympozjów, konferencji i odczytów w zakresie systemów, urządzeń i aparatury energoelektrycznej, 42 usługi w zakresie diagnostyki transformatorów
energetycznych oraz podobciążeniowych przełączników zaczepów,
prowadzenie usług w zakresie serwisu systemów komputerowych,
opracowywanie oprogramowania na zamówienie w zakresie baz
danych i aplikacji integrujących zarządzania danymi, badania kontrolne wyłączników mocy, badania termowizyjne, usługi diagnostyki
i ekspertyz w zakresie transformatorów, doradztwo techniczne w zakresie transformatorów, ekspertyzy w zakresie technologii, badania
w dziedzinie energii, prowadzenie badań i opracowywanie projektów technicznych związanych z wykorzystywaniem naturalnych źródeł energii, projektowanie transformatorów elektromagnetycznych
na zamówienie, badania inżynieryjne, badania laboratoryjne.

(111) 322028
(220) 2018 06 14
(210) 487113
(151) 2019 07 16
(441) 2019 02 11
(732) STRIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Swadzim (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RAJ SZYCIA
(510), (511) 7 elektryczne maszyny do szycia, maszyny prasowalnicze, maszyny do cięcia tkanin, 8 nożyczki, żelazka, 35 usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: elektryczne maszyny do szycia,
maszyny prasowalnicze, maszyny do cięcia tkanin, nożyczki, żelazka.
(111) 322029
(220) 2018 09 27
(210) 491063
(151) 2019 05 13
(441) 2018 12 10
(732) ARIES POWER EQUIPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Water Fighters
(540)

(591) czerwony, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 czapki [nakrycia głowy], czapki sportowe, obuwie, buty
sportowe, buty treningowe [obuwie sportowe], obuwie gimnastyczne, odzież, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, produkcja nagrań audio i video oraz
produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, organizacja gier, organizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych, organizacja kwizów, gier i zawodów, organizacja turniejów sportowych, organizacja
wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, organizacja wystaw
w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie seminariów
i warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie zawodów,
organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie pokazów w celach kulturalnych, organizowanie wystaw do celów rozrywkowych,
organizowanie wystaw w celach szkoleniowych, szkolenie sportowe,
sędziowanie w sporcie, świadczenie usług edukacyjnych związanych
ze sprawnością fizyczną, udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, udzielanie informacji na temat wyników rozgrywek
sportowych, usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi w zakresie
nabywania biletów na imprezy sportowe, usługi w zakresie notowań
wyników sportowych, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, wypożyczanie sprzętu do użytku na imprezach sportowych.
(111) 322030
(220) 2018 09 28
(210) 491081
(151) 2019 07 15
(441) 2019 03 11
(732) ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ALLEGRO BILET
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe w zakresie obsługiwania sklepów online, aplikacje mobilne w zakresie obsługiwania
sklepów online, oprogramowanie komputerowe przeznaczone
do obsługi transakcji sprzedaży biletów na wydarzenia rozrywkowe,
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sportowe, artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, aplikacje mobilne przeznaczone do obsługi transakcji sprzedaży biletów na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, artystyczne,
muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, 35 obsługa rynków on-line w celu umożliwienia negocjacji transakcji handlowych
między osobami trzecimi podczas sprzedaży i zakupu towarów,
udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line dla osób trzecich,
usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, udostępnianie przestrzeni
reklamowej on-line w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi reklamowe i promocyjne, usługi porównywania cen, usługi marketingowe,
pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych polegająca na:
udostępnianiu witryny internetowej w światowej sieci komputerowej, za pomocą której osoby trzecie mogą oferować i zaopatrywać
się w towary i usługi, umieszczać, określać status oraz realizować
zlecenia i zamówienia handlowe, zawierać umowy i dokonywać
transakcji, usługi handlu online w odniesieniu do licytacji elektronicznych oraz oceny online z tym związane, pomoc w prowadzeniu
przedsiębiorstw handlowych polegająca na: udostępnianiu witryny
internetowej w światowej sieci komputerowej, za pomocą której
osoby trzecie mogą oferować i zaopatrywać się w bilety na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, artystyczne, muzyczne, edukacyjne,
rekreacyjne lub kulturalne, umieszczać, określać status oraz realizować zlecenia i zamówienia handlowe i dokonywać transakcji w tym
zakresie, usługi sprzedaży biletów zawarte w tej klasie, usługi marketingowe w zakresie wydarzeń rozrywkowych, sportowych, artystycznych, muzycznych, edukacyjnych, rekreacyjnych lub kulturalnych,
usługi informacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, 41 usługi
rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rozrywkowe,
usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia sportowe, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia
kulturalne, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe, usługi informacyjne dotyczące
wydarzeń rozrywkowych, sportowych, muzycznych, rekreacyjnych
lub kulturalnych, usługi w zakresie sprzedaży lub rezerwacji biletów
na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, 42 usługi komputerowe, mianowicie udostępnianie wyszukiwarki produktów w ramach serwisu
internetowego, tworzenie i utrzymywanie, w imieniu osób trzecich,
informatycznych systemów marketingowych dostępnych przez Internet, oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie obsługiwania
sklepów online, usługi komputerowe, mianowicie udostępnianie
wyszukiwarki wydarzeń rozrywkowych, sportowych, artystycznych,
muzycznych, edukacyjnych, rekreacyjnych lub kulturalnych oraz biletów na te wydarzenia w ramach serwisu internetowego, oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie obsługiwania sklepów online,
w których prowadzona jest sprzedaż biletów na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne
lub kulturalne.

(111) 322031
(220) 2018 10 01
(210) 491118
(151) 2019 06 05
(441) 2019 01 28
(732) ŁUBA GRZEGORZ LED-HURT, Wielka Wieś (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mocświatła
(540)

(591) biały, pomarańczowy, różowy, fioletowy, ciemnoniebieski,
niebieski, ciemnozielony, jasnozielony, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.15, 13.01.17
(510), (511) 9 baterie do oświetlania, baterie słoneczne, diody świecące, gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne], kable
elektryczne, klawiatury komputerowe, drukarki do komputerów,
transformatory elektryczne, fotokopiarki, komputery, 11 abażury,
stelaże do abażurów, elektryczne lampy, lampki elektryczne na choinkę, lampy, abażury do lamp, klosze do lamp, obudowy do lamp,
osłony do lamp, palniki do lamp, reflektory do lamp, szkła do lamp,
lampy bezpieczeństwa, lampy elektryczne, oprawki do lamp elektrycznych, lampy luminescencyjne rurowe do oświetlania, lampy
oświetleniowe, lampy uliczne, lampy wyładowcze elektryczne i rurowe do oświetlenia, latarki, latarki kieszonkowe, elektryczne, urządze-
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nia i instalacje do oświetlenia, urządzenia do oświetlenia pojazdów,
oświetlenia sufitowe, żarówki oświetleniowe, reflektory do lamp,
reflektory do samochodów, światła do samochodów, urządzenia
do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych, żarówki
elektryczne, żarówki oświetleniowe, 35 zgromadzenie na rzecz osób
trzecich towarów i usług z nimi związanych pozwalające na swobodne oglądanie i kupowanie w hurtowni, sklepie, sklepie internetowym
następujących towarów: baterie do oświetlania, baterie słoneczne,
diody świecące, gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne], kable elektryczne, klawiatury komputerowe, drukarki do komputerów, transformatory elektryczne, fotokopiarki, komputery, abażury,
stelaże do abażurów, elektryczne lampy, lampki elektryczne na choinkę, lampy, abażury do lamp, klosze do lamp, obudowy do lamp,
osłony do lamp, palniki do lamp, reflektory do lamp, szkła do lamp,
lampy bezpieczeństwa, lampy elektryczne, oprawki do lamp elektrycznych, lampy luminescencyjne rurowe do oświetlania, lampy
oświetleniowe, lampy uliczne, lampy wyładowcze elektryczne i rurowe do oświetlenia, latarki, latarki kieszonkowe, elektryczne, urządzenia i instalacje do oświetlenia, urządzenia do oświetlenia pojazdów,
oświetlenia sufitowe, żarówki oświetleniowe, reflektory do lamp,
reflektory do samochodów, światła do samochodów, urządzenia
do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych, żarówki
elektryczne, żarówki oświetleniowe, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, usługi reklamowe, usługi montażu oraz serwisu oświetlenia
i urządzeń elektrycznych.

(111) 322032
(220) 2018 10 02
(210) 491167
(151) 2019 07 12
(441) 2019 03 25
(732) GÓRALCZYK MICHAŁ, Kalwaria Zebrzydowska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARKA
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 25 obuwie sportowe, elementy obuwia: cholewki, napiętki, noski .
(111) 322033
(220) 2018 10 05
(210) 491308
(151) 2019 06 05
(441) 2018 12 17
(732) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII I MEDYCYNY MOLEKULARNEJ,
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FORTA PRESS
(540)

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 16 gazety, czasopisma (periodyki), afisze, plakaty, aktówki (artykuły biurowe), albumy, blankiety, broszury, druki, emblematy, kalendarze, karty pocztowe, katalogi, książki, koperty, materiały
do pisania, materiały drukowane, materiały do nauczania, materiały
szkoleniowe i instruktażowe, materiały introligatorskie, w tym obwoluty na publikacje wymiennokartkowe, materiały fotograficzne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania (nie ujęte w innych klasach), podręczniki, notatniki,
notesy, publikacje, papier, papier do pisania, książki, krypty, ulotki,
41 usługi wydawnicze, wydawanie gazety, książek, broszur, folderów, wydawnictwa cykliczne i periodyczne, usługi w zakresie publikacji elektronicznych on-line książek i periodyków, publikowania
książek i tekstów, organizowanie i prowadzenie warsztatów, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów oraz zjazdów, edukacja,
nauczanie korespondencyjne, kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, pisanie i publikowanie tekstów
innych niż reklamowych.
(111) 322034
(151) 2019 04 16

(220) 2018 10 12
(441) 2019 01 03

(210) 491564
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(732) RED-PHARMA HEALTHCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stara Iwiczna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) T’Streps
(540)

(591) czarny, fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, aromaty,
balsamy do celów kosmetycznych, balsamy, inne niż do celów medycznych, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, kosmetyki,
kosmetyki dla dzieci, kremy kosmetyczne, środki do czyszczenia
zębów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, preparaty
odświeżające oddech do higieny osobistej, zestawy kosmetyków,
żele do masażu, inne niż do celów medycznych, żele do wybielania
zębów, 5 antybiotyki, balsamiczne preparaty do celów medycznych,
balsamy do użytku medycznego, białkowe suplementy diety, biologiczne preparaty do celów medycznych, dietetyczne substancje
przystosowane do celów medycznych, ekstrakty roślinne do celów
farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, eliksiry
[preparaty farmaceutyczne], guma do żucia do celów medycznych,
immunostymulanty, kapsułki do celów farmaceutycznych, lecznicze
środki do czyszczenia zębów, leki wzmacniające, maści do celów far,
materiały opatrunkowe, medyczne, mineralne suplementy diety,
mydła antybakteryjne, mydła lecznicze, nalewki do celów medycznych, napary lecznicze, napoje stosowane w lecznictwie, odżywcze
suplementy diety, olejki lecznicze, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, płyny do celów farmaceutycznych, płyny do płukania
jamy ustnej do celów medycznych, preparaty bakteryjne do celów
medycznych lub weterynaryjnych, preparaty chemiczne do celów
farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty witaminowe,
suplementy diety o działaniu kosmetycznym, 30 zioła do celów spożywczych.
(111) 322035
(220) 2018 10 19
(210) 491793
(151) 2019 06 05
(441) 2019 02 18
(732) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK FURMANEK
SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLOSLEK LABORATORIUM LIFT effect
(540)

(531) 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.15, 27.05.17, 05.03.14
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, biokosmetyki, kremy
kosmetyczne, emulsje kosmetyczne, spraje nielecznicze, żele jako
kosmetyki, balsamy jako kosmetyki, toniki jako kosmetyki, lotiony,
mleczka, kosmetyki kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, środki upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe,
mydła, olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony
do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy nielecznicze, odżywki
do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom,
kosmetyki do biustu, kosmetyki wyszczuplające nie do celów medycznych, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, środki do czyszczenia zębów, kosmetyki
do pielęgnacji paznokci, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści,
balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, kosmetyki
lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji włosów, dermokosmetyki
do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki, nutrikosmetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne.
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(111) 322036
(220) 2019 02 05
(210) 495597
(151) 2019 07 04
(441) 2019 03 18
(732) SPECJALISTYCZNA FIRMA WYBURZENIOWA URSZULA WARWAS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SFW WYBURZENIA
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 maszyny kruszące, maszyny do robót ziemnych, koparki
jednoczerpakowe mechaniczne, 37 rozbiórka budynków, wynajem
sprzętu budowlanego, nadzór budowlany, konsultacje budowlane,
budownictwo, 40 recykling odpadów i śmieci, sortowanie odpadów
i materiałów nadających się do recyklingu [przetwarzanie], usuwanie
warstw nawierzchniowych, niszczenie odpadów i śmieci, 42 usługi
inżynieryjne, opracowywanie projektów technicznych, projektowanie budowlane, badania techniczne.
(111) 322037
(220) 2019 02 05
(210) 495602
(151) 2019 07 04
(441) 2019 03 18
(732) ABRAMCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AUSTRALIS
(510), (511) 29 ryby [nieżywe], owoce morza [nieżywe], mięczaki
[nieżywe], skorupiaki [nieżywe], krewetki [nieżywe], małże [nieżywe],
ostrygi [nieżywe], ryby mrożone, ryby konserwowane, ryby marynowane, ryby gotowane, ryby przetworzone, ryby solone, ryby suszone, ryby wędzone, mrożone produkty rybne, mrożone gotowane
ryby, mrożone owoce morza, gotowane owoce morza, potrawy rybne, produkty z owoców morza, gotowe posiłki składające się głównie z ryb, mrożone posiłki składające się głównie z ryb, filety rybne,
paluszki rybne, kotlety rybne, krokiety rybne, kiełbaski rybne, steki
z ryb, pulpety rybne, galaretki rybne, konserwy rybne, pasztety rybne, pasty rybne, pasty z owoców morza, pasty krewetkowe, przeciery
rybne, sałatki rybne, wywar rybny, anchois, surimi, ikra rybia przetworzona, kawior, krakersy rybne, dzwonka rybne, płaty rybne, polędwice rybne, żywność produkowana z ryb, przekąski rybne, przetwory z ryb, ikry rybiej, skorupiaków i owoców morza, potrawy gotowe
z ryb, ikry rybiej, skorupiaków i owoców morza, zupy i buliony z ryb,
ikry rybiej, skorupiaków i owoców morza, parówki rybne i rybno-warzywne, chipsy rybne.
(111) 322038
(220) 2019 02 05
(151) 2019 07 04
(441) 2019 03 18
(732) BRODZIAK RAFAŁ, Ożarów Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAGNETO POWER
(540)

(210) 495607

(591) biały, czarny, czerwony, niebieski, jasnoniebieski
(531) 26.01.04, 26.04.05, 26.04.22, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(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) 322039
(151) 2019 07 10

(220) 2019 02 13
(441) 2019 03 25

(210) 495907
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(732) SADOWSKA IGA ÉCLAIR NAIL STUDIO, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ÉCLAIR
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji skóry i paznokci, balsamy do celów kosmetycznych, olejki do celów kosmetycznych, lakiery do paznokci, żel do paznokci, kleje do mocowania sztucznych paznokci,
preparaty do odtłuszczania paznokci, zmywacze do paznokci, ozdoby
do paznokci, preparaty do zdobienia paznokci, puder akrylowy do paznokci, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna preparatów do pielęgnacji
ciała, w szczególności preparatów do pielęgnacji skóry i paznokci oraz
produktów do stylizacji paznokci, sprzedaż hurtowa i detaliczna przyborów i urządzeń do manicure i pedicure, sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów higienicznych i dezynfekujących dla salonów manicure
i pedicure, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu stylizacji
paznokci, organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu pielęgnacji
ciała, 44 usługi salonów pielęgnacji paznokci.
(111) 322040
(220) 2019 02 14
(210) 495952
(151) 2019 07 11
(441) 2019 03 25
(732) SARSAR MONIKA GOOD CHOICE, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOZAIKA
(540)

(591) niebieski
(531) 25.01.25, 27.05.01, 29.01.04, 26.11.13, 26.11.25
(510), (511) 35 usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem
i prowadzeniem franczyz, usługi świadczone przez franczyzodawcę,
mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych
lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, 41 usługi klubowe, usługi
rozrywkowe świadczone w klubach nocnych, 43 bary, oferowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, organizacja przyjęć
weselnych w tym z dostarczaniem żywności i napojów, usługi kateringowe, usługi koktajlbarów, zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, usługi w zakresie bankietów.
(111) 322041
(220) 2019 02 14
(210) 495964
(151) 2019 07 16
(441) 2019 04 01
(732) FIRMA HANDLOWA ROLNIK SPÓŁKA JAWNA, Mikołów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROLNIK
(540)

(591) biały, czerwony, czarny, szary
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.11.08, 26.11.12, 26.04.06
(510), (511) 29 pasty do smarowania na bazie mięsa, mięso konserwowane, gotowe dania mięsne, zupy, oliwa z oliwek jadalna, przygotowane dania składające się głównie z mięsa, przetworzone owoce,
grzyby jadalne, przetworzone, przetworzone warzywa, przetworzone orzechy, przetworzone rośliny strączkowe, 30 dania gotowe
na bazie makaronu, przygotowany chrzan [przyprawa], musztarda,
ketchup [sos], sosy [przyprawy], ryż, miód, ocet, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących towarów: pasty do smarowania na bazie mięsa, mięso konserwowane, gotowe dania mięsne, zupy, oliwa
z oliwek jadalna, przygotowane dania składające się głównie z mięsa,
przetworzone owoce, grzyby jadalne, przetworzone, przetworzone
warzywa, przetworzone orzechy, przetworzone rośliny strączkowe,
dania gotowe na bazie makaronu, przygotowany chrzan [przyprawa], musztarda, ketchup [sos], sosy [przyprawy], ryż, miód, ocet.
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(111) 322042
(220) 2019 02 18
(210) 496047
(151) 2019 07 16
(441) 2019 04 01
(732) KŁYSZEJKO LESZEK PAWEŁ INDYWIDUALNA PRAKTYKA
LEKARSKA, Jelenia Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GYNOVUM
(540)

(591) szary, biały, czerwony, czarny
(531) 26.11.03, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 opieka medyczna, placówka opieki medycznej, pomoc medyczna, usługi lekarskie, położniczo-ginekologiczne świadczenia medyczne.
(111) 322043
(220) 2018 10 21
(210) 491833
(151) 2019 05 13
(441) 2019 01 03
(732) BULAS-BAZAR SPÓŁKA JAWNA BULAS KRYSTYNA, BULAS
ROMAN, Zakopane (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PARKING pod Gubałówką
(540)

(591) czarny, szary, niebieski
(531) 06.01.04, 27.05.01, 29.01.13, 26.05.01, 26.05.16, 26.05.18
(510), (511) 39 prowadzenie parkingów, usługi parkingowe, wynajmowanie miejsc parkingowych, usługi udostępniania miejsc parkingowych, wynajem przestrzeni parkingowej dla pojazdów, .
(111) 322044
(220) 2018 10 23
(210) 491915
(151) 2019 06 13
(441) 2019 02 11
(732) ECHO BROWARY WARSZAWSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce (PL);
DELLIA INVESTMENTS-PROJEKT ECHO-115 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWARY WARSZAWSKIE
(540)

(591) ciemnopomarańczowy
(531) 29.01.01, 27.05.01, 26.02.07
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, materiały piśmienne, zeszyty dla celów promocji działalności obiektów
mieszkaniowych, biurowych i handlowych, 21 naczynia stołowe oraz
naczynia do picia dla celów promocji działalności obiektów mieszkaniowych, biurowych i handlowych, 25 ubrania, w tym koszule, bluzki,
kombinezony, nakrycia głowy dla celów promocji działalności obiektów mieszkaniowych, 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, biurowych, usługowych i handlowych, 36 usługi związane z nieruchomościami: sporządzanie umów
najmu, wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynko-
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wych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych,
mieszkaniowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie
nieruchomościami, sprzedaż i pośrednictwo w sprzedaży nieruchomościami, w ramach działalności usługi w zakresie działalności usługowej obiektów mieszkaniowych, biurowych i handlowych, 37 usługi
budowlane, remontowe, instalacyjne, wykończeniowe dotyczące
obiektów mieszkaniowych, biurowych, usługowych i handlowych,
39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży oraz wynajmowanie
sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów mieszkaniowych,
biurowych i handlowych, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, biurowych i handlowych, 43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie,
restauracje, kawiarnie w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, biurowych i handlowych, wynajmowanie sal na posiedzenia
w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych.
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 322045
(220) 2018 10 23
(210) 491916
(151) 2019 06 13
(441) 2019 02 11
(732) ECHO BROWARY WARSZAWSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce (PL);
DELLIA INVESTMENTS-PROJEKT ECHO-115 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWARY WARSZAWSKIE
(540)

(591) czarny
(531) 29.01.08, 27.05.01, 26.02.07
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, materiały
piśmienne, zeszyty dla celów promocji działalności obiektów mieszkaniowych, biurowych i handlowych, 21 naczynia stołowe oraz naczynia
do picia dla celów promocji działalności obiektów mieszkaniowych,
biurowych i handlowych, 25 ubrania, w tym koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla celów promocji działalności obiektów mieszkaniowych, 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, biurowych, usługowych i handlowych, 36 usługi
związane z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu, wynajem
i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych, mieszkaniowych oraz
handlowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sprzedaż i pośrednictwo w sprzedaży nieruchomościami, w ramach działalności usługi w zakresie działalności usługowej obiektów mieszkaniowych, biurowych i handlowych, 37 usługi budowlane, remontowe,
instalacyjne, wykończeniowe dotyczące obiektów mieszkaniowych,
biurowych, usługowych i handlowych, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży oraz wynajmowanie sal na posiedzenia w ramach
działalności obiektów mieszkaniowych, biurowych i handlowych, 41
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, biurowych i handlowych, 43 bary
szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, biurowych i handlowych, wynajmowanie sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych. 			
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 322046
(220) 2018 10 26
(210) 492062
(151) 2019 07 16
(441) 2018 12 03
(732) GPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Balice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GLC
(510), (511) 6 drobne wyroby metalowe, haki metalowe do użytku
w budownictwie, kołnierze metalowe, kominowe trzony metalowe,
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metalowe kosze okienne, metalowe kratki odpływowe, metalowe
kratki wentylacyjne do budynków, metalowe osłony karnisza, metalowe profile odwadniające, metalowe rury drenażowe, metalowe
uchwyty rynnowe, obudowy kominków z metalu, odpowietrzniki
metalowe do okien mansardowych, okucia metalowe, osłony z metalu, skrzynki na listy metalowe, uchwyty, poręcze metalowe, wsporniki metalowe, wywietrzniki czyli otwory wentylacyjne z metalu dla
budownictwa, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, akcesoria metalowe do okien, drzwi i okna metalowe, ekrany zewnętrzne
słoneczne z metalu, ekrany, siatki przeciw owadom metalowe, kratki
wentylacyjne z metalu do montowania w oknach, listwy metalowe
do mocowania okien, markizy metalowe, metalowe okna dachowe,
metalowe parapety okienne, okiennice metalowe, odrzwia metalowe,
profile z metalu na drzwi, rolety metalowe, żaluzje metalowe do użytku zewnętrznego, metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym
zawory, metalowe, metalowe kratki ściekowe podłogowe, rury i rurki
ze stali, artykuły metalowe do użytku w budownictwie, blacha do pokrycia dachu z metalu, boazeria metalowa, dachowe rynny metalowe,
pokrycia dachowe metalowe, dachówki metalowe, drobne wyroby żelazne do budynków, fasady metalowe, fasety metalowe, filary metalowe, kominy stalowe, kratki wentylacyjne z metalu, metalowe materiały
do krycia nawierzchni, metalowe, modułowe elementy budowlane,
metalowe okładziny elewacyjne, metalowe rynny, okapy metalowe,
okładziny metalowe do użytku w budownictwie, metalowe osłony
do rur, 19 niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, drzwi
niemetalowe, ościeżnice drzwiowe niemetalowe, elementy szklane
do okien, fasady okien niemetalowe, szkło izolacyjne jako materiał
budowlany, niemetalowe klapy, niemetalowe ościeżnice do okien, niemetalowe okna świetlikowe do budynków, niemetalowe termorolety
z listewek, stosowane na zewnątrz, niemetalowe żaluzje zewnętrzne,
okiennice niemetalowe, niemetalowe okładziny na okna, niemetalowe
rolety zewnętrzne do okien, szkło budowlane, niemetalowe materiały
i elementy budowlane i konstrukcyjne, rury sztywne i zawory do nich,
niemetalowe, niemetalowe arkusze okładzinowe, betonowe materiały budowlane, blacha z tworzyw sztucznych na dachy, boazerie, cementowe powłoki ścienne, niemetalowe części budowlane, drewno
budowlane, elementy konstrukcyjne z tworzyw sztucznych, fasady
z materiałów niemetalowych, filcowe pokrycia dachowe, kratownice
niemetalowe, licowa zaprawa murarska, niemetalowe listwy budowlane, niemetalowe listwy dekoracyjne, listwy podłogowe, niemetalowe,
listwy przypodłogowe niemetalowe, materiały do pokrywania dachu,
niemetalowe materiały okładzinowe, niemetalowe elementy łączące
do rynien, niemetalowe klapki wentylatorów do budynków, niemetalowe kratki wentylacyjne do budynków, niemetalowe okładziny
do użytku w budownictwie, niemetalowe okiennice zewnętrzne, okładziny niemetalowe do fasad, niemetalowe osłony do złącz kompensacyjnych, osłony otworów wentylacyjnych, niemetalowe, orynnowanie
niemetalowe do rozpraszania deszczówki, orynnowanie niemetalowe do rozpraszania ścieków, orynnowanie niemetalowe do zbierania
deszczówki, orynnowanie niemetalowe do zbierania ścieków, parapety okienne, niemetalowe, papa dachowa, płytki ceramiczne, płytki
z tworzyw sztucznych, profile niemetalowe do budownictwa, rynny
dachowe niemetalowe, siding winylowy jako materiał budowlany,
ścianki boczne, niemetalowe, ściany osłonowe z materiałów niemetalowych, uchwyty osłon uszczelniających, niemetalowe, wsporniki
do rynien, niemetalowe, rynny niemetalowe.

(111) 322047
(220) 2018 10 27
(210) 492109
(151) 2019 07 17
(441) 2019 03 25
(732) HILLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Racibórz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HILLS
(540)

(591) jasnobrązowy
(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.11
(510), (511) 22 niemetalowe pasy transportowe, niemetalowe zawiesia pasowe, niemetalowe zawiesia rozporowe.
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(111) 322048
(220) 2018 11 05
(210) 492305
(151) 2019 04 26
(441) 2018 12 03
(732) WINTERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duszniki Zdrój (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZIELENIEC SKI ARENA
(510), (511) 12 wyciągi narciarskie, instalacje transportujące [wyciągi
narciarskie], orczyki do wyciągów orczykowych, 41 szkoły narciarskie, udostępnianie stoków narciarskich, wypożyczanie sprzętu narciarskiego, usługi rekreacyjne dotyczące narciarstwa, usługi szkoleniowe w dziedzinie narciarstwa, udostępnianie obiektów i sprzętu
narciarskiego, zapewnianie obiektów sportowych na potrzeby narciarstwa, udostępnianie obiektów i sprzętu do narciarstwa, 43 usługi
hotelowe, rezerwacje hotelowe, hotelowe usługi kateringowe, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, usługi restauracji hotelowych,
usługi hoteli i moteli, usługi restauracyjne świadczone przez hotele,
hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, pensjonaty, domy gościnne, usługi restauracyjne, restauracje
z grillem, usługi restauracji hotelowych, restauracje dla turystów.
(111) 322049
(220) 2018 11 05
(210) 492360
(151) 2019 07 16
(441) 2018 12 10
(732) MUCHA SŁAWOMIR DARIUSZ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NALUNCH
(540)

(531) 11.01.06, 11.03.20, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, agencje informacji handlowej, informacja
o działalności gospodarczej, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, publikowanie sponsorowanych tekstów, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
usługi porównywania cen, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 43 restauracje,
kawiarnie, kafeterie jako bufety, restauracje samoobsługowe.
(111) 322050
(220) 2018 11 05
(210) 492380
(151) 2019 07 16
(441) 2019 01 14
(732) KRAKOWIAK IWONA, KRAKOWIAK PAWEŁ USŁUGI
POLIGRAFICZNE AMIS SPÓŁKA CYWILNA, Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) kolorami
(510), (511) 35 reklama, usługi agencji reklamowych, 40 drukowanie, usługi drukowania, drukowanie offsetowe, drukowanie książek,
drukowanie cyfrowe, usługi druku offsetowego, usługi wykańczania
druków, 42 projektowanie opakowań, usługi projektów graficznych,
projektowanie materiałów drukowanych, usługi projektowania opakowań przemysłowych.
(111) 322051
(220) 2018 11 05
(210) 492381
(151) 2019 07 16
(441) 2019 01 14
(732) KRAKOWIAK IWONA, KRAKOWIAK PAWEŁ USŁUGI
POLIGRAFICZNE AMIS SPÓŁKA CYWILNA, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kolor.ami DRUKARNIA
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, usługi agencji reklamowych, 40 drukowanie, usługi drukowania, drukowanie offsetowe, drukowanie książek,
drukowanie cyfrowe, usługi druku offsetowego, usługi wykańczania
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druków, 42 projektowanie opakowań, usługi projektów graficznych,
projektowanie materiałów drukowanych, usługi projektowania opakowań przemysłowych.

(111) 322052
(220) 2018 11 13
(210) 492592
(151) 2019 07 17
(441) 2019 03 25
(732) POLSKIE KOLEJE LINOWE SPÓŁKA AKCYJNA, Zakopane (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GOOBAYA
(510), (511) 41 prowadzenie parków rozrywki, snowpark, usługi parków tematycznych i parków rozrywki, usługi parków rekreacyjnych,
prowadzenie parków sportowych, usługi parków sportowych.
(111) 322053
(220) 2018 11 26
(210) 493128
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 11
(732) TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAKŁADY SPECJALNE LOTTO
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 01.01.01, 26.11.02, 29.01.12, 27.05.01
(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, ujemnych, 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 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, 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,

Nr 10/2019

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) 322054
(220) 2018 11 27
(210) 493149
(151) 2019 05 29
(441) 2019 01 28
(732) HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hortex MIESZANKA CHIŃSKA Gotowa w 8 minut
(540)

(591) biały, niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, zielony,
jasnozielony, ciemnozielony, czerwony, jasnoczerwony,
ciemnoczerwony, pomarańczowy, jasnopomarańczowy,
ciemnopomarańczowy, żółty, jasnożółty, ciemnożółty, beżowy,
brązowy, jasnobrązowy, ciemnobrązowy, jasnoszary, szary,
ciemnoszary, czarny
(531) 01.03.01, 01.03.02, 05.03.11, 06.19.09, 06.07.04, 07.01.05,
08.07.07, 05.09.15, 05.09.21, 05.09.22, 05.09.24, 29.01.15, 27.05.01,
28.03.99, 11.01.06, 25.01.19
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane warzywa, przetwory warzywne, mrożone warzywa, mrożone warzywa z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw, mrożone mieszanki warzywne,
mrożone mieszanki warzywne z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub
przypraw, mrożone dania gotowe z warzyw, mrożone dania gotowe
wegetariańskie, sałatki warzywne, warzywa puszkowane, składniki
do sporządzania zup, żywność dietetyczna składająca się głównie
z warzyw, żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu
składająca się głównie z warzyw.
(111) 322055
(220) 2018 11 27
(210) 493151
(151) 2019 05 29
(441) 2019 02 04
(732) HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hortex MIESZANKA MEKSYKAŃSKA Gotowa w 10 minut
(540)

(591) biały, niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, zielony,
jasnozielony, ciemnozielony, czerwony, jasnoczerwony,
ciemnoczerwony, pomarańczowy, jasnopomarańczowy,
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ciemnopomarańczowy, żółta, jasnożółty, ciemnożółty, fioletowy,
ciemnofioletowy, różowy, beżowy, jasnoszary, szary, ciemnoszary,
brązowy, jasnobrązowy, ciemnobrązowy, czarny
(531) 01.03.01, 01.03.02, 05.03.11, 05.09.15, 05.09.19, 05.09.21,
05.09.22, 05.09.24, 06.06.01, 08.07.05, 08.07.07, 25.01.19, 27.05.01,
29.01.15, 05.07.02
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane warzywa, przetwory warzywne, mrożone warzywa, mrożone warzywa z dodatkiem sosów i/Iub ziół i/lub przypraw, mrożone mieszanki warzywne,
mrożone mieszanki warzywne z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub
przypraw, mrożone dania gotowe z warzyw, mrożone dania gotowe
wegetariańskie, sałatki warzywne, warzywa puszkowane, składniki
do sporządzania zup, żywność dietetyczna składająca się głównie
z warzyw, żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu
składająca się głównie z warzyw.
(111) 322056
(220) 2018 11 29
(210) 493233
(151) 2019 06 05
(441) 2019 02 04
(732) NEOTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) neotherm ciepło jest w nas
(510), (511) 17 materiały izolacyjne, ognioochronne, wypełniające,
uszczelniające, termoizolacyjne naturalne, syntetyczne i przetworzone, materiały do dociepleń, izolacji wodnych i dźwiękowych, materiały izolacyjne ze styropianu dla budownictwa, zaprawy izolacyjne, 19
materiały budowlane niemetalowe, niemetalowe elementy budowlane ze styropianu, styropianowe płyty i profile, okładziny budowlane ze styropianu, materiały wykończeniowe ze styropianu, zaprawy
budowlane.
(111) 322057
(220) 2018 12 19
(210) 494056
(151) 2019 06 12
(441) 2019 02 18
(732) Noris Pharma AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) NORTRAN
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, lecznicze dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe,
dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla 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) 322058
(220) 2018 12 19
(210) 494057
(151) 2019 06 12
(441) 2019 02 18
(732) Noris Pharma AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) PRIMATON
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, lecznicze dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe,
dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla 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) 322059
(220) 2018 12 19
(210) 494062
(151) 2019 06 07
(441) 2019 02 11
(732) Noris Pharma AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) DIABETON
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, dietetyczne
dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy
diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wy-
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maganiami dietetycznymi, suplementy diety i preparaty dietetyczne,
suplementy diety składające się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy i preparaty witaminowe.

(111) 322060
(220) 2018 12 19
(210) 494066
(151) 2019 06 07
(441) 2019 02 18
(732) Noris Pharma AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) CARBOACTIV
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, dietetyczne
dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy
diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i preparaty dietetyczne,
suplementy diety składające się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy i preparaty witaminowe.
(111) 322061
(220) 2019 01 07
(151) 2019 07 17
(441) 2019 03 11
(732) KAROLCZAK DANIEL DKMEDIC, Leszno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DKMEDIC
(540)

(210) 494534

(591) zielony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.05, 26.04.16, 24.13.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy,
kosmetyki w formie olejków, kremy i balsamy kosmetyczne, preparaty nawilżające do ciała, maści do celów kosmetycznych, mleczka
do ciała i twarzy, masła do twarzy i ciała, olejki do ciała i twarzy,
emulsje do ciała i twarzy, kremy do ciała i twarzy, kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], kremy do rąk, kremy ochronne, kremy
do opalania skóry, kremy samoopalające, preparaty do opalania,
kremy po goleniu, kremy dla niemowląt [nielecznicze], oliwki dla
niemowląt, mleczka do ciała dla niemowląt, kremy do demakijażu,
olej kokosowy do celów kosmetycznych, olejki eukaliptusowe
do użytku kosmetycznego, aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, żel z aloesem do celów kosmetycznych, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do kąpieli, mydła i żele, produkty
z mydła, mydło aloesowe, produkty do mycia rąk, chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, kremy pod prysznic,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, aromatyczne olejki do kąpieli, zioła do kąpieli,
płyny do kąpieli, sole do kąpieli, środki do higieny jamy ustnej, pasta
do zębów, płyny do płukania jamy ustnej, środki do mycia zębów,
preparaty do czyszczenia zębów, odświeżacze oddechu, preparaty
do pielęgnacji zębów, zestawy produktów do higieny jamy ustnej,
dezodoranty i antyperspiranty, produkty perfumeryjne, środki perfumeryjne i zapachowe, preparaty przeciwpotne, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, nielecznicze produkty do pielęgnacji
twarzy, maseczki do twarzy i ciała, mleczko kosmetyczne, preparaty
złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], pianki oczyszczające,
płyny do oczu, płyny do golenia, płyny do mycia twarzy [kosmetyki],
preparaty do kuracji paznokci, odżywki do paznokci, emulsje
do wzmacniania paznokci, kosmetyczne żele pod oczy, kompresy
na oczy do celów kosmetycznych, środki do mikrodermabrazji, talk
do ciała, pudry dla niemowląt, nielecznicze preparaty do pielęgnacji
stóp, pudry do stóp [nielecznicze], nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, odżywki do ust, wazelina kosmetyczna, preparaty do golenia, zestawy do golenia, składające się z kremu do golenia i wody
po goleniu, preparaty do włosów, kosmetyki do włosów, nielecznicze kuracje do skóry głowy, balsamy do włosów, maseczki do włosów, odżywki do włosów, olejki do włosów, płyny do włosów, płyny
do kuracji wzmacniających włosy, preparaty do mycia włosów,
szampony, serum do włosów, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków,
5 farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, lekarstwa, antybiotyki,
ibuprofen do stosowania jako doustny środek przeciwbólowy, krople do uszu, krople do nosa do celów medycznych, paracetamol,
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pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, szczepionki, aspiryna, czopki, elektrolity do celów medycznych, preparaty antybiotykowe, preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty farmaceutyczne zapobiegające puchnięciu nóg, preparaty sercowo-naczyniowe,
preparaty farmaceutyczne regulujące układ odpornościowy, preparaty przeciwwirusowe, preparaty przeciwpasożytnicze, preparaty z aloesem do celów terapeutycznych, preparaty żołądkowo-jelitowe, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń układu trawiennego,
preparaty do irygacji do celów medycznych, farmaceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne, maści lecznicze, maści przeciwzapalne, żele do stosowania miejscowego do użytku medycznego
i terapeutycznego, olejki lecznicze, środki antykoncepcyjne, hormony do celów medycznych, środki nasenne, środki farmaceutyczne
działające na metabolizm, środki oczyszczające, środki przeciwbólowe, środki przeciwgorączkowe, środki przeciwzapalne, środki ułatwiające trawienie, syrop na kaszel, węgiel aktywny do użytku medycznego, kapsułki na alergie, kapsułki na kaszel, kapsułki
z żeń-szeniem do celów medycznych, preparaty medyczne, preparaty zawierające witaminę d, preparaty zawierające witaminę b, preparaty zawierające witaminę c, preparaty zawierające witaminę a,
mieszane preparaty witaminowe, multiwitaminy, musujące tabletki
witaminowe, kora do celów farmaceutycznych, korzenie lecznicze,
suplementy dietetyczne i odżywcze, artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], białkowe suplementy diety,
błonnik pokarmowy, cukier leczniczy, dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne napary do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, dodatki witaminowe i mineralne, herbata lecznicza, herbata odchudzająca do celów medycznych, koktajle białkowe, krople
witaminowe, dodatki odżywcze, mielone siemię lniane do użytku
jako suplement diety, pokarmy dietetyczne używane w żywieniu
klinicznym, preparaty pobudzające apetyt, probiotyki (suplementy), pyłek pszczeli stosowany jako suplement diety, mleczko pszczele do celów medycznych, tran, koper włoski do celów medycznych,
siemię lniane do celów farmaceutycznych, zioła lecznicze, produkty
żywnościowe dla niemowląt, mleko w proszku dla niemowląt, dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, preparaty dla niemowląt nie zawierające laktozy, napoje witaminizowane, żelki witaminowe, farmaceutyczne słodycze, preparaty i artykuły higieniczne,
antybakteryjne środki do mycia, higieniczne środki nawilżające, intymne preparaty nawilżające, substancje chłonne do higieny osobistej, lecznicze suche szampony, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, płyny do przemywania oczu, preparaty higieniczne do celów
medycznych, żele nawilżające do użytku osobistego, produkty higieniczne dla kobiet, detergenty do celów medycznych, mydła lecznicze, preparat do mycia rąk z antybiotykiem, preparaty przeciwgrzybicze, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze oliwki dla
niemowląt, preparaty do kąpieli do celów medycznych, woda morska do kąpieli leczniczych, woda termalna, wody mineralne do celów medycznych, szampony lecznicze, preparaty lecznicze na porost włosów, farmaceutyczne płyny do skóry, żele antybakteryjne,
aerozole chłodzące do celów medycznych, alkohol do stosowania
miejscowego, alkohol leczniczy, alkohol do nacierania, preparaty
i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, lecznicze środki do czyszczenia zębów, lecznicze żele do higieny jamy ustnej aplikowane
za pomocą szczoteczki, paski do przyklejania protez dentystycznych, płyny do płukania ust, preparaty ułatwiające ząbkowanie,
wosk dentystyczny, środki do czyszczenia jamy ustnej, środki dezodoryzujące i oczyszczające powietrze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, preparaty antybakteryjne, środki odkażające, chusteczki
odkażające, maści antyseptyczne, środki sanitarne do celów medycznych, płyny dezynfekujące [inne niż mydło], środki dezynfekujące do użytku domowego, roztwory do płukania soczewek kontaktowych, waciki nasączone alkoholem do celów medycznych, krople
do oczu, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory,
apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, woda utleniona do celów
medycznych, środki na odciski, kompresy lecznicze, krem chłodzący
[cold cream] do użytku medycznego, bandaże chirurgiczne, gaza,
antyseptyczne opatrunki w płynie, bandaże opatrunkowe, bandaże
przylepne, chusteczki do celów medycznych, kompresy, opatrunki
do ran, bandaże higieniczne, pieluchy dla niemowląt i dorosłych,
nasączone chusteczki lecznicze, nasączone płatki lecznicze, nasączone waciki lecznicze, opatrunki elastyczne, plastry, środki do le-
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czenia oparzeń, tampony do celów medycznych, wata do celów
medycznych, wysterylizowane opatrunki, preparaty dermatologiczne, farmaceutyczne produkty dermatologiczne, balsamy do użytku
medycznego, farmaceutyczne balsamy do ust, kremy lecznicze, kremy do użytku dermatologicznego, kremy lecznicze do pielęgnacji
stóp, kremy z antybiotykami, kremy uśmierzające ból, kremy z hydrokortyzonem, lecznicze balsamy, kolagen do celów medycznych,
wazelina do celów medycznych, strzykawki napełnione preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, 35 usługi reklamowe
w zakresie produktów farmaceutycznych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie następujących towarów: kosmetyki, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, kwas hialuronowy, kosmetyki
w formie olejków, kremy i balsamy kosmetyczne, preparaty nawilżające do ciała, maści do celów kosmetycznych, mleczka do ciała i twarzy, masła do twarzy i ciała, olejki do ciała i twarzy, emulsje do ciała
i twarzy, kremy do ciała i twarzy, kremy dermatologiczne [inne niż
lecznicze], kremy do rąk, kremy ochronne, kremy do opalania skóry,
kremy samoopalające, preparaty do opalania, kremy po goleniu,
kremy dla niemowląt [nielecznicze], oliwki dla niemowląt, mleczka
do ciała dla niemowląt, kremy do demakijażu, olej kokosowy do celów kosmetycznych, olejki eukaliptusowe do użytku kosmetycznego, aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, żel z aloesem
do celów kosmetycznych, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do kąpieli, mydła i żele, produkty z mydła, mydło aloesowe,
produkty do mycia rąk, chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, kremy pod prysznic, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, aromatyczne olejki do kąpieli, zioła do kąpieli, płyny do kąpieli, sole
do kąpieli, środki do higieny jamy ustnej, pasta do zębów, płyny
do płukania jamy ustnej, środki do mycia zębów, preparaty do czyszczenia zębów, odświeżacze oddechu, preparaty do pielęgnacji zębów, zestawy produktów do higieny jamy ustnej, dezodoranty i antyperspiranty, produkty perfumeryjne, środki perfumeryjne
i zapachowe, preparaty przeciwpotne, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, maseczki do twarzy i ciała, mleczko kosmetyczne, preparaty złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], pianki oczyszczające, płyny
do oczu, płyny do golenia, płyny do mycia twarzy [kosmetyki], preparaty do kuracji paznokci, odżywki do paznokci, emulsje do wzmacniania paznokci, kosmetyczne żele pod oczy, kompresy na oczy
do celów kosmetycznych, środki do mikrodermabrazji, talk do ciała,
pudry dla niemowląt, nielecznicze preparaty do pielęgnacji stóp,
pudry do stóp [nielecznicze], nielecznicze preparaty do pielęgnacji
ust, odżywki do ust, wazelina kosmetyczna, preparaty do golenia,
zestawy do golenia, składające się z kremu do golenia i wody po goleniu, preparaty do włosów, kosmetyki do włosów, nielecznicze kuracje do skóry głowy, balsamy do włosów, maseczki do włosów, odżywki do włosów, olejki do włosów, płyny do włosów, płyny
do kuracji wzmacniających włosy, preparaty do mycia włosów,
szampony, serum do włosów, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków,
farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, lekarstwa, antybiotyki,
ibuprofen do stosowania jako doustny środek przeciwbólowy, krople do uszu, krople do nosa do celów medycznych, paracetamol,
pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, szczepionki, aspiryna, czopki, elektrolity do celów medycznych, preparaty antybiotykowe, preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty farmaceutyczne zapobiegające puchnięciu nóg, preparaty
sercowo-naczyniowe, preparaty farmaceutyczne regulujące układ
odpornościowy, preparaty przeciwwirusowe, preparaty przeciwpasożytnicze, preparaty z aloesem do celów terapeutycznych,
preparaty żołądkowo-jelitowe, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń układu trawiennego, preparaty do irygacji do celów medycznych, farmaceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne, maści lecznicze, maści przeciwzapalne, żele do stosowania
miejscowego do użytku medycznego i terapeutycznego, olejki lecznicze, środki antykoncepcyjne, hormony do celów medycznych,
środki nasenne, środki farmaceutyczne działające na metabolizm,
środki oczyszczające, środki przeciwbólowe, środki przeciwgorączkowe, środki przeciwzapalne, środki ułatwiające trawienie, syrop
na kaszel, węgiel aktywny do użytku medycznego, kapsułki na alergie, kapsułki na kaszel, kapsułki z żeń-szeniem do celów medycznych, preparaty medyczne, preparaty zawierające witaminę d, pre-
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paraty zawierające witaminę b, preparaty zawierające witaminę c,
preparaty zawierające witaminę a, mieszane preparaty witaminowe,
multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, kora do celów farmaceutycznych, korzenie lecznicze, suplementy dietetyczne i odżywcze, artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy, cukier
leczniczy, dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczne
dodatki do żywności, dietetyczne napary do celów medycznych,
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, dodatki witaminowe i mineralne, herbata lecznicza, herbata odchudzająca do celów
medycznych, koktajle białkowe, krople witaminowe, dodatki odżywcze, mielone siemię lniane do użytku jako suplement diety, pokarmy dietetyczne używane w żywieniu klinicznym, preparaty pobudzające apetyt, probiotyki (suplementy), pyłek pszczeli stosowany
jako suplement diety, mleczko pszczele do celów medycznych, tran,
koper włoski do celów medycznych, siemię lniane do celów farmaceutycznych, zioła lecznicze, produkty żywnościowe dla niemowląt,
mleko w proszku dla niemowląt, dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, preparaty dla niemowląt nie zawierające laktozy,
napoje witaminizowane, żelki witaminowe, farmaceutyczne słodycze, preparaty i artykuły higieniczne, antybakteryjne środki do mycia, higieniczne środki nawilżające, intymne preparaty nawilżające,
substancje chłonne do higieny osobistej, lecznicze suche szampony,
mydła i detergenty lecznicze i odkażające, płyny do przemywania
oczu, preparaty higieniczne do celów medycznych, żele nawilżające
do użytku osobistego, produkty higieniczne dla kobiet, detergenty
do celów medycznych, mydła lecznicze, preparat do mycia rąk z antybiotykiem, preparaty przeciwgrzybicze, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze oliwki dla niemowląt, preparaty do kąpieli do celów medycznych, woda morska do kąpieli leczniczych, woda
termalna, wody mineralne do celów medycznych, szampony lecznicze, preparaty lecznicze na porost włosów, farmaceutyczne płyny
do skóry, żele antybakteryjne, aerozole chłodzące do celów medycznych, alkohol do stosowania miejscowego, alkohol leczniczy,
alkohol do nacierania, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, lecznicze płyny do płukania jamy
ustnej, lecznicze środki do czyszczenia zębów, lecznicze żele do higieny jamy ustnej aplikowane za pomocą szczoteczki, paski do przyklejania protez dentystycznych, płyny do płukania ust, preparaty
ułatwiające ząbkowanie, wosk dentystyczny, środki do czyszczenia
jamy ustnej, środki dezodoryzujące i oczyszczające powietrze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, preparaty antybakteryjne, środki
odkażające, chusteczki odkażające, maści antyseptyczne, środki
sanitarne do celów medycznych, płyny dezynfekujące [inne niż
mydło], środki dezynfekujące do użytku domowego, roztwory
do płukania soczewek kontaktowych, waciki nasączone alkoholem do celów medycznych, krople do oczu, opatrunki medyczne,
materiały opatrunkowe i aplikatory, apteczki pierwszej pomocy,
wyposażone, woda utleniona do celów medycznych, środki
na odciski, kompresy lecznicze, krem chłodzący [cold cream]
do użytku medycznego, bandaże chirurgiczne, gaza, antyseptyczne
opatrunki w płynie, bandaże opatrunkowe, bandaże przylepne,
chusteczki do celów medycznych, kompresy, opatrunki do ran, bandaże higieniczne, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, nasączone
chusteczki lecznicze, nasączone płatki lecznicze, nasączone waciki
lecznicze, opatrunki elastyczne, plastry, środki do leczenia oparzeń,
tampony do celów medycznych, wata do celów medycznych, wysterylizowane opatrunki, preparaty dermatologiczne, farmaceutyczne
produkty dermatologiczne, balsamy do użytku medycznego, farmaceutyczne balsamy do ust, kremy lecznicze, kremy do użytku dermatologicznego, kremy lecznicze do pielęgnacji stóp, kremy z antybiotykami, kremy uśmierzające ból, kremy z hydrokortyzonem,
lecznicze balsamy, kolagen do celów medycznych, wazelina do celów medycznych, strzykawki napełnione preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, strzykawki do celów medycznych
i do zastrzyków.

(111) 322062
(220) 2019 01 15
(210) 494783
(151) 2019 06 14
(441) 2019 02 25
(732) WOJTOWICZ AGNIESZKA, Reczpol (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SŁONECZNY RAJ PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE
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(540)

(591) żółty, czerwony, niebieski, szary, czarny, biały
(531) 01.03.16, 01.03.20, 01.15.11, 26.05.18, 27.01.12, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, edukacja przedszkolna, usługi prowadzenia przedszkoli, kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, zajęcia zorganizowane rozrywkowo-edukacyjne dla dzieci
w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, organizowanie imprez edukacyjnych dla dzieci, prowadzenie imprez rozrywkowych
dla dzieci, organizowanie imprez i zawodów sportowych dla dzieci,
organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych dla dzieci, organizowanie
obozów sportowych dla dzieci, organizacja przyjęć dla dzieci.
(111) 322063
(220) 2019 01 17
(210) 494916
(151) 2019 07 15
(441) 2019 03 25
(732) POLSKI PROGRAM WETERYNARYJNY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VetiRaty
(510), (511) 36 pożyczki, pożyczki konsumenckie, pożyczki ratalne,
kredyty handlowe, organizowanie kredytów, usługi kredytowe, pośrednictwo w usługach finansowych, pośrednictwo w umowach kredytowych, pośrednictwo w zakresie zakupu na raty, pośrednictwo
w zakresie instrumentów finansowych.
(111) 322064
(220) 2016 09 02
(210) 461034
(151) 2019 06 11
(441) 2017 09 18
(732) FUNDACJA IM. STEFANA BATOREGO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJA IM. STEFANA BATOREGO
(540)

(591) niebieski
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 16 papier, karton, druki, drukowane foldery informacyjne, transparenty z papieru, bilbordy, plakaty, fotografie, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem
przyrządów, 36 sponsorowanie finansowe akcji mających służyć
wszechstronnemu rozbojowi społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej
i oświatowej na rzecz rozwoju rynku i demokracji, finansowanie
akcji mających służyć wszechstronnemu rozbojowi społeczeństwa
polskiego, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju rynku i demokracji,
organizowanie zbiórek pieniężnych z przeznaczeniem na działalność
społeczną, informacyjną, kulturalną, naukową i oświatową na rzeczrozwoju rynku i demokracji, pomoc stypendialna dla młodzieży
szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych
dziedzin, 41 nauczanie, kształcenie, organizowanie seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów oraz innych form
przekazywania wiedzy.
(111) 322065
(151) 2019 07 18

(220) 2018 08 14
(441) 2018 09 24

(210) 489400
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(732) ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMART! od allegro
(540)

(591) biały, fioletowy, pomarańczowy
(531) 01.15.15, 24.17.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe w zakresie obsługiwania sklepów online, aplikacje mobilne w zakresie obsługiwania
sklepów online, 35 obsługa rynków on-line w celu umożliwienia
negocjacji transakcji handlowych między osobami trzecimi podczas
sprzedaży i zakupu towarów, udostępnianie przestrzeni reklamowej
on-line dla osób trzecich, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi reklamowe i promocyjne, usługi porównywania cen,
usługi marketingowe, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw
handlowych polegająca na: udostępnianiu witryny internetowej
w światowej sieci komputerowej, za pomocą której osoby trzecie
mogą oferować i zaopatrywać się w towary i usługi, umieszczać,
określać status oraz realizować zlecenia i zamówienia handlowe,
zawierać umowy i dokonywać transakcji, usługi handlu online w odniesieniu do licytacji elektronicznych oraz oceny online z tym związane, usługi promocyjne polegające na dostarczaniu pakietu korzyści
w ramach internetowej platformy sprzedaży towarów, usługi promocyjne polegające na dostarczaniu pakietu korzyści w ramach internetowej platformy sprzedaży towarów, w tym zwłaszcza w zakresie: dostawy towarów, śledzenia przesyłek, płatności ratalnych, zniżek lub
podwyższenia jakości obsługi, usługi informacyjne dotyczące wyżej
wymienionych usług, 42 usługi komputerowe, mianowicie udostępnianie wyszukiwarki produktów w ramach serwisu internetowego,
tworzenie i utrzymywanie, w imieniu osób trzecich, informatycznych
systemów marketingowych dostępnych przez Internet, oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie obsługiwania sklepów online.
(111) 322066
(220) 2018 10 08
(210) 491367
(151) 2019 07 17
(441) 2019 02 18
(732) ZDROJOWA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT 8 SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIUNE HOTEL & RESORT
(540)

(591) biały, jasnobrązowy, czarny
(531) 01.01.05, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.18, 29.01.13
(510), (511) 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) 322067
(220) 2018 10 08
(210) 491369
(151) 2019 07 17
(441) 2019 02 18
(732) TARGET SERVICE RADOSŁAW J. FRONC SPÓŁKA JAWNA,
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CHARLIE & CO
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(510), (511) 16 katalogi i menu potraw, serwetki papierowe, etykiety,
torebki i opakowania z papieru, tektury i folii z tworzyw sztucznych,
druki do wypełniania, grafiki, ryciny, fotografie, w tym lokali i ukazujące potrawy, 35 usługi w zakresie reklamy, promocji, przekazywania
informacji handlowej o restauracjach i barach, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych o restauracjach, organizowanie prezentacji,
wystaw handlowych i reklamowych, prezentowanie i informowanie
o barach i restauracjach poprzez Internet, 38 przesyłanie informacji
głosowych, tekstowych, obrazowych i danych poprzez sieci informatyczne i telekomunikacyjne, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, przydzielanie dostępu do baz danych, łączność poprzez
terminale komputerowe, łączność poprzez sieć światłowodów, dostęp
do treści stron internetowych i portali, usługi poczty elektronicznej,
natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi
przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii
komórkowej i telefonów komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu przenośnego, 43 usługi gastronomiczne i hotelarskie świadczone
przez: restauracje, bary, kawiarnie, kafeterie, herbaciarnie, stołówki,
pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele i motele, przygotowywanie dań
(żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, usługi cateringowe, wynajmowanie
sal na posiedzenia, mityngi, narady.

(111) 322068
(220) 2018 10 08
(210) 491370
(151) 2019 07 17
(441) 2019 02 18
(732) MISIURA RAJMUND TOMASZ, Włodawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Sanset
(510), (511) 25 bluzy, garnitury, koszule, kurtki, krawaty, marynarki,
płaszcze, spodnie, swetry.
(111) 322069
(220) 2018 11 13
(210) 492581
(151) 2019 07 11
(441) 2019 03 25
(732) POLSKA IZBA ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Polska Izba Artykułów Promocyjnych
(510), (511) 16 gazety, materiały drukowane, biuletyny [materiały
drukowane], drukowane materiały szkoleniowe, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane
materiały ilustracyjne, drukowane materiały piśmienne, 35 promocja
sprzedaży, promocja targów do celów handlowych, promocja towarów i usług poprzez sponsorowanie, promocja, reklama i marketing
stron internetowych on-line, usługi w zakresie tworzenia marki [reklama i promocja], promocja towarów i usług osób trzecich poprzez
dystrybucję kuponów, reklama, reklama i marketing, reklama i usługi
reklamowe, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, 41
kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, organizowanie konferencji związanych z reklamą, szkolenia biznesowe, szkolenia edukacyjne, nauczanie i szkolenia, publikowanie dokumentów
z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie konferencji, publikowanie gazety dla klientów w Internecie.
(111) 322070
(220) 2018 12 11
(151) 2019 07 18
(441) 2019 03 25
(732) STEFANIAK PAULINA JANINA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LONG FOR BOARD
(540)

(591) czarny, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież i nakrycia głowy.

(210) 493177
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(111) 322071
(220) 2018 01 04
(210) 480790
(151) 2019 07 22
(441) 2018 04 09
(732) NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VIFORTE
(510), (511) 5 suplementy diety zawierające witaminy i minerały
w wysokich dawkach.
(111) 322072
(220) 2018 06 22
(210) 487446
(151) 2019 06 07
(441) 2019 02 18
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ASIA FLAVOURS
(540)

(591) biały, złoty
(531) 05.03.20, 05.11.13, 08.07.25, 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso i wędliny, zupy i wywary, ekstrakty mięsne,
przetworzone produkty mięsne, pasty mięsne, pasztety, smalec, jaja
i produkty z jaj, oleje i tłuszcze jadalne, ryby, owoce morza i mięczaki,
pasty rybne i z owoców morza, przetworzone owoce, warzywa i grzyby, w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych, galaretki, dżemy,
kompoty, pasty owocowe i warzywne, sałatki gotowe, gotowe dania
z mięsa, przekąski z owoców, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie
tofu, przekąski na bazie mięsa, desery owocowe, jogurtowe i mleczne,
mleko, nabiał i substytuty nabiału, produkty mleczne, produkty serowarskie, przetworzone owady i larwy, 30 ryż, kasze, sól, przyprawy
i dodatki smakowe, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów,
mąka, syropy i melasa, ocet, sosy [przyprawy], sosy, pikantne sosy,
czatnej i pasty, zboża, przekąski z produktów zbożowych, batony
zbożowe i energetyczne, płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, czekolada i desery czekoladowe, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty
i sorbety, cukierki, batony i guma do żucia, chleb, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, suche i świeże makarony, kluski i pierogi,
dania gotowe na bazie ryżu lub makaronu, ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, cukry,
naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele,
drożdże i zaczyny, słodkie polewy i nadzienia, ziarna przetworzone,
skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, 31
płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, świeże owoce, warzywa, orzechy i zioła, rośliny, grzyby, słód i zboża nieprzetworzone, wodorosty spożywcze dla ludzi, siemię lniane, sezam jadalny,
świeże nasiona roślin strączkowych, 32 napoje owocowe, wody, soki,
aromatyzowane napoje gazowane, napoje bezalkoholowe, preparaty
do produkcji napojów, syropy do napojów, piwo i produkty piwowarskie, napoje na bazie orzechów i soi, 33 alkohole wysokoprocentowe,
cydr, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), preparaty do produkcji
napojów alkoholowych, wino, wina musujące, wino alkoholizowane, wymieszane napoje alkoholowe, 35 usługi handlu detalicznego
i hurtowego związane ze sprzedażą mięsa i wędlin, zup i wywarów,
ekstraktów mięsnych, przetworzonych produktów mięsnych, past
mięsnych, pasztetów, smalcu, jaj i produktów z jaj, olejów i tłuszczów
jadalnych, ryb, owoców morza i mięczaków, past rybnych i z owoców
morza, przetworzonych owoców, warzyw i grzybów, w tym orzechów
i nasion roślin strączkowych, galaretek, dżemów, kompotów, past
owocowych i warzywnych, sałatek gotowych, gotowych dań z mięsa, przekąsek z owoców, przekąsek na bazie ziemniaków, przekąsek
na bazie orzechów, przekąsek na bazie warzyw, przekąsek na bazie
tofu, przekąsek na bazie mięsa, deserów owocowych, jogurtowych
i mlecznych, mleka, nabiału i substytutów nabiału, produktów mlecznych, produktów serowarskich, ryżu, kasz, soli, przypraw i dodatków
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smakowych, kawy, herbaty, kakao i namiastek tych towarów, mąki,
syropów i melasy, octu, sosów [przypraw], sosów, pikantnych sosów,
czatnej i past, zbóż, przekąsek z produktów zbożowych, batonów
zbożowych i energetycznych, płatków śniadaniowych, owsianki i grysiku, czekolady i deserów czekoladowych, lodu, lodów spożywczych,
mrożonych jogurtów i sorbetów, cukierków, batonów i gumy do żucia, chleba, wyrobów cukierniczych, ciast, tart i ciasteczek, suchych
i świeżych makaronów, klusek i pierogów, dań gotowych na bazie
ryżu lub makaronu, ciasta do pieczenia, gotowania i smażenia oraz
mieszanek do jego przygotowywania, cukrów, naturalnych słodzików, polew cukierniczych i nadzień, produktów pszczelich, drożdży
i zaczynów, słodkich polew i nadzień, ziaren przetworzonych, skrobi
i wyrobów z tych towarów, preparatów do pieczenia i drożdży, płodów rolnych i z akwakultury, produktów ogrodniczych i leśnych, świeżych owoców, warzyw, orzechów i ziół, roślin, grzybów, słodu i zbóż
nieprzetworzonych, wodorostów spożywczych dla ludzi, siemienia
lnianego, sezamu jadalnego, świeżych nasion roślin strączkowych,
napojów owocowych, wody, soków, aromatyzowanych napojów
gazowanych, napojów bezalkoholowych, preparatów do produkcji
napojów, syropów do napojów, piwa i produktów piwowarskich, napojów na bazie orzechów i soi, alkoholi wysokoprocentowych, cydru,
napojów alkoholowych (z wyjątkiem piwa), preparatów do produkcji
napojów alkoholowych, wina, win musujących, wina alkoholizowanego, wymieszanych napojów alkoholowych, usługi eksportu i importu, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, pośrednictwo
handlowe, usługi organizowania konkursów reklamowych i promocyjnych, promocja sprzedaży, usługi programów lojalnościowych,
motywacyjnych i promocyjnych, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, kampanie marketingowe, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej.

(111) 322073
(220) 2018 09 04
(210) 490105
(151) 2019 02 11
(441) 2018 10 22
(732) HRUSZOWIEC JAROSŁAW I.T.A. KANCELARIA PODATKOWA,
Świdnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HRUSZOWIEC KANCELARIA PODATKOWA
(540)

(591) ciemnoniebieski
(531) 26.05.01, 26.05.16, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.04
(510), (511) 35 księgowość, rachunkowość, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, usługi podatkowe, usługi rachunkowe, usługi
księgowe, nadzór księgowy, usługi biegłych rewidentów, prowadzenie ksiąg, przygotowywanie zeznań podatkowych, ustalanie
wysokości podatków i sporządzanie dokumentacji w tym zakresie,
sporządzanie sprawozdań finansowych, sporządzanie bilansów,
usługi audytorskie, badanie sprawozdań finansowych, doradztwo
w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych, doradztwo
w zakresie stosowania systemów rachunkowości, doradztwo podatkowe, restrukturyzacja przedsiębiorstw, organizacja księgowości
w przedsiębiorstwach, analiza opłacalności przedsięwzięć, analiza
podatkowa przedsięwzięć, opracowywanie strategii podatkowych
i finansowych, przygotowywanie Bussiness Planów oraz projektów
inwestycyjnych, wycena działalności handlowej, finansowe audyty
śledcze, usługi HR, prowadzenie ewidencji pracowniczej rozliczenia
z ZUS rozliczenia płac, listy płac, pośrednictwo pracy, doradztwo
w zakresie zarządzania personalnego, obsługa kadrowa, rekrutacja
pracowników, przygotowywanie zeznań podatkowych, doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, specjalistyczne
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 41
prowadzenie szkoleń i organizowanie konferencji w zakresie rachun-
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kowości, księgowości, ubezpieczeń i prawa pracy, 45 usługi prawne, doradztwo prawne, obsługa prawna firm, doradztwo z zakresie
prawa bilansowego, handlowego, podatkowego oraz prawa pracy,
analiza prawna przedsięwzięć, pomoc w sporach z organami kontroli
skarbowej, doradztwo w zakresie przekształceń majątkowych oraz
formalno-prawnych, reprezentacja przed sądami, urzędami, obsługa
w zakresie fuzji i przejęć, upadłości i likwidacji.

(111) 322074
(220) 2018 12 17
(210) 493979
(151) 2019 07 25
(441) 2019 03 04
(732) MICIAŁKIEWICZ ANDRZEJ CARPASJA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CARPASJA
(540)

(591) czerwony, niebieski
(531) 18.01.07, 18.01.09, 18.01.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 ciężarówki, motocykle, samochody, samochody sportowe, samochody wyścigowe.
(111) 322075
(220) 2019 01 10
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) ROMAN ANNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLE DANCE INSTITUTE Art & Fitness!
(540)

(210) 494646

(591) czarny, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 24.17.01, 24.17.04,
26.11.02, 26.11.05, 26.11.07, 26.11.10, 26.11.12, 02.03.08, 02.03.16,
02.03.23, 04.01.03
(510), (511) 25 obuwie do tańca, odzież sportowa, 28 artykuły i sprzęt
sportowy, akcesoria do tańca, sprzęt do aerial dance (aerial hoop,
aerial silk, pole dance), gadżety do pole dance, 35 usługi sprzedaży
detalicznej świadczone online w zakresie odzieży sportowej i obuwia do tańca, akcesoriów do tańca, sprzętu do aerial dance i gadżetów do pole dance, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie odzieży
sportowej i obuwia do tańca, akcesoriów do tańca, sprzętu do aerial
dance i gadżetów do pole dance, 41 nauka tańca, nauka tańca na rurze, obiekty i sprzęt do tańca.
(111) 322076
(220) 2019 01 23
(151) 2019 08 13
(441) 2019 04 15
(732) Orange Brand Services Limited, Londyn (GB)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 495112

(591) pomarańczowy, biały
(531) 26.04.01, 26.04.12, 29.01.12
(510), (511) 9 elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy łącznościowe i telekomunikacyjne, urządzenia i przyrządy do łączności
i telekomunikacji, elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy
do przetwarzania, rejestrowania, przechowywania, transmisji, wyszukiwania lub odbioru danych, urządzenia i przyrządy do rejestro-
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wania, transmisji, wzmacniania lub odtwarzania dźwięku, obrazów,
informacji lub zakodowanych danych, elektryczne urządzenia i przyrządy do kontroli, testowania (inne niż in-vivo), sygnalizacji, sprawdzania (nadzoru) i nauczania, optyczne i elektrooptyczne urządzenia
i przyrządy, serwery komunikacyjne, serwery komputerowe, sprzęt
do obsługi sieci VPN (wirtualnej sieci prywatnej), sprzęt do obsługi
sieci WAN (rozległej sieci komputerowej), sprzęt do obsługi sieci LAN
(lokalnej sieci komputerowej), sprzęt komputerowy, sprzęt komputerowy do sieci komputerowych, sprzęt komputerowy zapewniający
bezpieczny zdalny dostęp do sieci komputerowych i komunikacyjnych, sprzęt do sieci ethernet, urządzenia, przyrządy i sprzęt do przetwarzania obrazów, aparaty fotograficzne, fotograficzne urządzenia,
przyrządy i sprzęt, projektory wideo, projektory multimedialne, skanery i czytniki do kodów kreskowych, aparaty i urządzenia telewizyjne i radiowe, nadajniki i odbiorniki telekomunikacyjne, radiowe i telewizyjne, urządzenia do uzyskiwania dostępu do programów
emitowanych lub transmitowanych, hologramy, komputery, sprzęt
peryferyjny do komputerów, obwody elektroniczne zawierające zaprogramowane dane, dyski, taśmy i kable będące magnetycznymi
nośnikami danych, układy scalone, czyste i nagrane karty magnetyczne, karty zawierające elektronicznie zarejestrowane dane, karty
pamięci, karty inteligentne (karty z układem scalonym), karty zawierające mikroprocesory, karty z obwodami scalonymi, identyfikacyjne
karty elektroniczne, karty telefoniczne, telefoniczne karty kredytowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty do gier elektronicznych
przeznaczone do użytku w telefonach, dyski kompaktowe (CD-ROM-y), magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki danych, magnetyczne,
cyfrowe i optyczne nośniki do zapisywania i przechowywania danych (czyste i zapisane), wstępnie nagrane płyty CD, pamięci zewnętrzne USB, urządzenia do odtwarzania plików muzycznych
do pobrania, przenośne odtwarzacze medialne, przekaźniki i odbiorniki satelitarne, satelity telekomunikacyjne i nadawcze, latarnie radiotelefoniczne i maszty telefoniczne, przewody i kable elektryczne,
kable optyczne, kable światłowodowe, druty oporowe, elektrody,
systemy i instalacje telekomunikacyjne, terminale dla sieci telefonicznych, łącznice telefoniczne, urządzenia do wprowadzania, przechowywania, konwersji i przetwarzania sygnałów telekomunikacyjnych, sprzęt telefoniczny, sprzęt do telefonów stacjonarnych,
przenośnych, mobilnych, używanych bez pomocy rąk lub uruchamianych głosem, terminale multimedialne, interaktywne terminale
do wyświetlania i zamawiania towarów i usług, bezpieczne terminale
do transakcji elektronicznych, w tym płatności elektronicznych, urządzenia do przetwarzania elektronicznych płatności, urządzenia
i przyrządy przywoławcze, radiowo przywoławcze i radiotelefoniczne, telefony, telefony komórkowe i słuchawki telefoniczne, maszyny
faksymilowe, komputery kieszonkowe (PDA), notatniki elektroniczne, elektroniczne notebooki, tablety, elektroniczne urządzenia podręczne do bezprzewodowego odbioru, przechowywania i/lub transmisji danych, wiadomości, przepływu danych i elektronicznych
płatności, przenośne urządzenia elektroniczne umożliwiające użytkownikowi bieżące kontrolowanie i śledzenie osobistych informacji
lub zarządzanie osobistymi informacjami, urządzenia, przyrządy
i systemy do nawigacji satelitarnej, akcesoria do telefonów i słuchawek telefonicznych, adaptery telefoniczne, ładowarki baterii do użytku z telefonami, zestawy na biurko lub zestawy samochodowe
z wmontowanym głośnikiem, umożliwiające używanie telefonów
komórkowych bez użycia rąk, uchwyty samochodowe do telefonów,
słuchawki, urządzenia głośnomówiące dla słuchawek telefonicznych
i innych elektronicznych urządzeń przenośnych, torby i futerały przystosowane do przechowywania lub transportu telefonów przenośnych i sprzętu telefonicznego oraz akcesoriów, paski do telefonów
komórkowych, skomputeryzowane organizery osobiste, anteny, baterie, mikroprocesory, klawiatury, modemy, kalkulatory, wyświetlacze, elektroniczne globalne systemy nawigacyjne, elektroniczne
urządzenia i narzędzia nawigacyjne, lokalizacyjne i pozycjonujące,
urządzenia i przyrządy do monitorowania (inne niż do monitorowania in-vivo), urządzenia i przyrządy radiowe, filmy wideo, urządzenia
i sprzęt audiowizualny, elektryczne i elektroniczne akcesoria i sprzęt
peryferyjny zaprojektowany i dostosowany do użytku z komputerami i urządzeniami audiowizualnymi, kartridże do gier komputerowych, części i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych towarów,
programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie do obsługi sieci VPN (wirtualnej sieci prywatnej ), oprogramowanie do obsługi sieci WAN (rozległych sieci komputerowych),
oprogramowanie do obsługi sieci LAN (lokalnych sieci komputero-

Nr 10/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

wych), oprogramowanie operacyjne USB, oprogramowanie komputerowe do pobrania z Internetu, oprogramowanie komputerowe
do synchronizacji danych pomiędzy komputerami, procesorami,
urządzeniami rejestrującymi, monitorami oraz urządzeniami elektronicznymi i komputerami centralnymi, oprogramowanie do przetwarzania w chmurze, programy do sieciowych systemów operacyjnych,
komputerowe programy operacyjne, oprogramowanie komputerowe do umożliwiania bezpiecznego, zdalnego dostępu do sieci komputerowych i komunikacyjnych, oprogramowanie zabezpieczające
komputer, oprogramowanie do komputerowych zapór sieciowych,
oprogramowanie do zapewnienia bezpieczeństwa poczty elektronicznej, dzwonki do pobierania do telefonów komórkowych, publikacje elektroniczne do pobrania udostępniane on-line za pośrednictwem komputerowych baz danych lub Internetu, oprogramowanie
komputerowe i urządzenia telekomunikacyjne, w tym modemy,
umożliwiające połączenie z bazami danych, sieciami lokalnymi oraz
z Internetem, oprogramowanie komputerowe umożliwiające prowadzenie telekonferencji, wideokonferencji i usług wideotelefonicznych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie
i odzyskiwanie danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do baz danych, usług telekomunikacyjnych, sieci komputerowych i elektronicznych tablic ogłoszeniowych, oprogramowanie
do gier komputerowych, interaktywne multimedialne programy
do gier komputerowych, oprogramowanie gier rzeczywistości wirtualnej, pliki muzyczne do pobierania, zdjęcia, obrazy, grafiki, pliki
z obrazem, bity dźwiękowe, filmy, programy wideo i programy audiowizualne, do pobrania, udostępniane on-line lub z komputerowych
baz danych lub z Internetu lub ze stron internetowych, oprogramowanie komputerowe do zdalnego monitorowania, oprogramowanie
do systemów nawigacyjnych GPS, zegarki inteligentne, telefony komórkowe do noszenia, komputery do noszenia, przenośne elektroniczne nadajniki i odbiorniki danych, opaski na nadgarstki przekazujące dane do osobistych asystentów cyfrowych, smartfonów,
tabletów, urządzeń PDA oraz komputerów osobistych poprzez strony internetowe oraz inne komputerowe i elektroniczne sieci komunikacyjne, telefony i smartfony w kształcie zegarka, telefony i smartfony w kształcie opasek na nadgarstki, telefony i smartfony w kształcie
wisiorków, naszyjników, pierścionków, kolczyków i/lub innych wyrobów jubilerskich, komputery w kształcie zegarków, komputery
w kształcie opasek na nadgarstek, komputery w kształcie wisiorka,
naszyjnika, pierścionka, kolczyków i/lub innych wyrobów jubilerskich, osobiste urządzenie monitorujące ćwiczenia w kształcie zegarka lub opaski na nadgarstek, osobiste urządzenie monitorujące ćwiczenia w kształcie wisiorka, naszyjnika, pierścionka, kolczyków i/Iub
innych wyrobów jubilerskich, roboty (inne niż produkty kuchenne
lub kulinarne) do użytku osobistego, edukacyjnego lub rozrywki,
sprzęt do zdalnego sterowania robotami, oprogramowanie komputerowe do kontrolowania i obsługi robotów, lampy elektronowe i zawory, 11 urządzenia do zasilania wodą i do celów sanitarnych, kotły,
aparatura i instalacje chłodnicze, urządzenia i instalacje do ogrzewania wody, urządzenia i instalacje do wytwarzania ciepłej wody, instalacje zapewniające wodę słodką, zbiorniki magazynowe, termiczne
regulatory zmiany stanu, baterie lodowe i baterie zimne, akumulatory ciepła, zawory termostatyczne, zawory dystrybucyjne, grzejniki
[kaloryfery], urządzenia zasilające kotły grzewcze, urządzenia grzewcze elektryczne, paliwowe, gazowe lub energie odnawialne (solarne,
geotermiczne, pompy ciepła, urządzenia dające efekt Peltier), instalacje i urządzenia zaprojektowane do regulacji temperatury, instalacje i urządzenia regulujące i bezpieczeństwa, do rurociągów gazowych oraz do urządzeń elektrycznych, gazowych i wodnych
w instalacjach do automatyzacji domu, urządzenia elektryczne zapewniające komfort w domu, mianowicie grzejniki, zasobniki pary,
urządzenia klimatyzacyjne, instalacje klimatyzacyjne, czujniki i kolektory słoneczne do konwersji termicznej (ogrzewanie), panele słoneczne do ogrzewania (czujniki słoneczne do ogrzewania), fotowoltaiczne panele termalne do wytwarzania ciepła, ekonomizery paliwa,
regeneratory ciepła, urządzenia do wentylacji, pompy ciepła, piece
[urządzenia grzewcze], wkłady kominkowe (urządzenia do ogrzewania), armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych,
urządzenia do filtrowania wody, zmiękczacze wody, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, wody, instalacje do przewodzenia, przełączania, oczyszczania, dostarczania, chłodzenia wody, reaktory jądrowe, instalacje do obróbki moderatorów jądrowych
i paliwowych, piece słoneczne, żarówki oświetleniowe, żarówki
do popielniczek, 35 reklama, usługi marketingowe, promowanie
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działalności gospodarczej, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, informacja o działalności gospodarczej, usługi konsultacyjne dotyczące zarządzania
telefonicznymi centrami obsługi, usługi dostawcze na rzecz osób
trzecich, usługi konsultacyjne dotyczące nabywania towarów i usług,
zapewnianie kontraktów w celu zakupu i sprzedaży towarów i usług
na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie podwykonawstwa (wsparcie gospodarcze), usługi konsultacji biznesowych dotyczące planowania i wychodzenia z kryzysu, udzielanie wskazówek w zakresie
działalności gospodarczej, działalność polegająca na zakładaniu
przedsiębiorstw, usługi konsultacji i doradztwa biznesowego związane z zarządzaniem w działalności gospodarczej, rozwojem firm
i rozwojem produktów, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych, badania i ankiety w zakresie działalności gospodarczej, usługi
w zakresie prognoz biznesowych, badania i analizy rynku z dziedziny
ochrony środowiska, nowych źródeł energii, ochrony bogactwa naturalnego i zrównoważonego rozwoju, oferowanie usług gospodarczych, biurowych i sekretaryjnych, aktualności, serwisy informacyjne
i wycinki prasowe na tematy bieżące, badania rynkowe, analiza rynku, gromadzenie i analiza danych pochodzących z badań rynkowych,
badania rynku i badania marketingowe, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach handlowych, gromadzenie, na rzecz innych
osób, różnych towarów, takich jak towary telekomunikacyjne, komputerowe, elektroniczne i elektryczne, części, wyposażenie i akcesoria do wyżej wymienionych towarów, karty z danymi, przyrządy
i sprzęt do zabezpieczania, odzież, obuwie, nakrycia głowy, akcesoria
mody, tekstylia, bielizna domowa, bagaż i torby, gromadzenie,
na rzecz innych osób, różnych towarów, takich jak materiały drukowane i materiały biurowe, zabawki, gry i sprzęt sportowy, biżuteria,
przyrządy zegarmistrzowskie, elektryczne produkty oświetleniowe
i przybory gospodarstwa domowego, meble i meble, produkty kosmetyczne i przybory toaletowe, ogólne produkty apteczne, produkty do czyszczenia, produkty do opieki zdrowotnej, żywność,
przyprawy i składniki spożywcze, napoje, w celu umożliwienia klientom wygodnego oglądania i kupowania tych towarów, usługi w zakresie licytacji świadczone w Internecie, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji
sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi reklamowe
mające na celu promowanie handlu elektronicznego, udzielanie informacji i porad handlowych i promocyjnych w sprawie dostarczania
i promowania towarów oraz doboru i prezentacji towarów, udzielanie potencjalnym nabywcom informacji i porad handlowych i profesjonalnych na temat artykułów i towarów, kompilacja danych i transkrypcja, kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania
ich jako strony internetowe, produkcja filmów reklamowych, opracowywanie katalogów, spisów w celu publikacji w Internecie, udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów
i usług, komputerowe zarządzanie plikami, przetwarzanie danych,
telemarketing, usługi w zakresie odbierania telefonów i przekazywania wiadomości, zarządzanie ośrodkiem telefonicznej obsługi klienta
dla osób trzecich, zarządzanie centrami zdalnego monitoringu
na rzecz innych osób, zarządzanie danymi i elektroniczne usługi inwentaryzacyjne, usługi weryfikacji i potwierdzania przetwarzania
danych w dziedzinie transportu, odpraw lotniczych, rezerwacji podróży, sprzedaży biletów podróżnych oraz sprzedaży biletów na imprezy
sportowe i kulturalne, usługi weryfikacji z zakresu biletów, kuponów,
bonów, zniżek, programów lojalnościowych, kart upominkowych oraz
certyfikatów upominkowych, administrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych [usług], 36
usługi finansowe, usługi bankowe, ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, ubezpieczanie i finansowanie aparatury, systemów i instalacji telekomunikacyjnych, zapewnianie środków i świadczenie usług związanych z kartami kredytowymi, świadczenie usług
w zakresie elektronicznego przelewu środków finansowych i obsługa transakcji on-line, przetwarzanie płatności za zakup towarów
i usług za pośrednictwem elektronicznej sieci łącznościowej, zautomatyzowane usługi płatnicze, bankowość elektroniczna za pośrednictwem światowej sieci komputerowej [bankowość internetowa],
elektroniczne przetwarzanie płatności za pośrednictwem światowej
sieci komputerowej, elektroniczny transfer funduszy za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, usługi płatnicze świadczone za po-
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średnictwem bezprzewodowej aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych, usługi gwarancji płatności dokonywanych za pomocą
przekazów pieniężnych, obsługa płatności, elektroniczny przelew
walut, usługi płatności bezdotykowych, inwestycje i usługi administrowania funduszami, administrowanie funduszami i inwestycjami,
skomputeryzowane usługi finansowe, świadczenie usług w zakresie
wyceny on-line, majątek nieruchomy, zarządzanie nieruchomościami oraz informacja i doradztwo dotyczące powyższego, udzielanie
informacji finansowych, notowania giełdowe, usługi informacyjne
dotyczące akcji i udziałów, pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, pozyskiwanie funduszy, zbiórki funduszy na cele charytatywne, organizowanie zbiórek funduszy i imprez w celach charytatywnych, sponsorowanie finansowe, usługi informacyjne i doradcze
dotyczące ubezpieczeń, spraw finansowych, spraw monetarnych,
bankowości domowej i internetowej, informacji w zakresie akcji
i udziałów, maklerstwa w zakresie akcji i obligacji, świadczone online
z komputerowej bazy danych lub Internetu, pośrednictwo w zakresie
energii, emisja bonów wartościowych, usługi doradcze, konsultingowe i informacyjne, dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług,
37 instalacja, konserwacja i naprawy aparatów i systemów telekomunikacyjnych, telefonów, telefonów przenośnych i słuchawek telefonicznych, aparatów przywoławczych, radiowych aparatów przywoławczych, aparatów radiotelefonicznych, komputerów i organizerów
osobistych, sprzętu komputerowego, nadajników i odbiorników satelitarnych, urządzeń i sprzętu elektronicznego, elektronicznego
sprzętu biznesowego, maszyn i sprzętu biurowego, elektronicznych
notebooków i tabletów, aparatów i sprzętu telewizyjnego i radiowego, urządzeń i sprzętu fotograficznego i obrazującego, sieci komunikacyjnych, modernizowanie sprzętu komputerowego, instalacja,
utrzymywanie i naprawa urządzeń zabezpieczających i uwierzytelniających, utrzymywanie i naprawa elektronicznych urządzeń, przyrządów i systemów do nawigacji i pozycjonowania, kładzenie, zakopywanie, naprawa i utrzymywanie kabli, usługi informacyjne,
doradztwo i konsultacje w zakresie wszystkich powyższych usług,
świadczone online za pośrednictwem komputerowej bazy danych
lub Internetu lub innych środków, usługi informacyjne i doradcze
związane z montażem, konserwacją i naprawami sprzętu gospodarstwa domowego, świadczone za pomocą połączeń telekomunikacyjnych, usługi informacyjne i doradztwo w zakresie konserwacji
i naprawy pojazdów świadczone za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych, usługi informacyjne dotyczące napraw lub instalacji, świadczone on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu,
38 usługi telekomunikacyjne, usługi łączności, usługi telefoniczne,
usługi łączności telefonii mobilnej, usługi komunikacyjne świadczone za pomocą telefaksu, usługi teleksowe, usługi gromadzenia
i przesyłania wiadomości, radiowe usługi przywoławcze, usługi przełączania rozmów telefonicznych na inny numer, usługi automatycznego odbierania telefonu, usługi biura numerów oraz poczty elektronicznej, transmisja, dostarczanie i odbiór dźwięku, danych,
obrazów, muzyki i informacji, usługi wiadomości elektronicznych,
usługi informacyjne on-line związane z telekomunikacją, usługi wymiany danych, przekazywanie danych za pomocą telekomunikacji,
transmisja plików cyfrowych, usługi łączności satelitarnej, usługi
transmisyjne, nadawanie lub transmisja programów radiowych lub
telewizyjnych, filmów i interaktywnych gier, usługi wideotekstowe,
teletekstowe i przeglądania danych, nadawanie, przekazywanie i dostarczanie treści multimedialnych i gier elektronicznych poprzez
elektroniczne sieci komunikacyjne, usługi w zakresie przesyłania
wiadomości wideo, usługi w zakresie wideokonferencji, usługi wideotelefoniczne, przesyłanie informacji, w tym stron internetowych,
programów komputerowych i innych danych, wynajem czasu dostępu do serwera baz danych, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych dla telefonicznych hotlines i centrów obsługi telefonicznej
call-center, usługi łączności telefonicznej dla telefonicznych hotlines
i centrów obsługi telefonicznej call-center, zapewnianie dostępu
do Internetu, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z Internetem lub bazami danych, zapewnianie użytkownikom dostępu
do Internetu (dostawcy usług), umożliwianie i obsługa konferencji
elektronicznych, grup dyskusyjnych i forów dyskusyjnych, zapewnianie dostępu do stron z muzyką cyfrową w Internecie, zapewnianie
dostępu do stron MP3 w Internecie, dostarczanie muzyki cyfrowej
za pomocą telekomunikacji, umożliwianie dostępu do infrastruktury
telekomunikacyjnej i sieci dla innych operatorów i osób trzecich, wynajem infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci innym operatorom
i osobom trzecim, usługi dostępu do telekomunikacji, wspomagane
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komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, łączność za pomocą komputera, transmisja i dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub Internetu, tymczasowe umożliwianie dostępu do Internetu na rzecz osób
trzecich, elektroniczna transmisja danych dotyczących płatności
elektronicznych przez globalną sieć komputerową, usługi agencji
prasowych, transmisja wiadomości i aktualności, wypożyczanie, leasing lub wynajem aparatów, urządzeń, instalacji lub komponentów
do wykorzystania przy świadczeniu wszystkich wyżej wymienionych
usług, zapewnienie dostępu do elektronicznej sieci on-line w celu
wyszukiwania danych, wynajem czasu dostępu do komputerowej
bazy danych, wynajem czasu dostępu do biuletynów komputerowych i tablic ogłoszeń oraz do sieci komputerowych, usługi świadczone przez dostawców Internetu, dostarczanie i obsługa konferencji elektronicznych, usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne
dotyczące wymienionych wyżej usług, 39 odbieranie, składowanie
i dostarczanie towarów, organizowanie i świadczenie usług w zakresie doręczania towarów zamówionych korespondencyjnie, pakowanie i owijanie towarów, fizyczne magazynowanie przechowywanych
elektronicznie zarchiwizowanych danych, zdjęć, plików audio, plików
obrazowych, cyfrowych plików wideo, gier elektronicznych i dokumentów, organizacja transportu i podróży, rezerwacja miejsc na podróż, informacja i doradztwo dotyczące podróży i transportu, organizowanie podróży oraz udzielanie informacji z tym związanych,
wszystko świadczone on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, wytyczanie tras pojazdów przez komputer w sieciach danych, śledzenie i monitorowanie lądowych, wodnych i powietrznych
pojazdów oraz flot pojazdów poprzez elektroniczną nawigację
i urządzenia lokalizujące, usługi dotyczące wynajmu, zakupu i organizowania parkowania pojazdów, w tym dokonywanie rezerwacji
poprzez łącza telekomunikacyjne, usługi w zakresie czarterowania
pojazdów, usługi informacyjne i usługi w zakresie porównywania cen
i specyfikacji pojazdów świadczone za pomocą środków telekomunikacji, informacje o ruchu drogowym, usługi weryfikacji i uwierzytelniania dokumentów podróżnych, usługi świadczone dla pasażerów
w punktach odprawy w portach lotniczych, usługi doradcze, konsultingowe i informacyjne, dotyczące wszystkich wymienionych wyżej
usług, 41 nauczanie i szkolenia, usługi rozrywkowe, działalność sportowa i kulturalna, informacja dotycząca edukacji, rozrywki, wydarzeń
sportowych i kulturalnych dostarczanych on-line z komputerowych
baz danych lub z Internetu lub za pośrednictwem innych środków,
usługi w zakresie gier elektronicznych dostarczanych z komputerowych baz danych lub za pośrednictwem Internetu, usługi wynajmowania wideo, audio oraz gier komputerowych, świadczenie usług
w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej, publikowanie i produkcja
muzyki, filmów (innych niż reklamowe), programów radiowych i telewizyjnych oraz programów typu telezakupy i zakupów internetowych, organizowanie gier i konkursów, udostępnianie publikacji
elektronicznych on-line, udostępnianie programów dla gier wideo
powszechnego użytku i podręcznych urządzeń do gier za pośrednictwem komunikacji bezprzewodowej, publikowanie on-line elektronicznych książek i dzienników, filmowe, telewizyjne i wideo muzyczne usługi rozrywkowe za pośrednictwem sieciowych stron
interaktywnych, publikacja tekstów w formie elektronicznej lub innej, usługi publikowania i realizacji mediów dźwiękowych i/lub wizualnych, usługi wystawiennicze, organizacja, produkcja i pokazy koncertów muzycznych, musicali, występów teatralnych i wideo,
festiwali, tras i innych muzycznych oraz kulturalnych występów, wydarzeń i działań, organizacja, zarządzanie lub przygotowanie imprez
z zakresu gier wideo, obróbka poprodukcyjna w dziedzinie muzyki,
wideo i filmu, programowanie serwisów informacyjnych do transmisji przez Internet, organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, sympozjów, wykładów, warsztatów, kursów, konwencji i wystaw, interaktywne i korespondencyjne kursy szkoleniowe i sesje
prowadzone online za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych
lub sieci komputerowych lub innych środków, tłumaczenia, usługi
galerii sztuki świadczone on-line za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych, usługi gier, usługi klubów, rezerwacja biletów i usługi
w zakresie rezerwacji na imprezy rozrywkowe, sportowe i kulturalne,
elektroniczne usługi biblioteczne mające na celu dostarczanie informacji elektronicznych, w tym informacji archiwalnych, w formie tekstów elektronicznych, informacji i danych audio i/lub wideo, gier
i zabaw, udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu, udostępnianie
fotografii, obrazów, grafik, klipów dźwiękowych, filmów wideo i programów audio wizualnych on-line lub z komputerowych baz danych
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lub z Internetu lub ze stron internetowych, usługi fotograficzne,
mentoring biznesowy, usługi informacyjne i doradcze dotyczące
wszystkich powyższych usług, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, usługi w zakresie badań laboratoryjnych, zarządzanie projektami badawczymi, w zakresie projektowania i opracowywania, prace badawczo-rozwojowe i projektowe
w zakresie produktów, badania techniczne, usługi z zakresu badań,
projektowania i rozwoju dotyczące komputerów, programów komputerowych, systemów komputerowych, rozwiązań służących wprowadzaniu oprogramowania komputerowego, gier komputerowych,
oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, systemów przetwarzania danych, zarządzania danymi, systemów skomputeryzowanego
przetwarzania informacji, usług łącznościowych, rozwiązań komunikacyjnych, aplikacji komunikacyjnych, systemów komunikacyjnych
i interfejsów sieciowych oraz oferowanie doradztwa technicznego,
informacji i porad dotyczących wyżej wymienionych, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, projektowanie i rozwój oprogramowania operacyjnego do sieci chmur obliczeniowych, projektowanie i planowanie
techniczne sieci telekomunikacyjnych, projektowanie i opracowywanie programów zabezpieczających przed zagrożeniami internetowymi, projektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa
danych elektronicznych, usługi w zakresie testów technicznych, testowanie przemysłowe, przygotowywanie raportów i opracowań
technicznych, usługi w zakresie technologii informacyjnych, chmura obliczeniowa, projektowanie i aktualizacja oprogramowania
komputerowego, konserwacja, uaktualnianie i projektowanie oprogramowania sprzętowego, oprogramowania komputerowego
i programów komputerowych, programowanie komputerów, przygotowywanie i udostępnianie informacji dotyczącej komputerów
i programów wspomagających sieci komputerowe, usługi doradztwa
i konsultacji technicznych w dziedzinie informatyki i telekomunikacji,
konsultacje w dziedzinie sieci i usług chmur obliczeniowych, doradztwo techniczne związane z zastosowaniem i używaniem oprogramowania komputerowego, usługi konsultacyjne i informacyjne w dziedzinie integracji systemu komputerowego, technologii informacyjnej,
architektury i infrastruktury technologii informacyjnej, doradztwo
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, projektowanie i rozwijanie systemów komputerowych oraz systemów i sprzętu telekomunikacyjnego, usługi w zakresie zarządzania komputerowego, usługi
wsparcia operacyjnego dla sieci komputerowych, sieci telekomunikacyjnych i sieci transmisji danych, usługi komputerowe on-line, dostarczane bezpośrednio (on-line) usługi w zakresie programowania,
programowanie programów zabezpieczających przed zagrożeniami
internetowymi, wypożyczanie komputerów, projektowanie, grafika
i tekst na zamówienie, wszystko do kompilacji stron internetowych,
usługi w zakresie tworzenia obrazów wirtualnych i interaktywnych,
tworzenie, obsługa i konserwacja baz danych, intranetów i witryn internetowych, tworzenie, utrzymywanie i prowadzenie witryn internetowych dla osób trzecich, prowadzenie baz danych, dzienników
sieciowych, portali internetowych, hosting platform w Internecie,
świadczenie usług serwerowych dla aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, hosting przestrzeni pamięciowej
w Internecie, hosting i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej
na strony internetowe, hosting platform przeznaczonych do handlu
elektronicznego przez Internet, hosting multimediów i aplikacji interaktywnych, hosting oprogramowania do użytku w zarządzaniu bibliotekami, hosting obiektów online do prowadzenia dyskusji interaktywnych, hosting obiektów internetowych online dla osób
trzecich, hosting skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji, hosting serwerów, instalacja i utrzymanie programów komputerowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania online aplikacji, narzędzi oprogramowania i operacyjnego oprogramowania
online nie do pobrania do sieci i serwerów komputerowych, wypożyczanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, wypożyczanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, wynajmowanie serwerów WWW, wypożyczanie oprogramowania do gier komputerowych, umożliwianie tymczasowego
użytkowania oprogramowania operacyjnego online nie do pobrania
do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania
w chmurze, umożliwianie tymczasowego użytkowania programów
bezpieczeństwa internetowego, wynajem przestrzeni pamięciowej
na serwerach do hostingu elektronicznych tablic ogłoszeniowych,
tworzenie, obsługa i konserwacja witryn internetowych, stron inter-
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netowych i portali do rejestrowania tekstu, obrazów i muzyki udostępnianych za pośrednictwem albo komputerów albo telefonów
komórkowych, świadczenie usług informacyjnych i doradztwa online na temat wyżej wymienionych usług z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, usługi bezpieczeństwa
komputerowego w zakresie ochrony przed nielegalnym dostępem
do sieci, zarządzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych, konfigurowanie sieci komputerowych przez oprogramowanie
komputerowe, usługi w zakresie integracji systemów komputerowych, skomputeryzowane zarządzanie projektami w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych (EDP), administracja serwerów,
prognozowanie pogody, udzielanie informacji meteorologicznych,
projektowanie dekoracji wnętrz, usługi przechowywania danych,
obsługa i udostępnianie wyszukiwarek, usługi informacyjne i doradcze związane w wszystkimi wyżej wymienionymi usługami, 44 usługi
monitorowania, konsultacji, informacyjne i doradcze w zakresie
opieki zdrowotnej, medycznej oraz zdrowia fizycznego, psychicznego i emocjonalnego, usługi pomocy medycznej, usługi monitoringu
i pomocy w razie nagłego wypadku w miejscach opieki medycznej
i zdrowotnej, usługi konsultacyjne, doradcze i informacyjne w zakresie farmacji, usługi konsultacyjne, informacyjne i doradcze w zakresie urody, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne związane
z odżywianiem, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt.

(111) 322077
(220) 2019 03 05
(151) 2019 09 12
(441) 2019 05 27
(732) PAWLAK GRZEGORZ, Kąty Wrocławskie (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 496755

(531) 02.01.01, 02.01.15, 02.01.23, 26.01.01, 26.01.14, 02.01.05
(510), (511) 36 analizy finansowe, notowania giełdowe, informacje finansowe, 41 szkolenia, konsultacje, 42 prowadzanie badań w obszarze rynku giełdy walutowej, prowadzanie badań w obszarze giełdy
towarowej, prowadzanie badań w obszarze rynku akcji, prowadzanie
badań w obszarze kontraktów na różnice kursowe tzw. CFD, prowadzanie badań w obszarze kryptowalut, prowadzanie badań w obszarze kontraktów futures, tworzenie kodów automatycznych strategii,
tworzenie kodów automatycznych strategii na zlecenie osób trzecich, modyfikowanie kodów automatycznych strategii, modyfikowanie kodów automatycznych strategii na zlecenie osób trzecich, .
(111) 322078
(220) 2019 03 27
(151) 2019 09 05
(441) 2019 05 20
(732) PIĘTAK JESIKA JESIKA, Zacharzowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jesika
(540)

(210) 497813

(591) biały, różowy, fioletowy
(531) 09.01.10, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 dzwonki do pobierania do telefonów komórkowych,
pliki muzyczne do pobierania, płyty kompaktowe [audio-wideo],
25 apaszki [chustki], czapki jako nakrycia głowy, długie luźne stroje, dzianina [odzież], koszule, koszulki z krótkim rękawem, krótkie
haleczki na ramiączkach, kurtki [odzież], odzież, paski [odzież], szale,
41 dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu
transmisja wideo na żądanie, fotografia, fotoreportaże, organizowa-
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nie i prowadzenie koncertów, organizowanie widowisk [impresariat],
pisanie piosenek, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja muzyczna,
produkcja widowisk, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie
muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi artystów estradowych, usługi prezenterów muzyki, usługi rozrywkowe, usługi studia
nagrań, usługi w zakresie komponowania muzyki, wypożyczanie nagrań dźwiękowych.

(111) 322079
(220) 2019 04 01
(210) 498083
(151) 2019 09 09
(441) 2019 05 20
(732) TRADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JD700
(510), (511) 8 ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla
ludzi i zwierząt, przybory do manicure i pedicure, cążki do obcinania
paznokci [narzędzia ręczne], cążki do skórek, elektroniczne pilniki
do stóp, elektryczne urządzenia polerujące do paznokci, elektryczne zestawy do pedicure’u, głowice obrotowe do pilników do stóp
do usuwania zrogowaciałej skóry, narzędzia do odpychania skórek,
nieelektryczne polerki do paznokci, nożyczki do paznokci, nożyki
do usuwania zgrubiałej skóry i odcisków, obcinacze do paznokci, obcinacze do paznokci [elektryczne lub nieelektryczne], pilniki
do paznokci, pilniki do paznokci nieelektryczne, pilniki do paznokci, elektryczne, pilniki do stóp, pilniki igłowe, polerki do paznokci
do manicure, polerki do paznokci nieelektryczne, polerki do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne, przybory do manikiuru, przybory
do pedikiuru, przyrządy do usuwania skórek, wymienne głowice obrotowe do elektronicznych pilników do paznokci, zestawy do manicure, zestawy do manicure, elektryczne, zestawy do pedicure.
(111) 322080
(220) 2019 02 21
(210) 496261
(151) 2019 08 26
(441) 2019 05 06
(732) NEONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NEONIA
(510), (511) 44 usługi i zabiegi kosmetyczne, usługi medyczne, usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, kliniki medyczne, informacja
medyczna, doradztwo i konsultacje medyczne, badania medyczne,
usługi doradztwa dietetycznego, salony i gabinety kosmetyczne, kosmetyczne zabiegi laserowe.
(111) 322081
(220) 2018 08 25
(210) 489703
(151) 2019 07 23
(441) 2019 02 25
(732) POŁUDNIKIEWICZ MARCIN KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

Nr 10/2019

(540) BeBaby
(540)

(591) granatowy, niebieski, różowy, pomarańczowy
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 16 artykuły papiernicze, artykuły piśmiennicze, papierowe miarki do wzrostu dzieci, materiały drukowane, materiały drukowane z grafiką, kalendarze, zeszyty, notesy, notatniki, broszury
informacyjne, albumy na zdjęcia, zdjęcia, zakładki do książek, materiały edukacyjne z papieru, kartonu i tektury, naklejki, książki, książeczki edukacyjne, wydawnictwa i druki, czasopisma, informatory,
podręczniki, poradniki, gazety, komiksy, 43 żłobki, placówki opieki
dziennej, centra opieki nad dziećmi, zapewnianie opieki nad dziećmi
przed szkołą i po szkole.
(111) 322083
(220) 2018 10 06
(210) 491354
(151) 2019 07 17
(441) 2019 03 18
(732) KAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chośnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAMO Sp. z o.o.
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 11 Instalacje i urządzenia do ogrzewania, 37 usługi wykonawców w zakresie instalacji grzewczych .
(111) 322084
(220) 2018 10 09
(210) 491423
(151) 2019 07 22
(441) 2019 02 18
(732) SALWA PAWEŁ INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA,
Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKIE CENTRUM UROLOGII ROBOTYCZNEJ PCUR
(540)

(591) biały, granatowy, szary, złoty
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.04.02,
26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 44 szpitale, centra zdrowia, usługi medyczne.
(111) 322085
(220) 2018 11 09
(210) 492541
(151) 2019 07 22
(441) 2019 03 18
(732) NOIR DENTAL CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOIR dental clinic
(540)

(531) 02.01.23, 24.17.25, 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 16 obrazy [malarstwo], rysunki, fotografia, 41 produkcja
filmów, 42 tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich.
(111) 322082
(220) 2018 10 02
(151) 2019 06 04
(441) 2019 02 04
(732) KRUSZYŃSKA EWA BEBABY, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 489965
(591) czarny, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25

Nr 10/2019
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(510), (511) 41 szkolenia edukacyjne i biznesowe, 42 badania naukowe, medyczne badania naukowe, 44 usługi stomatologiczne, doradztwo w zakresie stomatologii.

(111) 322086
(220) 2018 12 10
(210) 493658
(151) 2019 07 22
(441) 2019 01 28
(732) NIKOLENKO IRYNA USŁUGI RESTAURACYJNE, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Restauracja Ukraineczka
(540)

(591) brązowy
(531) 02.03.04, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, 43 usługi kateringowe, usługi restauracyjne, usługi świadczone przez bary
bistro, kawiarnia, bary, organizacja przyjęć weselnych [miejsca].
(111) 322087
(220) 2019 01 19
(210) 494978
(151) 2019 07 15
(441) 2019 03 18
(732) KITALA BEATA ART. MET.-STYL, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMS
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 okucia do łóżek metalowe, okucia metalowe do mebli,
wsporniki metalowe do łóżek, złącza metalowe do mebli.
(111) 322088
(220) 2019 01 22
(210) 495075
(151) 2019 07 19
(441) 2019 03 25
(732) KRUK PAWEŁ DRUKARNIA GOLDEN GRAF, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ulotki.pl
(540)

(591) czarny, żółty, brązowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.13.01, 03.13.24
(510), (511) 16 artykuły biurowe, kalendarze, katalogi, identyfikatory,
koperty, karty pocztowe, kartki z życzeniami, etykiety z papieru lub
kartonu, metki papierowe, nalepki, naklejki, notatniki, papier firmowy, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania, teczki papierowe lub tekturowe, ulotki, wizytówki
z papieru lub tektury, zaproszenia z papieru lub tektury, katalogi,
okładki, obwoluty, publikacje drukowane, skoroszyty, torby papierowe, transparenty z papieru, tuby z tektury, zakładki do książek.
(111) 322089
(151) 2019 07 09

(220) 2019 02 12
(441) 2019 03 25

(210) 495871
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(732) STOWARZYSZENIE KRYSPINÓW, Kryspinów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kryspinianki
(510), (511) 41 koncerty muzyczne na żywo.
(111) 322090
(220) 2019 02 13
(210) 495896
(151) 2019 07 18
(441) 2019 04 01
(732) BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA AKCYJNA, Jastrzębie-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EST. 2017 BROWAR JASTRZĘBIE
(540)

(591) żółty, ciemnoszary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 03.07.16, 03.07.17, 03.07.19,
03.07.21, 03.07.24
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, piwo, napoje na bazie piwa, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, drinki na bazie piwa,
chmiel (wyciąg z-) do wytwarzania piwa, brzeczka piwna, ekstrakty
chmielowe do sporządzania napojów, 40 przetwarzanie żywności
i napojów, usługi browarnicze, warzenie piwa, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, usługi barów piwnych, usługi ogródków piwnych.
(111) 322091
(220) 2019 02 13
(151) 2019 07 18
(441) 2019 04 01
(732) MICHALAK ADAM PAWEŁ, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TESLA ELECTRONICS
(540)

(210) 495897

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 słuchawki wewnątrz kanałowe douszne oparte o odbiór
dźwięku przy pomocy indukcji elektromagnetycznej, wykorzystywane do działalności szpiegowskiej (wywiadowczej), detektywistycznej,
wojskowej lub w innej działalności, grze czy zabawie śledczej oraz akcesoria z nimi związane jak anteny, cewki elektryczne.
(111) 322092
(220) 2019 02 13
(210) 495902
(151) 2019 07 18
(441) 2019 04 01
(732) KORNET GRZEGORZ HYDROEXPRESS, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) STORY_APARTMENTS
(510), (511) 36 wynajem mieszkań i innych nieruchomości, 43 wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy.
(111) 322093
(220) 2019 02 13
(210) 495903
(151) 2019 07 18
(441) 2019 04 01
(732) KORNET GRZEGORZ HYDROEXPRESS, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STORY APARTMENTS
(540)

(591) zielony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 36 wynajem mieszkań i innych nieruchomości, 43 wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy.
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(111) 322094
(220) 2019 02 14
(210) 495958
(151) 2019 07 16
(441) 2019 04 01
(732) FINEST PROMOTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZARNA LOKALNA
(540)

(591) szary, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, substytuty kawy, herbaty i kakao, ryż, mąka, produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze, słodycze, lody, cukier, miód, musztarda, ocet, sosy, przyprawy.
(111) 322095
(220) 2019 02 20
(151) 2019 07 18
(441) 2019 04 01
(732) DPC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DPC Learning Culture
(540)

(210) 496188

(591) granatowy, biały, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, zarządzanie
procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie.
(111) 322096
(220) 2019 02 21
(210) 496248
(151) 2019 07 23
(441) 2019 04 08
(732) AKCES-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AURORA
(510), (511) 10 urządzenia do ćwiczeń do celów medyczno-rehabilitacyjnych, ortezy, medyczne aparaty ortopedyczne, urządzenia
ortopedyczne, instrumenty ortopedyczne, przyrządy terapeutyczne przystosowane dla osób niepełnosprawnych, podpory ortopedyczne, szyny ortopedyczne, urządzenia do terapeutycznej stymulacji ciała, ortopedyczne przyrządy unieruchamiające, aparatura
do wzmacniania ciała [terapeutyczna], medyczne przyrządy terapeutyczne, terapeutyczne bandaże usztywniające, poduszki do użytku
terapeutycznego, urządzenia treningowe sterowane komputerowo
do użytku terapeutycznego, maszyny do ćwiczeń do celów terapeutycznych, gorsety do celów terapeutycznych, bandaże do celów
ortopedycznych, kołnierze ortopedyczne, materace ortopedyczne
do użytku medycznego, balkoniki i chodziki dla osób niepełnosprawnych, wózki na kółkach do celów medycznych, urządzenia ortopedyczne, pojazdy kroczące, 12 wózki dla osób niepełnosprawnych,
wózki dziecięce, składane wózki dziecięce, wózki rehabilitacyjne dla
niepełnosprawnych, wózki dla osób niepełnosprawnych fizycznie
i osób z upośledzeniem ruchowym.
(111) 322097
(220) 2019 02 21
(151) 2019 07 23
(441) 2019 04 08
(732) AKCES-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka (PL)
(540) (znak słowny)

(210) 496249
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(540) NITRO
(510), (511) 10 urządzenia do ćwiczeń do celów medyczno-rehabilitacyjnych, ortezy, medyczne aparaty ortopedyczne, urządzenia
ortopedyczne, instrumenty ortopedyczne, przyrządy terapeutyczne przystosowane dla osób niepełnosprawnych, podpory ortopedyczne, szyny ortopedyczne, urządzenia do terapeutycznej stymulacji ciała, ortopedyczne przyrządy unieruchamiające, aparatura
do wzmacniania ciała [terapeutyczna], medyczne przyrządy terapeutyczne, terapeutyczne bandaże usztywniające, poduszki do użytku
terapeutycznego, urządzenia treningowe sterowane komputerowo
do użytku terapeutycznego, maszyny do ćwiczeń do celów terapeutycznych, gorsety do celów terapeutycznych, bandaże do celów
ortopedycznych, kołnierze ortopedyczne, materace ortopedyczne
do użytku medycznego, balkoniki i chodziki dla osób niepełnosprawnych, wózki na kółkach do celów medycznych, urządzenia ortopedyczne, pojazdy kroczące, 12 wózki dla osób niepełnosprawnych,
wózki dziecięce, składane wózki dziecięce, wózki rehabilitacyjne dla
niepełnosprawnych, wózki dla osób niepełnosprawnych fizycznie
i osób z upośledzeniem ruchowym.
(111) 322098
(220) 2019 02 21
(210) 496252
(151) 2019 07 23
(441) 2019 04 08
(732) AKCES-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GENIUS
(510), (511) 10 urządzenia do ćwiczeń do celów medyczno-rehabilitacyjnych, ortezy, medyczne aparaty ortopedyczne, urządzenia
ortopedyczne, instrumenty ortopedyczne, przyrządy terapeutyczne przystosowane dla osób niepełnosprawnych, podpory ortopedyczne, szyny ortopedyczne, urządzenia do terapeutycznej stymulacji ciała, ortopedyczne przyrządy unieruchamiające, aparatura
do wzmacniania ciała [terapeutyczna], medyczne przyrządy terapeutyczne, terapeutyczne bandaże usztywniające, poduszki do użytku
terapeutycznego, urządzenia treningowe sterowane komputerowo
do użytku terapeutycznego, maszyny do ćwiczeń do celów terapeutycznych, gorsety do celów terapeutycznych, bandaże do celów
ortopedycznych, kołnierze ortopedyczne, materace ortopedyczne
do użytku medycznego, balkoniki i chodziki dla osób niepełnosprawnych, wózki na kółkach do celów medycznych, urządzenia ortopedyczne, pojazdy kroczące, 12 wózki dla osób niepełnosprawnych,
wózki dziecięce, składane wózki dziecięce, wózki rehabilitacyjne dla
niepełnosprawnych, wózki dla osób niepełnosprawnych fizycznie
i osób z upośledzeniem ruchowym.
(111) 322099
(220) 2018 12 19
(210) 494077
(151) 2019 07 17
(441) 2019 04 01
(732) WYJĄTKOWY PREZENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOLACJA w CIEMNOŚCI
(540)

(531) 02.09.04, 27.05.01
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, oferowanie z myślą o osobach trzecich przez sklepy detaliczne, hurtownie,
za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków komunikacji
elektronicznej, na przykład przez strony internetowe lub telesklepy,
usług w zakresie gastronomii, rozrywki, wypoczynku, tak aby umożliwić ich obejrzenie i dokonanie zakupu, prezentowanie w mediach
usług w zakresie gastronomii, rozrywki dla celów sprzedaży detalicznej, pośrednictwo sprzedaży towarów i usług, usługa zamówień
na rzecz osób trzecich w zakresie gastronomii, rozrywki, wypoczynku, gromadzenie, zbieranie w jednym miejscu upominków z zakresu
gastronomii, wypoczynku i rozrywki, w celu wygodnego oglądania
i zakupu, 41 udostępnianie informacji poprzez portale internetowe
w zakresie rozrywki, wypoczynku, Informacja o imprezach rozrywkowych, 43 usługi restauracyjne, usługi gastronomiczne w zakresie
prowadzenia barów, klubów, pubów, restauracji, kawiarni, organizo-
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wanie kolacji, bankietów i koktajli, udostępnianie informacji poprzez
portale internetowe w zakresie gastronomii.

(111) 322100
(220) 2019 01 10
(151) 2019 07 18
(441) 2019 03 25
(732) SZCZĘSNA WERONIKA, Kamionka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) tanecznepasje.pl
(510), (511) 25 odzież taneczna.

(210) 494651

(111) 322101
(220) 2013 05 16
(151) 2019 06 05
(441) 2013 09 02
(732) POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) plus bank
(540)

(210) 414300

(591) zielony, niebieski, czerwony
(531) 24.13.25, 24.17.05, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi bankowe, usługi finansowe, usługi kredytowe,
usługi płatnicze, usługi maklerskie, emisja papierów wartościowych,
obrót papierami wartościowymi, usługi konsultacyjno-doradcze
w sprawach finansowych, usługi certyfikacyjne w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, ubezpieczenia.
(111) 322102
(220) 2013 05 16
(151) 2019 06 05
(441) 2013 09 02
(732) POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) plus bank
(540)

(210) 414301

(531) 24.13.25, 24.17.05, 26.02.07, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi bankowe, usługi finansowe, usługi kredytowe,
usługi płatnicze, usługi maklerskie, emisja papierów wartościowych,
obrót papierami wartościowymi, usługi konsultacyjno-doradcze
w sprawach finansowych, usługi certyfikacyjne w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, ubezpieczenia.
(111) 322103
(220) 2013 05 16
(151) 2019 06 05
(441) 2013 09 02
(732) POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) plus bank partner
(540)

(210) 414302

(591) niebieski, zielony, czerwony
(531) 24.13.25, 24.17.05, 26.02.07, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi bankowe, usługi finansowe, usługi kredytowe,
usługi płatnicze, usługi maklerskie, emisja papierów wartościowych,
obrót papierami wartościowymi, usługi konsultacyjno-doradcze
w sprawach finansowych, usługi certyfikacyjne w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, ubezpieczenia.
(111) 322104
(220) 2013 05 16
(151) 2019 06 12
(441) 2013 09 02
(732) POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)

(210) 414303
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) plus bank 24
(540)

(591) zielony, niebieski, czerwony
(531) 24.13.25, 24.17.05, 26.02.07, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi bankowe, usługi finansowe, usługi kredytowe,
usługi płatnicze, usługi maklerskie, emisja papierów wartościowych,
obrót papierami wartościowymi, usługi konsultacyjno-doradcze
w sprawach finansowych, usługi certyfikacyjne w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, ubezpieczenia.
(111) 322105
(220) 2013 05 16
(151) 2019 06 12
(441) 2013 09 02
(732) POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) plus bank 24
(540)

(210) 414304

(531) 02.03.02, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi bankowe, usługi finansowe, usługi kredytowe,
usługi płatnicze, usługi maklerskie, emisja papierów wartościowych,
obrót papierami wartościowymi, usługi konsultacyjno-doradcze
w sprawach finansowych, usługi certyfikacyjne w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, ubezpieczenia.
(111) 322106
(220) 2013 05 16
(151) 2019 06 12
(441) 2013 09 02
(732) POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) plus bank partner
(540)

(210) 414305

(531) 02.03.02, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi bankowe, usługi finansowe, usługi kredytowe,
usługi płatnicze, usługi maklerskie, emisja papierów wartościowych,
obrót papierami wartościowymi, usługi konsultacyjno-doradcze
w sprawach finansowych, usługi certyfikacyjne w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, ubezpieczenia.
(111) 322107
(220) 2015 02 11
(210) 438823
(151) 2019 05 31
(441) 2015 05 25
(732) RIVIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Płońsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Ayronn
(510), (511) 10 pasy masujące do odchudzania, pasy podtrzymujące
mięśnie brzucha, pasy do celów leczniczych, przyrządy do masażu
kosmetycznego, masażery, aparaty do masażu, rękawice do masażu,
25 odzież sportowa, obuwie sportowe, sportowe nakrycia głowy, 28
artykuły sportowe i gimnastyczne, akcesoria treningowe, urządzenia do ćwiczeń, przyrządy gimnastyczne, przyrządy mechaniczne
do gimnastyki, rzutki, strzałki do gry, piłki, worki treningowe, sprzęt
sportowy, sprzęt do fitness: rowerki, hantle, ławki, rowery treningowe stacjonarne, torby na sprzęt sportowy, 35 usługi reklamy, promocji i sprzedaży takich towarów jak: odżywki dla sportowców, suplementy diety do celów leczniczych, pasy masujące do odchudzania,
pasy podtrzymujące mięśnie brzucha, pasy do celów leczniczych,
przyrządy do masażu kosmetycznego, masażery, aparaty do masażu,
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rękawice do masażu, odzież sportowa, obuwie sportowe, sportowe
nakrycia głowy, artykuły sportowe i gimnastyczne, akcesoria treningowe, urządzenia do ćwiczeń, przyrządy gimnastyczne, przyrządy
mechaniczne do gimnastyki, rzutki, strzałki do gry, piłki, worki treningowe, sprzęt sportowy, sprzęt do fitness: rowerki, hantle, ławki,
rowery treningowe stacjonarne, torby na sprzęt sportowy, 41 działalność edukacyjna i sportowa, działalność prozdrowotna poprzez usługi ośrodków sprawności fizycznej, udostępnianie obiektów i sprzętu
do utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, szkolenia w zakresie
utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, 44 działalność placówek
i ośrodków służących poprawie kondycji fizycznej poprzez: badanie
sprawności fizycznej, opracowywanie indywidualnych programów
rehabilitacji fizycznej, zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, usługi w zakresie badań medycznych, mianowicie ocena
sprawności fizycznej, ośrodki zdrowia, placówki rekonwalescencji,
prowadzenie placówek medycznych, usługi udostępniania placówek
medycznych.

(111) 322108
(220) 2015 07 07
(151) 2019 06 03
(441) 2015 10 26
(732) KRUK KAMIL, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PASTA GO! SPAGHETTI & SALADS
(540)

(210) 444511

(591) czarny, czerwony, zielony, biały
(531) 26.11.06, 26.11.12, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 sałatki, 30 makarony, dania na bazie makaronów, 43
usługi barowe, restauracje, bary szybkiej obsługi,obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem.
(111) 322109
(220) 2013 08 02
(151) 2019 05 28
(441) 2013 11 12
(732) MARKETCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMPEL do usług
(540)

(210) 417425

(591) czerwony, biały, szary, czarny
(531) 05.01.01, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 mechaniczne, metalowe urządzenia zabezpieczające,
9 instalacje elektryczne, instalacje elektryczne: sygnalizacyjne, budynków i budowli, elektroniczne instalacje i systemy zabezpieczenia
terenów zakładów przemysłowych, obiektów biurowych, sklepów,
magazynów, mieszkań oraz domów wolnostojących, 35 usługi w zakresie gromadzenia i eksponowania towarów oraz ich udostępnianie
klientom w celu ich obejrzenia i nabycia, dekorowanie wystaw sklepowych, profesjonalne doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, organizowanie wystaw i pokazów w celach handlowych, reklamowych i promocyjnych, reklama
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, usługi outsourcingu kadrowo-płacowego, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej poprzez jej projektowanie
kadrowo-płacowe, dobór i rekrutacja personelu, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, doradztwo w sprawach
zarządzania personalnego, auditing personalny-przeprowadzanie
badań testowych umożliwiających wieloaspektową ocenę kadry
menedżerskiej i poszczególnych zespołów pracowniczych, usługi
outplacementu-polegające na złagodzeniu negatywnych konsekwencji zwolnień pracowników, pomoc w prowadzeniu rachunkowości, przygotowanie listy płac, usługi w zakresie agencji i pośred-
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nictwa pracy, w tym pracy tymczasowej, rekrutacja pracowników,
pozyskiwanie personelu, doradztwo handlowe, doradztwo w zakresie zarządzania kadrowego, 36 prowadzenie agencji nieruchomości, pośrednictwa w handlu nieruchomościami, wynajmowanie
mieszkań i pomieszczeń biurowych, zarządzanie i administrowanie
majątkiem nieruchomym i nieruchomościami, prowadzenie banków
i kas oszczędnościowych, usługi w zakresie depozytów przedmiotów
wartościowych, kosztowności i depozytów sejfowych, usługi wartości gotówkowych „cash processing”-liczenie, sortowanie, pakowanie,
kontrola jakości, sprawdzanie pochodzenia banknotów i bilonu, magazynowanie, komisjonowanie pieniędzy, ładowanie kaset bankomatowych i ich rozliczanie, monitorowanie bankomatów i stanów
gotówkowych w nich, zlecanie ich zasileń, usługi w zakresie operacji bankowych, prowadzenie agencji skupu długów, wykonywanie
analiz finansowych, doradztwo w sprawach finansowych, zbieranie
informacji finansowych, prowadzenie agencji ściągania należności,
usługi finansowe, pośrednictwo finansowe, doradztwo i informacje w sprawach ubezpieczeń, obrót wierzytelnościami, załatwianie
formalności kredytowych, ubezpieczenia od pożarów, 37 usługi
porządkowo-czystościowe, usługi w zakresie sprzątania, czyszczenie budynków na zewnątrz, czyszczenie budynków od wewnątrz,
czyszczenie i mycie okien, czyszczenie i mycie pojazdów, czyszczenie
dróg, dezynfekcja, deratyzacja, wynajem maszyn i urządzeń, czyszczenie odzieży i wyrobów włókienniczych, 39 usługi transportowe,
dystrybucji, pakowania, magazynowania, rozładunku, składowania
i dostarczania towarów, usługi kurierskie, prowadzenie biur turystycznych, organizowanie wycieczek i podróży, transport przedmiotów wartościowych, usługi w zakresie przeprowadzek, transport,
załadunek i wyładunek śmieci i odpadów, wypożyczanie pojazdów,
wynajmowanie garaży, magazynów, miejsc parkingowych, powierzchni na salony samochodowe, kontenerów magazynowych,
usługi konfekcjonowania produktów przemysłowych, 40 usługi poligraficzne, pranie tkanin i odzieży, unieszkodliwianie, przetwarzanie, recykling, spalanie i niszczenie odpadów, ścinanie i przycinanie
drzew i krzewów, 41 szkolenie i kształcenie praktyczne, nauczanie,
wydawanie i publikowanie książek, czasopism i gazet, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacja on-line książek i periodyków, edukacja, kursy korespondencyjne, usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie konkursów edukacyjno-rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji,
kongresów, seminariów, sympozjów zjazdów, wypożyczanie książek
i periodyków, 43 prowadzenie barów, w tym barów szybkiej obsługi (snack-barów), restauracji, w tym restauracji samoobsługowych,
stołówek, kawiarni, usługi zbiorowego żywienia i cateringu, w tym
party serwis, usługi hotelarskie, prowadzenie agencji zakwaterowania, wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy i sal na posiedzenia,
prowadzenie domów opieki dla osób w podeszłym wieku, przygotowywanie posiłków i napojów na zamówienie oraz ich dostawa,
wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej, zastawy stołowej
oraz konstrukcji przenośnych, 44 usługi w zakresie aromaterapii,
chiropraktyki, dentystyki i stomatologii, fizjoterapii, fizykoterapii,
implantacje włosów, prowadzenie klinik medycznych i lecznic prywatnych, usługi w zakresie pomocy medycznej i opieki zdrowotnej,
usługi w zakresie medycznej opieki pielęgniarskiej, usługi w zakresie
chirurgii plastycznej, usługi położnicze, porady w zakresie farmakologii, porady psychologiczne, zabiegi psychoterapeutyczne, usługi
szpitalne, usługi w zakresie sztucznego zapłodnienia i zapłodnienia metodą in vitro, usługi w zakresie zagospodarowania terenów
zielonych, ogrodnictwa krajobrazowego, projektowania ogrodów,
sadownictwa, szkółek roślinnych, usługi w zakresie pielęgnacji trawników, niszczenia chwastów, chirurgii drzew, usługi tępienia szkodników w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 45 prowadzenie agencji
detektywistycznych i ochrony nocnej, doradztwo i poradnictwo zawodowe w zakresie bezpieczeństwa i ochrony mienia i osób, usługi
w zakresie kompleksowej ochrony przeciwpożarowej-organizowanie i prowadzenie zakładowych straży pożarnych, usługi w zakresie
eskorty-ochrony osobistej, usługi w zakresie konwojowania osób,
monitoring systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, poszukiwanie osób zaginionych, wypożyczanie odzieży, usługi w zakresie
awaryjnego otwierania zamków.

(111) 322110
(220) 2019 01 28
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 11
(732) WIŚNIEWSKI MAKSYMILIAN, Mosina (PL)

(210) 495279
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INVICTUS BRAZILIAN JIU-JITSU
(540)

(531) 24.09.02, 24.09.05, 27.05.01
(510), (511) 41 doradztwo w zakresie treningu fizycznego, dostarczanie informacji na temat aktywności sportowych, informacje na temat
sportu, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, nauczanie Jiu-Jitsu, obozy sportowe, organizacja aktywności sportowych
na obozach letnich, organizacja webinariów, organizacja widowisk,
organizowanie ceremonii wręczania nagród, organizowanie fanklubów, organizowanie gal, organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, prowadzenie szkół sztuk walki, prowadzenie treningów sztuk walki, prowadzenie zawodów sportowych,
przeprowadzanie imprez sportowych, przeprowadzanie wydarzeń
sportowych, rezerwowanie osobistości sportu na imprezy (usługi
organizatora), rozrywka w postaci zawodów jiu-jitsu, rozrywka w postaci zawodów zapaśniczych, szkolenia sportowe, świadczenie usług
edukacyjnych związanych z ćwiczeniami, świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, udostępnianie klubowych obiektów I sprzętu rekreacyjnego do jiu jitsu, udostępnianie wydarzeń sportowych
za pomocą strony internetowej, udzielanie informacji dotyczących
osobistości sportowych, udzielanie informacji na temat wyników
rozgrywek sztuk walki, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc
na wydarzenia sportowe, usługi rozrywkowe świadczone podczas
przerw w trakcie imprez sportowych, usługi sportowe, usługi trenerskie w zakresie Jiu-Jitsu, usługi trenerskie w zakresie sportu, wynajem sprzętu sportowego, zajęcia sportowe.
(111) 322111
(220) 2019 01 29
(210) 495344
(151) 2019 07 18
(441) 2019 04 01
(732) VET PLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MIĘSOLINA
(510), (511) 5 produkty weterynaryjne w postaci mieszanek paszowych uzupełniających dla psów i kotów, pasza lecznicza dla zwierząt.
(111) 322112
(220) 2019 02 10
(210) 495775
(151) 2019 07 12
(441) 2019 03 25
(732) SADOWSKI JACEK FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA, Koszalin
(PL)
(540) (znak słowny)
(540) Otophone
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa części i akcesoriów
do urządzeń komunikacyjnych, ładowarek sieciowych, ładowarek
USB, ładowarek bezprzewodowych, ładowarek przenośnych, ładowarek do smartfonów, ładowarek do telefonów komórkowych,
szybkich ładowarek do urządzeń mobilnych, uchwytów przystosowanych do telefonów komórkowych, uchwytów samochodowych
do telefonów, uchwytów do korzystania z telefonów komórkowych
bez użycia rąk, uchwytów na deskę rozdzielczą na telefony komórkowe, etui na smartfony, etui na telefony komórkowe, etui z klapką
do telefonów komórkowych, etui typu Flip Cover do smartfonów,
ochraniaczy na ekrany do smartfonów ze szkła hartowanego, wyświetlaczy z diodami LED, baterii litowo-jonowych, baterie litowych,
baterii do telefonów komórkowych, baterii do ponownego ładowania, urządzeń do ładowania baterii, baterii dodatkowych do telefonów komórkowych, ładowarek baterii do użytku z telefonami,
ciekłokrystalicznych folii ochronnych do smartfonów, osłon do ekranów telefonów komórkowych w formie folii, bezprzewodowych
zestawów słuchawkowych do smartfonów, słuchawek dousznych
do telefonów komórkowych, zestawów słuchawkowych do telefonów komórkowych, bezprzewodowych zestawów słuchawkowych
do zastosowania z telefonami komórkowymi, urządzeń głośnomówiących do telefonów komórkowych, zestawów głośnomówiących
do telefonów komórkowych, futerałów na karty pamięci, kart pamięci typu flash, czytników kart pamięci, kijków do robienia selfie jako
akcesoriów do smartfonów, przejściówek do kabli telefonów komórkowych, wyświetlaczy do telefonów komórkowych, głośników do te-
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lefonów komórkowych, osłon na telefony komórkowe, przewodów
USB do telefonów komórkowych, stacji dokujących do telefonów komórkowych, stojaków dostosowanych do telefonów komórkowych,
obudów wymiennych do telefonów komórkowych, złącz do telefonów komórkowych do pojazdów, zatyczek do gniazdek telefonów
komórkowych zapobiegających dostawaniu się kurzu, pokrowców
na smartfony, wyświetlaczy do smartfonów, skórzanych pokrowców
na smartfony, wodoodpornych pokrowców na smartfony, stacji dokujących do smartfonów, bezprzewodowych podkładek ładujących
do smartfonów, folii ochronnych dostosowanych do smartfonów.

(111) 322113
(220) 2019 02 10
(210) 495776
(151) 2019 07 12
(441) 2019 03 25
(732) STACHURSKI JÓZEF PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
EDMA, Zaścianki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EDMA
(540)

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 01.15.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 skrzynki rozdzielcze zasilania, skrzynki rozdzielcze
elektryczne, skrzynki rozgałęźne, elektryczne skrzynki sterownicze,
skrzynki zaciskowe, elektryczne skrzynki połączeniowe, skrzynki akumulatorowe, skrzynki zasilające, skrzynki pojemnościowe,
skrzynki przyłączeniowe, skrzynki do bezpieczników elektrycznych,
skrzynki zaciskowe do przewodów elektrycznych, skrzynki przyłączowe do przewodów elektrycznych, tablice rozdzielcze, rozdzielacze układowe, dotykowe tablice rozdzielcze, elektryczne tablice rozdzielcze, szafy rozdzielcze, pulpity rozdzielcze, rozdzielacze energii
elektrycznej, pulpity rozdzielające, elektryczne panele rozdzielcze
do sieci elektrycznej, sterowniki elektryczne, elektryczne instalacje sterujące, elektroniczne jednostki sterujące, elektryczne pulpity
sterownicze, elektryczne urządzenia sterownicze, elektroniczne
przyrządy sterujące, elektroniczne urządzenia sterujące, elektryczne obwody sterownicze, elektroniczne obwody sterownicze, tablice
sterownicze, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia sterujące procesami, elektryczne lub elektroniczne
moduły kontrolno-sterujące, elektryczne zautomatyzowane urządzenia sterownicze, elektryczne urządzenia do sterowania mocą,
urządzenia do sterowania energią elektryczną, urządzenia do sterowania prądem elektrycznym, moduły połączeniowe do sterowników
elektrycznych, elektryczne urządzenia sterownicze do zarządzania
energią, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii
elektrycznej, złącza do kabli, złącza do kabli elektrycznych, złącza
kablowe do kabli elektrycznych, metalowe gwintowane złącza kablowe, złączowe tuleje do kabli elektrycznych, obudowy do złączy
kablowych, transformatory, transformatory rozdzielcze, transformatory napięcia, transformatory elektryczne, elektroniczne transformatory mocy, transformatory obniżające napięcie, transformatory
podwyższające napięcie, transformatory wysokiego napięcia, transformatory napięcia elektrycznego, transformatory pojemnościowe
napięcia, elektryczne transformatory sieci zasilającej, 35 sprzedaż
hurtowa i detaliczna towarów: skrzynki rozdzielcze zasilania, skrzynki rozdzielcze elektryczne, skrzynki rozgałęźne, elektryczne skrzynki
sterownicze, skrzynki zaciskowe, elektryczne skrzynki połączeniowe,
skrzynki akumulatorowe, skrzynki zasilające, skrzynki pojemnościowe, skrzynki przyłączeniowe, skrzynki do bezpieczników elektrycznych, skrzynki zaciskowe do przewodów elektrycznych, skrzynki
przyłączowe do przewodów elektrycznych, tablice rozdzielcze,
rozdzielacze układowe, dotykowe tablice rozdzielcze, elektryczne
tablice rozdzielcze, szafy rozdzielcze, pulpity rozdzielcze, rozdzielacze energii elektrycznej, pulpity rozdzielające, elektryczne panele
rozdzielcze do sieci elektrycznej, sterowniki elektryczne, elektryczne
instalacje sterujące, elektroniczne jednostki sterujące, elektryczne
pulpity sterownicze, elektryczne urządzenia sterownicze, elektroniczne przyrządy sterujące, elektroniczne urządzenia sterujące, elektryczne obwody sterownicze, elektroniczne obwody sterownicze,
tablice sterownicze, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące,
elektryczne urządzenia sterujące procesami, elektryczne lub elek-
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troniczne moduły kontrolno-sterujące, elektryczne zautomatyzowane urządzenia sterownicze, elektryczne urządzenia do sterowania
mocą, urządzenia do sterowania energią elektryczną, urządzenia
do sterowania prądem elektrycznym, moduły połączeniowe do sterowników elektrycznych, elektryczne urządzenia sterownicze do zarządzania energią, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu
energii elektrycznej, złącza do kabli, złącza do kabli elektrycznych,
złącza kablowe do kabli elektrycznych, metalowe gwintowane złącza
kablowe, złączowe tuleje do kabli elektrycznych, obudowy do złączy
kablowych, transformatory, transformatory rozdzielcze, transformatory napięcia, transformatory elektryczne, elektroniczne transformatory mocy, transformatory obniżające napięcie, transformatory
podwyższające napięcie, transformatory wysokiego napięcia, transformatory napięcia elektrycznego, transformatory pojemnościowe
napięcia, elektryczne transformatory sieci zasilającej.

(111) 322114
(220) 2019 02 13
(151) 2019 07 18
(441) 2019 04 01
(732) JANKOWIAK AGATA PICA PICA, Śrem (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLINGSIS
(540)

(210) 495900

(531) 27.05.01, 02.09.01, 26.05.01, 26.05.06
(510), (511) 14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie
i chronometryczne, biżuteria, kolczyki, broszki, kolie, kolczyki, klipsy, naszyjniki, pierścionki, obrączki, wisiorki, łańcuszki jubilerskie,
spinki do mankietów, spinki do koszul, spinki do krawatów, breloki,
łańcuszki do kluczy, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, 18 walizki i torby, portfele, portmonetki, parasolki i parasole, laski, bicze,
uprzęże i wyroby rymarskie, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt,
torebki, skórzane torebki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, apaszki, chusty, koszulki, 35 usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pośrednictwem serwisu internetowego, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe,
usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: metale szlachetne
i ich stopy, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne,
przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, biżuteria, kolczyki,
broszki, kolie, kolczyki, klipsy, naszyjniki, pierścionki, obrączki, wisiorki, łańcuszki jubilerskie, spinki do mankietów, spinki do koszul, spinki
do krawatów, breloki, łańcuszki do kluczy, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, środki do czyszczenia i pielęgnacji biżuterii, walizki
i torby, portfele, portmonetki, parasolki i parasole, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt, torebki,
skórzane torebki, odzież, obuwie, nakrycia głowy, apaszki, chusty,
koszulki, usługi w zakresie sprzedaży online takich towarów jak: metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne
i półszlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne,
biżuteria, kolczyki, broszki, kolie, kolczyki, klipsy, naszyjniki, pierścionki, obrączki, wisiorki, łańcuszki jubilerskie, spinki do mankietów,
spinki do koszul, spinki do krawatów, breloki, łańcuszki do kluczy,
pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, środki do czyszczenia
i pielęgnacji biżuterii, walizki i torby, portfele, portmonetki, parasolki
i parasole, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, obroże, smycze
i ubrania dla zwierząt, torebki, skórzane torebki, odzież, obuwie,
nakrycia głowy, apaszki, chusty, koszulki, 41 publikowanie tekstów
dotyczących biżuterii i mody, publikowanie w Internecie tekstów dotyczących biżuterii i mody, udostępnianie publikacji elektronicznych
online z dziedziny biżuterii i mody.
(111) 322115
(220) 2019 02 13
(210) 495908
(151) 2019 07 18
(441) 2019 04 01
(732) SADOWSKA IGA ÉCLAIR NAIL STUDIO, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) éclair
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(540)

(531) 27.05.01, 26.11.13
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji skóry i paznokci, balsamy
do celów kosmetycznych, olejki do celów kosmetycznych, lakiery
do paznokci, żel do paznokci, kleje do mocowania sztucznych paznokci, preparaty do odtłuszczania paznokci, zmywacze do paznokci, ozdoby do paznokci, preparaty do zdobienia paznokci, puder
akrylowy do paznokci, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna preparatów
do pielęgnacji ciała, w szczególności preparatów do pielęgnacji skóry
i paznokci oraz produktów do stylizacji paznokci, sprzedaż hurtowa
i detaliczna przyborów i urządzeń do manicure i pedicure, sprzedaż
hurtowa i detaliczna produktów higienicznych i dezynfekujących
dla salonów manicure i pedicure, 41 organizowanie i prowadzenie
szkoleń z zakresu stylizacji paznokci, organizowanie i prowadzenie
szkoleń z zakresu pielęgnacji ciała, 44 usługi salonów pielęgnacji paznokci.
(111) 322116
(220) 2019 02 19
(151) 2019 07 18
(441) 2019 04 01
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SYROP ISLANDZKI
(540)

(210) 496131

(591) jasnozielony, ciemnofioletowy, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 06.01.02,
06.01.04, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 5 syrop z porostów islandzkich na kaszel, na infekcję gardła.
(111) 322117
(220) 2011 02 14
(210) 381313
(151) 2019 07 12
(441) 2011 05 23
(732) SIENKIEWICZ ALDONA HOUSE OF BEER, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOUSE of BEER Kraków
(540)

(591) brązowy, pomarańczowy, żółty, biały
(531) 07.05.05, 07.05.06, 11.03.01, 25.01.25, 26.01.01, 26.01.16,
26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe, 35 handel detaliczny, 43 usługi
barowe, restauracje.
(111) 322118
(220) 2013 11 29
(210) 422157
(151) 2019 07 04
(441) 2014 03 17
(732) TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TAURON to prąd
(510), (511) 4 energia elektryczna, brykiety, paliwa stałe z węgla kamiennego i brunatnego, węgiel kamienny, gaz generatorowy, gaz
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czadnicowy, gaz olejowy, gaz oświetleniowy, 7 aparatura, urządzenia i instalacje do wytwarzania energii w tym elektrownie wodne,
wiatrowe, 9 aparatura, urządzenia i instalacje do analizy gazu, aparatura, urządzenia i instalacje do kontroli i regulacji ciepła, aparatura,
urządzenia i instalacje do pomiarów precyzyjnych z zakresu elektryczności, ciepła i ciśnienia, 35 usługi sprzedaży oraz obrót paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi, energią elektryczną i cieplną obrót
świadectwami pochodzenia na energię elektryczną, usługi rachunkowo-podatkowe, aukcje publiczne, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozwijanie kontaktów z innymi
organizacjami w zakresie reklamy i promocji, akcje o charakterze promocyjnym, 37 budowa, rozbudowa, montaż urządzeń i instalacji stosowanych w przemyśle energetycznym, budowa, rozbudowa urządzeń i instalacji wychwytujących CO2 ze spalin elektrowni, budowa,
rozbudowa, montaż urządzeń i instalacji związanych z ochroną środowiska naturalnego, konserwacja i naprawa urządzeń i instalacji
stosowanych w przemyśle energetycznym, konserwacja i naprawa
urządzeń i instalacji wychwytujących CO2 ze spalin elektrowni, konserwacja i naprawa urządzeń i instalacji związanych z ochroną środowiska, wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie instalacji
służących do wychwytywania CO2 ze spalin elektrowni, wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie instalacji dotyczących
ochrony środowiska naturalnego, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, usługi w zakresie: przesyłania i dystrybucji energii
elektrycznej, mocy, powietrza, ciepła i zimna, gazu i ropy naftowej
oraz paliw, pary wodnej i gorącej wody, magazynowania energii
elektrycznej i cieplnej, zaopatrywanie w energię elektryczną, cieplną, dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, odprowadzania ścieków,
wywozu śmieci, 40 usługi w zakresie wychwytywania CO2 ze spalin
elektrowni i ich usuwania oraz przetwarzania, doradztwo w zakresie usuwania CO2 ze spalin elektrowni, usługi w zakresie wdrażania:
projektów dotyczących optymalizacji produkcji paliw i energii elektrycznej, projektów dotyczących optymalizacji instalacji, urządzeń,
aparatury, układów i metod wykorzystywanych w przemyśle energetycznym, usługi przetwarzania surowców wtórnych, w tym w celu
pozyskiwania energii, 42 naukowe i techniczne badania i analizy,
także laboratoryjne w zakresie energetyki oraz ochrony środowiska
naturalnego, naukowe i techniczne badania i analizy, także laboratoryjne dotyczące nowych technologii i urządzeń wykorzystywanych
w procesie produkcji, wytwarzania, przesyłania energii elektrycznej,
w tym opracowywanie projektów związanych z wdrażaniem nowych
technologii i urządzeń, naukowe i techniczne badania i analizy z zakresu instalacji, urządzeń i aparatury przeznaczonych do wychwytywania CO2 ze spalin elektrowni, naukowe i techniczne badania i analizy z zakresu optymalizacji urządzeń, aparatury, układów, instalacji
i metod wykorzystywanych w przemyśle energetycznym, naukowe
i techniczne badania i analizy dotyczące produkcji paliw i energii
elektrycznej, w tym optymalizacji produkcji paliw i energii elektrycznej, naukowe i techniczne badania i analizy dotyczące wytwarzania
elektryczności i ciepła, w tym z zakresu optymalizacji wytwarzania
elektryczności i ciepła, naukowe i techniczne badania i analizy dotyczące integracji systemów i metod stosowanych w elektrowniach
i elektrociepłowniach, naukowe i techniczne badania i analizy dotyczące problemu spalania i zgazowania węgla, naukowe i techniczne
badania i analizy dotyczące zmniejszenia negatywnego oddziaływania elektrowni i elektrociepłowni na środowisko, naukowe i techniczne badania i analizy dotyczące spalania w atmosferze wzbogaconego tlenu oraz urządzeń, instalacji i aparatury wykorzystywanych
do takiego spalania, usługi projektowania urządzeń, instalacji i aparatury wykorzystywanych w procesie produkcji energii.

(111) 322119
(220) 2014 10 23
(210) 434827
(151) 2019 06 27
(441) 2015 02 02
(732) TRZECIAKIEWICZ TERESA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE KRÓLESTWO
MINERAŁÓW, Raciszyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Polska Grupa Nawozowa PGN
(510), (511) 1 nawozy.
(111) 322120
(220) 2016 04 15
(151) 2019 06 28
(441) 2017 12 04
(732) FOODEXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)

(210) 454924
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Foodexo
(540)

(591) pomarańczowy, granatowy
(531) 01.03.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.04
(510), (511) 5 żywność dla niemowląt, mleko proszku dla niemowląt,
żywność dietetyczna do celów medycznych, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, 29 arachidowe masło, bita śmietana, czekoladowe
masło, kokosowe masło, mleko, produkty serowarskie, sery twarogowe, sery dojrzewające, sery topione, serki homogenizowane, twarożki, śmietana, śmietana kwaśna, napoje mleczne z przewagą mleka,
produkty mleczne, kefiry, masło, mleko, mleko skondensowane,
maślanka, sery żółte, ser, enzymy mlekowe do celów spożywczych,
jogurty, koktajle mleczne, margaryna, podpuszczka, serwatka, tłuszcze jadalne, zsiadłe mleko, żółtka jajek, galaretki, musy owocowe, 30
aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne, aromaty do napojów inne
niż oleje esencyjne, aromaty kawowe, batoniki zbożowe, biszkopty,
brioszki, bułki, chałwa, cheeseburgery, chipsy ryżowe, chleb, ciasta,
ciasta mączne, ciastka ryżowe, ciastka, wyroby cukiernicze, słodycze, ciasto w proszku, czekolada, napoje na bazie czekolady, dodatki
glutenowe do celów kulinarnych, enzymy do ciast, gałka muszkatołowa, glukoza do celów kulinarnych, gofry, gotowe potrawy oparte
na kluskach, grysik kukurydziany, herbata, napoje na bazie herbaty,
herbatniki, mąka z jęczmienia, mąka kukurydziana, mąka gorczycowa, mąka sojowa, mąka pszenna, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, lody spożywcze
z jogurtu naturalnego, kakao, napoje na bazie kakao, kanapki, kapary, karmelki, kasza manna, kasza owsiana, kasze spożywcze, kawa,
napoje na bazie kawy, kawa nienaturalna, kawa nie palona, keczup,
kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, kleik spożywczy
na bazie mleka, kluski, krakersy, lukier do ciast, majonez, makarony,
marcepan, marynaty, mięsne sosy, miód, muesli, musy czekoladowe,
deserowe, musztarda, naleśniki, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, produkty spożywcze na bazie owsa, paszteciki, pesto, pierniki, pierożki ravioli, pizze, placki, płatki kukurydziane,
owsiane, potrawy na bazie mąki, pralinki, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, przyprawy, puddingi, sago, sajgonki, sosy do sałatek,
słodycze, słodziki naturalne, soda spożywcza, sosy do makaronu,
sushi, syrop cukrowy, chipsy tako, tapioka, tortille, zioła konserwowane, 31 algarobilla (pasza dla zwierząt), algi spożywcze dla ludzi
lub zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, buraki, drożdże
jako pasza dla zwierząt, preparaty zwiększające niesienie się drobiu,
kasze dla drobiu, kiełki pszenicy jako pasza dla zwierząt, mączka dla
zwierząt, mączka lniana, mączka rybna na pasze dla zwierząt, mączka z orzechów arachidowych dla zwierząt, mąka z ryżu dla zwierząt,
napoje dla zwierząt domowych, nasiona z lnu do celów spożywczych
dla ludzi, nasiona w postaci ziaren, odpady z gorzelni (pasza dla zwierząt), ości mątwy dla ptactwa, otręby owsiane, świeże owoce, papier
ścierny dla zwierząt domowych, wapno do paszy, pasza dla zwierząt
tucznych, pasze, pasze dla bydła, piasek aromatyczny dla zwierząt
domowych, pokarm dla ptaków, zwierząt, zwierząt domowych, produkty do tuczenia zwierząt, produkty uboczne z procesu obróbki
ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt, siano, siemię lniane jako pasza
zwierząt, słoma, sól dla bydła, spożywcze pasze wzmacniające dla
zwierząt, ziarno do żywienia zwierząt, 40 konserwowanie napojów
i żywności, mrożenie żywności, wędzenie żywności,.
(111) 322121
(220) 2016 04 15
(210) 454928
(151) 2019 06 27
(441) 2017 12 04
(732) FOODEXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Foodexo
(510), (511) 5 żywność dla niemowląt, mleko w proszku dla niemowląt, żywność dietetyczna do celów medycznych, suplementy diety
dla ludzi i zwierząt, 29 arachidowe masło, bita śmietana, kokosowe
masło, mleko, produkty serowarskie, sery twarogowe, sery dojrzewające, sery topione, serki homogenizowane, twarożki, śmietana,
śmietana kwaśna, napoje mleczne z przewagą mleka, produkty
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mleczne, kefiry, masło, mleko, mleko skondensowane, maślanka,
sery żółte, ser, enzymy mlekowe do celów spożywczych, jogurt,
kefir, koktajle mleczne, margaryna, podpuszczka, serwatka, tłuszcze jadalne, zsiadłe mleko, żółtka jajek, galaretki, musy owocowe,
30 aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne, aromaty do napojów
inne niż oleje esencyjne, aromaty kawowe, batoniki zbożowe, biszkopty, brioszki, bułki, chałwa, cheeseburgery, chipsy ryżowe, chleb,
ciasta, ciasta mączne, ciastka ryżowe, ciastka, wyroby cukiernicze,
słodycze, ciasto w proszku, czekolada, napoje na bazie czekolady,
dodatki glutenowe do celów kulinarnych, enzymy do ciast, gałka
muszkatołowa, glukoza do celów kulinarnych, gofry, gotowe potrawy oparte na kluskach, grysik kukurydziany, herbata, napoje na bazie herbaty, herbatniki, mąka z jęczmienia, mąka kukurydziana,
mąka gorczycowa, mąka sojowa, mąka pszenna, czekoladowe masło, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, lody spożywcze z jogurtu mrożonego, kakao,
napoje na bazie kakao, kanapki, kapary, karmelki, kasza manna, kasza owsiana, kasze spożywcze, kawa, napoje na bazie kawy, kawa
nienaturalna, kawa nie palona, keczup, kiełki pszeniczne do celów
spożywczych dla ludzi, kleik spożywczy na bazie mleka, kluski,
krakersy, lukier do ciast, majonez, makarony, marcepan, marynaty,
mięsne sosy, miód, Muesli, musy czekoladowe, deserowe, musztarda, naleśniki, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kawowe
z mlekiem, produkty spożywcze na bazie owsa, paszteciki, pesto,
piernik, pierożki ravioli, pizze, placki, płatki kukurydziane, owsiane,
potrawy na bazie mąki, pralinki, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, przyprawy, puddingi, sago, sajgonki, sosy do sałatek, słodycze,
słodziki naturalne, soda spożywcza, sosy do makaronu, sushi, syrop
cukrowy, chipsy tako, tapioka, tortille, zioła konserwowane, 31 algarobilla (pasza dla zwierząt), algi spożywcze dla ludzi lub zwierząt,
artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, buraki, drożdże jako pasza
dla zwierząt, preparaty zwiększające niesienie się drobiu, kasze dla
drobiu, kiełki pszenicy jako pasza dla zwierząt, mączka dla zwierząt,
mączka rybna na pasze dla zwierząt, mączka z orzechów arachidowych dla zwierząt, napoje dla zwierząt domowych, nasiona lnu
do celów spożywczych dla ludzi, nasiona w postaci ziaren, odpady z gorzelni (pasza dla zwierząt), ości mątwy dla ptactwa, otręby
owsiane jako pasza dla zwierząt, świeże owoce, papier ścierny dla
zwierząt domowych, wapno do paszy, pasza dla zwierząt tucznych, pasze, pasze dla bydła, piasek aromatyczny dla zwierząt domowych, pokarm dla ptaków, zwierząt, zwierząt domowych, produkty do tuczenia zwierząt, produkty uboczne z procesu obróbki
ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt, siano, siemię lniane jako pasza
zwierząt, słoma, sól dla bydła, spożywcze pasze wzmacniające dla
zwierząt, ziarno do żywienia zwierząt, 40 konserwowanie napojów
i żywności, mrożenie żywności, wędzenie żywności.

(111) 322122
(220) 2016 05 24
(210) 456953
(151) 2019 07 05
(441) 2016 07 04
(732) Sikorski Wojciech EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TOP
(510), (511) 6 folie aluminiowe do zawijania i pieczenia, folie metalowe do zawijania i pieczenia, 16 papier toaletowy, chusteczki higieniczne, chusteczki higieniczne nawilżane, chusteczki toaletowe,
chusteczki do demakijażu, płatki papierowe do demakijażu, patyczki
papierowe higieniczne, ręczniki papierowe do osuszania, ręczniki
papierowe do demakijażu, ręczniki kuchenne w rolkach, ręczniki
do twarzy papierowe, ręczniki papierowe do twarzy, ręczniki papierowe do rąk, higieniczne ręczniki papierowe do rąk, folie z tworzyw
sztucznych, torebki do gotowania w kuchenkach mikrofalowych, woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych, folia do żywności, torebki
na mrożonki, torebki śniadaniowe, woreczki do lodu, worki na śmieci, folie z tworzyw sztucznych, folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza do pakowania lub zabezpieczania w transporcie,
taśmy elastyczne do użytku biurowego, taśmy przylepne do celów
papierniczych lub do użytku domowego, pudełka kartonowe lub papierowe, torby do pakowania, koperty, woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych, torby na śmieci z papieru lub tworzyw sztucznych,
torebki do pakowania, papier śniadaniowy, woreczki śniadaniowe
papierowe lub z tworzyw sztucznych, worki na śmieci.
(111) 322123
(151) 2019 07 11

(220) 2017 02 13
(441) 2017 05 15

(210) 467530

Nr 10/2019

(732) EKOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKOTECH
(540)

(591) szary, zielony
(531) 26.13.25, 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy, środki chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw
pasożytom, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów,
herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, 19
materiały do budowy i pokryć dróg, materiały wiążące do naprawy
dróg, materiały budowlane niemetalowe.
(111) 322124
(220) 2017 08 31
(210) 475993
(151) 2019 06 17
(441) 2018 08 06
(732) Metropolitan Life Insurance Company, Nowy Jork (US)
(540) (znak słowny)
(540) Razem przez życie
(510), (511) 36 świadczenie usług grupowych i indywidualnych ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń zdrowotnych, ubezpieczeń właścicieli
domów i nieruchomości, ubezpieczeń komunikacyjnych, ubezpieczeń rentowych, funduszy emerytalnych, a także administrowanie
wymienionymi usługami, usługi udzielania mieszkaniowych i komercyjnych kredytów hipotecznych, pośredniczenie w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami, usługi pośrednictwa
w zakresie funduszy powierniczych i wzajemnych, usługi inwestycyjne, mianowicie: bankowość inwestycyjna, inwestycje kapitałowe
i usługi funduszy inwestycyjnych, świadczenie usług finansowych
planowania emerytalnego, usługi zapewniania świadczeń pracowniczych, mianowicie przetwarzanie, administrowanie i zarządzanie
programami świadczeń pracowniczych dotyczących ubezpieczeń
i finansów.
(111) 322125
(220) 2017 10 02
(151) 2019 06 17
(441) 2018 08 13
(732) PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IZOPIR płyty izolacyjne
(540)

(210) 477126

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i elewacyjne, blacha, metalowe elementy systemów rynnowych, płyty warstwowe metalowe,
19 niemetalowe pokrycia dachowe, materiały budowlane niemetalowe, płyty warstwowe niemetalowe.
(111) 322126
(220) 2017 10 03
(210) 477186
(151) 2019 06 17
(441) 2018 08 13
(732) SZCZEPOCKI MACIEJ XMOR, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) XMOR
(510), (511) 28 artykuły sportowe i gimnastyczne, gry i zabawki.
(111) 322127
(220) 2017 10 23
(210) 478098
(151) 2019 06 17
(441) 2018 08 13
(732) ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO ZAGŁOBA ZBIGNIEW
ŁAGUNA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Grajewo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1996 ZAGŁOBA POLSKA TRADYCJA SMAKU

Nr 10/2019
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(540)
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szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, przyrządy do mierzenia czasu, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub
kamieniami i ich imitacjami, posągi i figurki wykonane z lub pokryte
szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, artykuły ozdobne, ozdoby lub biżuteria do użytku osobistego,
bibeloty z brązu, breloczki do kluczy jako ozdoby, dzieła sztuki z metali szlachetnych, ozdoby jubilerskie.

(591) biały, czerwony
(531) 27.05.01, 01.01.03, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso i jego przetwory, wędliny, kiełbasy, konserwy
mięsne, pasztety, podroby, smalec, 35 prowadzenie sklepów i hurtowni z mięsem i przetworami mięsa.
(111) 322128
(220) 2017 10 23
(151) 2019 06 17
(441) 2018 08 13
(732) STANIAK IRENEUSZ, Bogucin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Jeszcze raz
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódka.

(210) 478105

(111) 322129
(220) 2018 10 19
(151) 2019 06 11
(441) 2019 01 28
(732) YE ZHIZHI, Ostróda (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kimi x
(540)

(210) 491795

(591) czarny, niebieski, srebrny
(531) 17.02.01, 24.09.02, 24.09.03, 24.09.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, kremy, emulsje, spraye, żele, balsamy,
toniki, balsamy, mleczka, kosmetyki kolorowe, środki upiększające,
środki perfumeryjne, preparaty toaletowe, preparaty do włosów,
kosmetyki do opalania, kosmetyki wyszczuplające, preparaty do pielęgnacji ciała, preparaty do depilacji, wosk do depilacji, preparaty
na porost włosów, preparaty przeciwko wrastaniu włosów, środki
kosmetyczne do pielęgnacji skóry, preparaty do manicure i pedicure, sztuczne paznokcie, rzęsy sztuczne, antyperspiranty, błota, sole,
algi i wodorosty do celów kosmetycznych, 9 okulary, okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, akcesoria okularowe, łańcuszki,
sznurki, etui do okularów, pojemniki na szkła kontaktowe, artykuły
optyczne, części do okularów, noski do okularów, woreczki na okulary, soczewki korekcyjne dla optyki, etui na akcesoria optyczne, osłony
do okularów, zauszniki do okularów, podstawki do: tabletów, telefonów, smartfonów, rękawiczki do ekranów dotykowych, głośniki, słuchawki, kamery, etui i futerały na: telefony, smartfony, tablety, płyty
DVD, etui, futerały, torby: na komputery, laptopy, notebooki, sprzęt
fotograficzny, kamery, obudowy do sprzętu i akcesoriów komputerowych, obudowy do: telefonów, smartfonów, tabletów, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego, kable, przejściówki, ładowarki,
akumulatory, diody świecące LED, termometry, wagi, cyfrowe nośniki
danych, komputery oraz sprzęt i akcesoria komputerowe, urządzenia
peryferyjne do komputerów, sprzęt i akcesoria telekomunikacyjne,
sprzęt radiowo-telewizyjny, sprzęt audiowizualny, urządzenia audio,
głośniki, radia, odtwarzacze muzyczne, telefony i akcesoria do telefonów, sprzęt fotograficzny, nośniki danych, nagrane nośniki danych,
płyty, dyski, dyski twarde, pamięci USB, programy komputerowe, gry
komputerowe, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, 14 wyroby jubilerskie,
biżuteria, sztuczna biżuteria, wisiorki, łańcuszki, pierścionki: bransoletki, broszki, zegarki, zegary, budziki, stopery, przyrządy chronometryczne, biżuteria optyczna, biżuteria komórkowa, kamienie

(111) 322130
(220) 2018 10 23
(210) 491909
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 04
(732) FABRYKA OKUĆ KUCZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Baranowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JK 1977
(540)

(591) ciemnoczerwony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.17, 27.05.23, 27.05.24, 27.07.24, 26.03.07
(510), (511) 6 zamki z zasuwami, zasuwy, zawiasy metalowe, kabiny
kąpielowe metalowe, osprzęt do mebli metalowy, metalowe ograniczniki do drzwi mebli kuchennych, okucia drzwiowe (ozdobne)
metalowe, metalowe zamki do drzwi, balustrady metalowe, poręcze
do schodów metalowe, 10 meble specjalne do celów medycznych,
11 grzejniki metalowe, lampy, 20 osprzęt do mebli metalowy, ławki,
meble ogrodowe, meble sklepowe, meble kuchenne metalowe, meble łazienkowe metalowe, półki metalowe, 35 usługi sklepów i hurtowni z artykułami użytku domowego i osobistego, w szczególności
artykułów wymienionych w powyższych klasach, 40 mechaniczna,
chemiczna i elektrochemiczna obróbka metali.
(111) 322131
(220) 2018 11 26
(210) 493081
(151) 2019 06 13
(441) 2019 02 25
(732) DRÓŻDŻ MAGDA WHITE CRANE, Józefosław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Babski Dzień Targi dla kobiet
(540)

(591) różowy, błękitny, czerwony, pomarańczowy, czarny, biały
(531) 03.07.17, 09.09.05, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych.
(111) 322132
(220) 2018 07 20
(210) 488473
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 10
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) kłębuszek sport protection
(510), (511) 3 preparaty do prania, płyny i proszki do prania, wybielacze stosowane w pralnictwie, środki do płukania do prania, dodatki
do prania.
(111) 322133
(151) 2018 08 23

(220) 2018 03 28
(441) 2018 05 07

(210) 484198
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(732) MAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Leszno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GOLDPRIME
(510), (511) 16 papier toaletowy, rolki papieru toaletowego, papierowe chusteczki toaletowe, papier toaletowy w rolkach, ręczniki papierowe, ręczniki papierowe do osuszania, ręczniki kuchenne w rolkach,
ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe do twarzy, ręczniki papierowe do rąk, ręczniki papierowe do demakijażu, ręczniki
papierowe do czyszczenia, higieniczne ręczniki papierowe do rąk,
chusteczki higieniczne, chusteczki toaletowe, chusteczki higieniczne papierowe, chusteczki do nosa papierowe, papierowe chusteczki
do mycia, papierowe chusteczki do wycierania, chusteczki papierowe do demakijażu, chusteczki celulozowe do celów kosmetycznych,
chusteczki do twarzy z papieru, szorstkie chusteczki [do użytku toaletowego], chusteczki papierowe do użytku kosmetycznego, chusteczki papierowe do usuwania makijażu, kartony do pakowania,
blistry do pakowania, papierowe pudełka do pakowania, kartonowe
pudełka do pakowania, torby papierowe do pakowania, folie bąbelkowe do pakowania, pojemniki kartonowe do pakowania, kartonowe kontenery do pakowania, brązowy papier do pakowania, taśmy
klejące do pakowania, papier do pakowania prezentów, dekoracyjny
papier do pakowania, pojemniki papierowe do pakowania, ozdobne kokardy do pakowania, kokardy do pakowania ozdobnego, folia
do pakowania prezentów, papier do pakowania żywności, koperty
papierowe do pakowania, papierowe torebki do pakowania, kartony
z tektury do pakowania, folie do pakowania artykułów żywnościowych, tace kartonowe do pakowania żywności, materiały do pakowania z papieru, folie z polipropylenu do pakowania, kartonowe
pudełka [do pakowania przemysłowego], papierowe wstążki do pakowania prezentów, materiały do pakowania z kartonu, papier metalizowany do pakowania prezentów, papier do owijania i pakowania,
kokardy papierowe do pakowania prezentów, ozdobne kokardy papierowe do pakowania, papier do pakowania prochu strzelniczego,
arkusze do pakowania z papieru, folie polietylenowe do zawijania
lub pakowania, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, papier nasączony olejem używany do pakowania, worki z tworzyw
sztucznych do pakowania, torby z tworzyw sztucznych do pakowania, folia z tworzyw sztucznych do pakowania, cienkie przezroczyste folie samoprzylegające do pakowania, torby z folii bąbelkowej
do pakowania, torby wyściełane folią bąbelkową do pakowania, dozowniki sznurka do użytku przy pakowaniu, folia z octanu celulozy
do pakowania, arkusze do pakowania z tworzyw sztucznych, kartonowe pudełka do pakowania, w formie gotowej, folia wodoodporna
z tworzyw sztucznych do pakowania, rolki folii z tworzyw sztucznych do pakowania, kartonowe pudełka do pakowania, w formie
składanej, folia z tworzyw sztucznych do pakowania żywności, folia
przylepna z tworzyw sztucznych do pakowania, torebki z tworzyw
sztucznych do pakowania lodu, chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub
plastiku do pakowania żywności, materiały do pakowania wykonane
z krochmalu lub skrobi, torebki do pakowania [koperty, woreczki]
z papieru lub tworzyw sztucznych, nawijana na rolkę folia z tworzywa sztucznego do pakowania żywności, nawijana na rolkę folia
z tworzywa sztucznego do pakowania produktów farmaceutycznych, nawijana na rolkę folia z tworzywa sztucznego do pakowania
urządzeń elektronicznych, folie z tworzyw sztucznych do pakowania
żywności do użytku w gospodarstwie domowym, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, taśmy [introligatorstwo], taśmy introligatorskie,
taśmy papierowe, taśma klejąca, taśmy barwiące, taśmy z papieru,
taśma klejąca pakowa, taśmy nasączone tuszem, taśmy kauczukowe
[artykuły papiernicze], taśmy papierowe do kalkulatorów, taśma klejąca [materiały piśmienne], podajniki do taśmy klejącej, klejąca taśma
[artykuły papiernicze], taśmy do kodów kreskowych, taśmy elastyczne do użytku biurowego, dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe], taśmy zabezpieczające z tworzyw sztucznych, taśmy z dekoracyjnego papieru (tanzaku), taśmy przylepne do celów biurowych,
taśmy klejące do celów papierniczych, taśma uszczelniająca do celów
biurowych, taśmy samoprzylepne do celów biurowych, dwustronna
taśma klejąca do użytku biurowego, dwustronna taśma przylepna
do użytku domowego, dozowniki taśmy klejącej do użytku domowego lub biurowego, taśmy przylepne do celów papierniczych lub
do użytku domowego, taśma do woreczków na żywność do użytku
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w zamrażarkach, papier do pieczenia, torby papierowe do użytku
przy pieczeniu, worki na śmieci, papierowe worki na śmieci, worki
do koszy na śmieci, worki z tworzyw sztucznych na śmieci, winylowe worki na śmieci do użytku domowego, worki na śmieci z papieru [do użytku domowego], worki na śmieci z tworzyw sztucznych
[do użytku domowego], worki na śmieci wykonane z papieru lub
z tworzyw sztucznych, dozowniki do wytrawiania w kształcie długopisów, automatyczne dozowniki taśmy klejącej do użytku biurowego, automatyczne dozowniki spinaczy do papieru do użytku biurowego i papierniczego, papier silikonowy, papier śniadaniowy, papier
parafinowy, papier tłuszczoszczelny, koperty bąbelkowe, 21 dozowniki na papier toaletowy, dozowniki papieru toaletowego, zasobniki
papieru toaletowego, uchwyty na papier toaletowy, stojaki na papier
toaletowy, uchwyty do rolek papieru toaletowego, stojaki do rolek
papieru toaletowego, dozowniki do przechowywania papieru toaletowego [inne niż zamontowane na stałe], drążki na ręczniki, wieszaki
na ręczniki, kosze na ręczniki, wieszaki prętowe na ręczniki, stojaki
na ręczniki kuchenne, uchwyty na kuchenne ręczniki papierowe, wieszaki na ręczniki [pręty i koła], wieszaki-obręcze na ręczniki [wyposażenie łazienek], wieszaki-kółka na ręczniki [wyposażenie łazienek],
drążki na ręczniki, nie z metalu szlachetnego, wieszaki-kółka na ręczniki, nie z metalu szlachetnego, dozowniki chusteczek do twarzy,
chusteczki do czyszczenia okularów [szmatki], ceramiczne pokrywki
na pojemniki do chusteczek higienicznych, pokrowce [przykrycia]
na pudełka z chusteczkami jednorazowymi, papierowe foremki
do pieczenia, dozowniki serwetek, dozowniki słomek, dozowniki
mydła, dozowniki szamponu, dozowniki do serwetek, dozowniki
do przypraw, dozowniki do detergentów, dozowniki do kosmetyków, przenośne dozowniki do napojów, dozowniki do ręczników papierowych, dozowniki mydła w płynie, dozowniki żelu pod prysznic,
dozowniki mydła do rąk, dozowniki do mydła w płynie, dozowniki
produktów do utrwalania włosów, dozowniki kremów do pielęgnacji
skóry, dozowniki papieru do celów kuchennych, dozowniki produktów do mycia ciała, dozowniki do bawełnianych wacików w kulkach,
dozowniki do płynów stosowane z butelkami, dozowniki ściereczek
celulozowych do użytku domowego, pudełka na serwetki papierowe z dozownikiem, dozowniki ręczników do rąk, niezamontowane
na stałe, dozowniki do mydła w płynie [do celów domowych], dozowniki do serwetek papierowych [inne niż mocowane na stałe],
dozowniki do folii samoprzylegającej [inne niż mocowane na stałe],
dopasowane dozowniki papieru do wycierania, osuszania, polerowania i czyszczenia.

(111) 322134
(220) 2018 04 20
(210) 485119
(151) 2018 11 13
(441) 2018 06 25
(732) GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ACTIVE OXY PLUS POWER
(540)

(591) żółty, szary, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 3 środki myjące, czyszczące, kapsułki do zmywarek, tabletki do zmywarek.
(111) 322135
(220) 2018 04 20
(210) 485120
(151) 2018 11 13
(441) 2018 06 25
(732) GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ACTIVE OXY POWER
(540)

(591) biały, szary
(531) 27.05.01, 27.05.17
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(510), (511) 3 środki myjące, czyszczące, kapsułki do zmywarek, tabletki do zmywarek.

(111) 322136
(220) 2016 03 08
(151) 2019 05 06
(441) 2016 06 06
(732) DELTA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DELTA
(540)

(210) 453300

(591) zielony, czarny
(531) 24.17.05, 26.11.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 układanie nawierzchni drogowych, asfaltowanie, 42
opracowywanie projektów technicznych.
(111) 322137
(220) 2018 07 18
(151) 2019 07 04
(441) 2019 01 03
(732) PŁACHETKA PIOTR PPHU P&P, Mikołów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QUEEN ISABELL LIMITED COLLECTION
(540)

(210) 488377

(591) biały, szary, czerwony, granatowy
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 20 meble, lustra, ramy do obrazów, wyroby (nie ujęte
w innych klasach) z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu i imitacji tych wszystkich materiałów lub z tworzyw sztucznych,
21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki
(nie z metali szlachetnych i nie pokrywane nimi), grzebienie i gąbki,
pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały do wytwarzania
pędzli, sprzęt do czyszczenia, wiórki stalowe, nie przerobione lub
półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie), wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne nie ujęte w innych klasach.
(111) 322138
(220) 2018 07 26
(151) 2019 07 04
(441) 2018 11 05
(732) FIMAL PSB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słupsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIMAL
(540)

(210) 488682

(591) czerwony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.22
(510), (511) 35 prowadzenie sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz
usługi prowadzenia sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: nawozy naturalne
i sztuczne, ziemia próchnicza, nawóz, torf, polepszacze do ziemi, ziemia do roślin, produkty do oczyszczania i zmiękczania wody, produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, nauki, fotografii, rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, kleje, kleje do tapet, materiały klejące
dla przemysłu, odkamieniacze do użytku innego niż użytek domowy,
produkty chemiczne do wody basenowej, wosk do ochrony drzew,
produkty do odtłuszczania i detergenty wykorzystywane w procesach produkcyjnych, produkty do odklejania tapet, żywica sztuczna
w stanie surowym, plastik w stanie surowym, mieszaniny przeciwogniowe, preparaty do hartowania i spawania metalu, produkty chemiczne przeznaczone do konserwowania żywności, materiały garbujące, barwniki, lakier, farby i laka z wyłączeniem materiałów
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izolujących, substancje przeciwko rdzy i do konserwowania drewna,
substancje barwiące, substancje żrące z wyłączeniem przeznaczonych do metalu i nasion, żywica naturalna w stanie surowym, metal
w listkach i proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów,
podkład pod farbę, farba ogniotrwała, farba bakteriobójcza, lakier,
oleje do podłogi, preparaty do wybielania i inne substancje do prania, substancje do czyszczenia, wygładzania, odtłuszczania i ścierania, mydła, pasta woskowa, pasta do parkietu, pasta do nabłyszczania, substancje ścierne z wyłączeniem substancji przeznaczonych
do użytku dentystycznego, produkty przeciw rdzy, rozpuszczalniki,
preparaty do przeczyszczania rur, szampony do pokrywania podłóg,
wywabiacze, odkamieniacze do użytku domowego, detergenty inne
niż do użytku medycznego oraz inne niż wykorzystywane w trakcie
procesu produkcyjnego, papier ścierny, terpentyna, produkty
do zdejmowania farby, produkty do mycia, papier ścierny, kalka, produkty do odtłuszczania inne niż wykorzystywane w trakcie operacji
produkcyjnych, oleje i smary przemysłowe, smarowidła, produkty
do wchłaniania i wiązania kurzu, substancje palne łączenie z benzyną
do motorów i substancje oświetlające, świeczki, knoty, wosk i pasta
o przeznaczeniu przemysłowym, wosk do oświetlania, wosk do rzemieni, herbicydy, trutki na myszy, fungicydy, środki antybakteryjne,
insektycydy, środki do zwalczania myszy i szczurów, algicydy, środki
higieniczne dezynfekujące, środki pasożytobójcze, materiały budowlane laminowane i topione, wyroby ślusarskie metalowe, metalowe gwoździe, śruby metalowe, nakrętki metalowe, nity metalowe,
metalowe elementy konstrukcyjne, pudełka i skrzynki metalowe,
skrzynki na narzędzia metalowe, kufry i pojemniki metalowe, szklarnie metalowe, przenośne uchwyty metalowe, szklarnie przenośne
metalowe, zasobniki i zbiorniki metalowe, pułapki na zwierzęta metalowe, rzeźby z metali nieszlachetnych, wieszaki metalowe, kraty
i kratownice metalowe, złączki metalowe, zamknięcia i zasuwy inne
niż części maszyn, szpule i bębny do zwijania metalowe, kadzie metalowe, wiatrowskazy metalowe, stropy metalowe, pojemniki metalowe, ogrodzenia metalowe, płyty konstrukcyjne metalowe, pergole
metalowe, bramy i bramki metalowe, metalowe barierki, baseny metalowe, metalowe drabiny, paliki metalowe, siatki metalowe, rury
metalowe, klamki do drzwi metalowe, drzwi metalowe, zasuwy oraz
rygle metalowe, taborety metalowe, stopnie i podnóżki metalowe,
sejfy metalowe, kołki metalowe, skrzynka na listy metalowe, kable
metalowe nieelektryczne, okucia metalowe, zawiasy metalowe,
okiennice metalowe, okna metalowe, rynny metalowe, kanały ściekowe metalowe, dachówki metalowe, gzymsy metalowe, kątowniki
metalowe, klucze metalowe, drobnica metalowa, boazeria metalowa, dachówka metalowa, kraty ewakuacyjne metalowe, rusztowania
metalowe, schody metalowe, zbrojenia, maszyny do budownictwa
i prac publicznych, maszyny przeznaczone dla przemysłu metalurgicznego, maszyny rolnicze, obrabiarki, silniki inne niż do pojazdów
lądowych, duże maszyny rolnicze poruszane siłami innymi niż ludzkimi, glebogryzarki, kosiarki ogrodowe, kruszarki, śrutowniki, ugniatarki, mechaniczne bębny do zwijania, pompy, pompy opróżniające,
pompy do wierceń, betoniarki, wciągniki, kompresory, elektryczne
urządzenia do czyszczenia, urządzenia do czyszczenia, froterki elektryczne do parkietu, urządzenia do prania dywanów i mokiet, urządzenia do czyszczenia wykorzystujące parę, urządzenia do spawania
na gaz, lutownice na gaz, odkurzacze, urządzenia do mycia szyb,
urządzenia do rozprowadzania pary, maszyny szklarskie, nieelektryczne maszyny do spawania, wiertarki, pompy nawadniające, zespoły prądnico we, młoty pneumatyczne, pneumatyczne sterowniki
do maszyn, transportery pneumatyczne, piły, kozy do piłowana, piła
taśmowa, brzeszczoty do pił, narzędzia ogrodnicze, motykograbie,
motyki, pazurki, grabki, grabie, rydle, szpadle, sztychówki, łopaty,
oskard, skaryfikator, małe kosy: urządzenie do siania, rozściełacze
i roztrząsacze, napowietrzacze, grabie do trawy, walce do trawy,
urządzenia do przycinania żywopłotów, nożyce ogrodowe, ręczna
kosiarka ogrodowa, nożyce, sekatory, narzędzia do cięcia drzew i gałęzi, sierpy, siekiery, grabie, narzędzia do majsterkowania, perforatory, obcęgi, kleszcze, klucze jako narzędzia, narzędzia do montowania, lewarki i podnośniki ręczne, nożyczki, urządzenia do odklejania
tapet, młotki, grabie, narzędzia hydrauliczne, rozpylacze środków
owadobójczych, noże, widelce i łyżki, noże za wyjątkiem noży chirurgicznych i elektrycznych, narzędzia posadzkarza do kładzenia glazury i terakoty, nożyki jako katery, wiertła, śrubokręty, piły, opakowania
na piły, brzeszczoty pił, narzędzia ręczne do ścinania, wyostrzania,
przecinania, piłowania, ostrzenia, ścierania, dłuta, pilniki do drewna,
strugi, młotki drewniane, urządzenia do wyrywania, pas do noszenia
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narzędzi, pistolety jako urządzenia, węgielnice, ściskacze, szpachelki,
obcinak do rur, aparaty i urządzenia żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, do mierzenia,
do sygnalizacji, do kontroli i nadzoru, do ratownictwa i nauczania,
aparaty do nagrywania, transmisji, odtwarzania dźwięku lub obrazu,
nośniki do nagrywania magnetycznego, dyskietki, dystrybutory automatyczne i mechanizmy do aparatów służących do płacenia z góry
tzw. prepaiment, urządzenia rejestrujące, maszyny do liczenia,
oprzyrządowanie do obsługi i analizy danych i komputerów, urządzenia gaśnicze, siatki i błony do ochrony upraw, nakolanniki z wyłączeniem nakolanników o przeznaczeniu ortopedycznym, rękawice
ochronne, okulary ochronne, programatory, termometry do użytku
niemedycznego, urządzenia do zdalnego sterowania, anteny satelitarne, demodulator, elektryczne urządzenia do spawania, gniazdka
elektryczne, skrzynki do przekierowania, wyłączniki samoczynne,
kable elektryczne, anteny, maski do oddychania inne niż te do sztucznego oddychania, kaski ochronne, liczniki i tablice elektryczne, łączniki redukcyjne elektryczne, wyłączniki elektryczne, domofon elektryczny, alarmy, ogniwa elektryczne, baterie, satelity, domofony
elektroniczne, zawory sterowane elektrycznie, pompy przeciwpożarowe, suwaki warsztatowe, suwmiarki, kontakty, listwa z kontaktami,
elektryczne aparaty pomiarowe, instrumenty pomiarowe, narzędzia
miernicze, piony sznurkowe, bezpieczniki w tym topikowe, aparaty
radiowe do nadawania informacji, aparaty odbiorcze, automatyczne
sekretarki, kserokopiarki, urządzenia i instrumenty do przewodzenia,
dystrybucji, transformacji, gromadzenia, regulowania i kierowania
prądem elektrycznym, aparaty i instalacje do oświetlania, grzania,
wytwarzania pary, pieczenia, suszenia, dystrybucji wody i instalacji
sanitarnych, urządzenia do spalania, piecyki, fontanny, aparaty do filtrowania wody, aparaty i maszyny do oczyszczania i zmiękczania
wody, wodotryski ozdobne, grille, ruszt grillowy, konwektory, latarki,
przenośne lampy, żarówki, girlandy do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, rezerwuary do spłuczek, spłuczki, filtry jako części instalacji domowych i przemysłowych, grzejniki, termy, kotły, ubikacje,
krany, wanny, natryski, toalety, zlewy, nawilżacze, wyciągi kuchenne,
wyciągi wentylacyjne, maszyny i urządzenia do puryfikacji wody, klimatyzatory, wentylatory, urządzenia do wentylacji, kominki, piecyki
i płyty kładzione przed kominkiem, syfony, podgrzewane wieszaki
na ręczniki, taczki, kółka do taczek, wózki transportowe, wózki ogrodowe, książki, broszury, pędzle malarskie, wałki do malowania mieszkań, kleje używane w gospodarstwach domowych oraz kleje do papieru, wosk do lakowania, kauczuk, guma, gutaperka, azbest, mika,
półprzetworzone produkty z plastiku, laseczki, listewki, pręty, blaszki, płaty, płytki z plastiku, materiały służące do uszczelniania, zatykania, izolowania, rurki giętkie niemetalowe, węże do podlewania, filc
do uszczelniania, taśmy uszczelniające, łączące, izolujące, klejące
z wyłączeniem tych przeznaczonych do celów medycznych, papieru
i gospodarstw domowych, parasole, torby i worki do majsterkowania
i ogrodnictwa, materiały konstrukcyjne niemetalowe, kamienie naturalne i sztuczne, cement, rzeźby z kamienia, betonu lub marmuru, filc
do budownictwa, mosty drewniane, przegrody drewniane, drewno
ozdobne, drewno konstrukcyjne, drewno półprzetworzone, drewno
wzorzyste, boazeria, słupki, altanki, chaty, domki, zadaszenia ogrodowe, wiaty, skrzynie i pojemniki na piasek do budownictwa, piasek
za wyjątkiem piasku do odlewni, trzcina, tynk, glazura, kominki, szkło
izolujące, parkiet, deski, wykładziny, dachówka, tablice, rynny dachowe, rusztowanie, schody, konstrukcje szkieletowe, okna, okiennice,
zawiasy, kanały ściekowe, rowy odpływowe, gzymsy, kątowniki,
wszystkie wyżej wymienione towary niemetalowe, meble, w tym
meble ogrodowe, meble łazienkowe i kuchenne, lustra, ramy, okleina
ścienna dekoracyjna nie z tekstyliów, pręty, pierścienie, haczyki, patery, wieszaki, karnisze niemetalowe, karnisze metalowe, rolki, szyny
na firanki i zasłony, sznury spinające firanki nie z tekstyliów, pudełka,
kasety z drewna lub z plastików, okucia okien, mebli, drzwi, futryny,
listwy maskujące, zasuwy, budy dla zwierząt domowych, regały, półki, stoliki do sortowania i układania, kosze, zawiasy, skrzynki na narzędzia, skrzynki na rośliny, rzeźby z drewna, wosku, gipsu lub z plastiku, piedestał, postument, półki, zawory i zasuwy niemetalowe
inne niż części maszyn, kotły, poduszki inne niż do użytku medycznego, stół do tapetowania, stół do obrabiania drewna i metalu, sukno,
nogi mebli, wosk do uli, koszyki na drewno niemetalowe, pomocniki
do ogrodów, doniczki balkonowe, meble, produkty z drewna, kory
korkowej, trzciny, sita, wikliny, limacznicy, kości, kości słoniowej, kości
wielorybów, łusek, bursztynu, masy perłowej, macicy perłowej, piany
morskiej, oraz surogaty wszystkich wyżej wymienionych materiałów
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lub z plastiku w szczególności bibeloty, przedmioty sztuki, skrzynki
na listy inne niż murowane i z metalu, popiersia, skrzynki, opakowania z drewna, koszyki niemetalowe, wieszaki na ubrania, produkty
z wikliny, drobne przenośne przedmioty do dekoracji, statuetki
z drewna, kory korkowej, trzciny, sita, wikliny, limacznicy, kości, kości
słoniowej, kości wielorybów, łusek, bursztynu, masy perłowej, macicy perłowej, piany morskiej, surogaty wszystkich wyżej wymienionych materiałów lub plastiku, pojemniki do gospodarstwa domowego nie z metali szlachetnych ani z platerowanych, grzebienie i gąbki,
druciak, szczotka, przyrządy do czesania, narzędzia i materiały
do sprzątania, szkło nieobrobione i półprzetworzone, miotły, śmietniki, łyżki do butów, trzepaczka do dywanów, pułapki na owady, wyroby garncarskie, wazy nie z metali szlachetnych, dzbany, garnki,
skrzynki na rośliny, doniczki, osłony na doniczki nie z papieru, miski,
miednice, klosze, skrzynie na zaprawy, kastry, rzeźby z porcelany,
z ziemi lub ze szkła, przyrządy do podlewania, lance i pistolety zraszające, zraszacze, wózki do węży, bębny ze zwijaczami, wiadra, froterki nieelektryczne, klamki do drzwi niemetalowe, urządzenia
do suszenia, suszarki, podpory pod rośliny, rękawiczki ogrodowe,
podstawki na ręczniki niemetalowe, mydelniczki, liny nie z kauczuku
i nie do rakiet i nie do instrumentów muzycznych, sznurki, namioty,
zbiorniki nie do celów ratowniczych oraz inne niż do samochodów,
torby do transportu i przechowywania towarów na wagę, linki
ogrodnicze, pasek do obsługiwania odważników, linki i siatki
do ochrony upraw, linki do wykorzystania tekstylnego, filc, moskitiery, obrusy nie z papieru, pokrycie murów i tapety do murów z materiałów tekstylnych, rolety z materiałów tekstylnych, fartuch, ubranie
do majsterkowania i ogrodnictwa, buty za wyjątkiem butów przeznaczonych do celów medycznych, dywany, słomianki, maty, linoleum i inne pokrycia podłóg, tapety nie z materiałów tekstylnych,
wycieraczki, maty antypoślizgowe, tapety, pokrycia podłóg i ścian
z tekstyliów, portyki, sanki, urządzenia do zabawy i ćwiczeń fizycznych, huśtawki, siatki, baseny, gry towarzyskie prowadzone na świeżym powietrzu, dekoracje choinek bożonarodzeniowych za wyjątkiem urządzeń oświetleniowych, bębenki, produkty rolnicze,
warzywnicze, leśne oraz zboża nieprzetworzone, nasiona, rośliny
żywe i kwiaty naturalne, kora, drewno, kwiaty suszone do dekoracji,
reklama, reklama w katalogach, dystrybucja materiałów reklamowych: ulotki, prospekty, druki, próbki, demonstrowanie produktów,
dystrybucja ulotek, prospektów, druków dotyczących: majsterkowania, materiałów do majsterkowania, materiałów konstrukcyjnych,
materiałów elektrycznych i elektronicznych, usługi promocji towarów dla osób trzecich .

(111) 322139
(220) 2018 08 06
(151) 2019 07 10
(441) 2018 11 19
(732) PINFOLD JUSTYNA, Komorów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) La Muse
(540)

(210) 489057

(591) złoty
(531) 02.03.02, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 14 metale szlachetne i ich stopy, biżuteria, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, monety,
szkatułki na biżuterię, pudełka z metali szlachetnych, koperty do zegarków, medale, pudełka z metali szlachetnych, bransoletki z metali
szlachetnych, stopy metali szlachetnych, paski do zegarków, łańcuszki do zegarków, zegarki jubilerskie, 35 zgrupowanie na rzecz osób
trzecich: biżuterii, kamieni szlachetnych, przyrządów zegarmistrzowskich i chronometrycznych, monet, szkatułek na biżuterię, pudełek
z metali szlachetnych, kopert do zegarków, medali, pudełek z metali
szlachetnych, bransoletek z metali szlachetnych, pasków do zegarków, łańcuszków do zegarków, zegarków jubilerskich, pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się z opisem oraz kupować
te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, w sklepie,
za pośrednictwem usługi elektronicznej, w systemie on-line, na stronie internetowej, 37 naprawy i konserwacja biżuterii i wyrobów
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z metali szlachetnych, konserwacja i naprawy zegarmistrzowskie, 42
usługi projektowe biżuterii i przyrządy zegarmistrzowskie.

(111) 322140
(220) 2018 08 06
(210) 489091
(151) 2019 07 10
(441) 2018 11 19
(732) IPS HOTEL OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STREFA KULTURY POLECZKI
(540)

(591) biały, bordowy, czarny, czerwony
(531) 02.03.16, 02.03.23, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 36 pozyskiwanie finansowania dla projektów sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, 41 imprezy kulturalne, prowadzenie imprez kulturalnych, warsztaty w celach kulturalnych, rezerwacja biletów na imprezy kulturalne, organizowanie konferencji
dotyczących działalności kulturalnej, organizowanie pokazów w celach kulturalnych, organizowanie zjazdów w celach kulturalnych,
prowadzenie wystaw w celach kulturalnych, organizowanie wystaw
w celach kulturalnych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizowanie widowisk w celach kulturalnych, organizowanie festynów w celach kulturalnych, organizowanie imprez w celach
kulturalnych, organizowanie konkursów w celach kulturalnych,
organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, organizowanie seminariów
związanych z działalnością kulturalną, usługi w zakresie organizowania widowisk kulturalnych, organizowanie społecznych imprez
sportowych i kulturalnych, dostarczanie informacji na temat aktywności kulturalnych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia
kulturalne, organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych.
(111) 322141
(220) 2018 08 20
(210) 489497
(151) 2019 07 11
(441) 2019 02 11
(732) KIERAT-BENDUCH KATARZYNA, BENDUCH ARTUR
ECHOGROUP SPÓŁKA CYWILNA, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AWAMA
(540)

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, dzianina [odzież], topy, kombinezony, swetry,
odzież rekreacyjna, kurtki, szaliki, odzież wełniana, odzież lniana,
odzież jedwabna, odzież dziewczęca, odzież damska, odzież codzienna, odzież wieczorowa, odzież tkana, okrycia wierzchnie, odzież galowa wieczorowa, odzież wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia dla
kobiet, komplety odzieżowe ze spodenkami, odzież męska, damska,
dziecięca, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, odzież wierzchnia
na złe warunki pogodowe, odzież dziana, odzież niemowlęca, odzież
dziecięca, odzież dla chłopców, pasy ciążowe, odzież dla małych
dzieci, odzież w stylu sportowym, odzież wierzchnia dla niemowląt,
odzież wierzchnia dla chłopców, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami,
koszule, koszule codzienne, koszule sportowe, koszule zapinane,
koszule eleganckie, koszule ciążowe, koszule z golfem, koszule niezapięte pod szyją, koszule z krótkimi rękawami, sukienki damskie,
sukienki ciążowe, letnie sukienki, luźne sukienki ciążowe, damskie
sukienki na uroczystości, luźne sukienki o prostym kroju, sukienki
dla niemowląt i małych dzieci, tuniki, spódnice, żakiety z dzianiny,
spodnie, spodnie dziecięce, spodnie sportowe, spodnie dresowe,
krótkie spodnie, eleganckie spodnie, bluzy dresowe, płaszcze.
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(111) 322142
(220) 2018 10 15
(210) 489973
(151) 2019 07 03
(441) 2019 01 03
(732) POLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Memoriał Janusza Kusocińskiego
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne nieujęte w innych klasach, ozdoby
choinkowe, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(111) 322143
(220) 2018 11 19
(210) 492792
(151) 2019 07 24
(441) 2019 02 18
(732) HELIO SPÓŁKA AKCYJNA, Wyględy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BAKALIOWE KIESZONKOWE
(510), (511) 29 orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane,
orzechy przetworzone, orzechy preparowane, orzechy prażone,
owoce konserwowane, owoce suszone, owoce lukrowane, kandyzowana skórka pomarańczowa i cytrynowa, kompozycja owoców
przetworzonych, rodzynki, migdały przetworzone, pestki słonecznika przetworzone, pestki dyni przetworzone, mieszanki wyżej wymienionych towarów, przekąski na bazie owoców, chipsy owocowe, 30
orzechy w czekoladzie, rodzynki w czekoladzie, śliwki w czekoladzie,
słodycze, 31 migdały(owoce), orzechy.
(111) 322144
(220) 2018 12 06
(210) 493525
(151) 2019 07 18
(441) 2019 03 25
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bielenda Super Skin Diet Hydro Aloe
(510), (511) 3 kosmetyki do mycia i pielęgnacji ciała.
(111) 322145
(220) 2018 12 06
(210) 493526
(151) 2019 07 18
(441) 2019 03 25
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bielenda Super Skin Diet Velvet Rose
(510), (511) 3 kosmetyki do mycia i pielęgnacji ciała z wyłączeniem
produktów do pielęgnacji ust.
(111) 322146
(220) 2019 02 21
(151) 2019 07 23
(441) 2019 04 08
(732) Gothals Limited, Nikozja (CY)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CROPP BLACK LABEL
(540)

(210) 496255

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 322147
(220) 2017 12 27
(210) 480533
(151) 2019 07 11
(441) 2018 03 19
(732) MATRIX TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MATRIX technology
(540)

(591) czarny, biały, szary, jasnoszary, niebieski
(531) 26.01.03, 26.01.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 rozrywka.
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(111) 322148
(220) 2018 02 18
(210) 482492
(151) 2019 07 15
(441) 2019 01 03
(732) MEDILAB FIRMA WYTWÓRCZO-USŁUGOWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MEDIWIPES
(510), (511) 1 substancje: materiały, preparaty chemiczne, surowce
naturalne, odczynniki chemiczne do zastosowania do celów laboratoryjnych-zwłaszcza w medycynie, nauce i fotografii, 3 preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne,
środki odkażające, 11 urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, 35 usługi prowadzenia hurtowni, sklepów i innych punktów
detalicznych ze sprzedażą substancji i produktów chemicznych, leków, materiałów i urządzeń stosowanych w szpitalnictwie, materiałów i urządzeń do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, usługi prowadzenia reklamy i prowadzenia interesów świadczonych na rzecz osób
trzecich.
(111) 322149
(220) 2018 02 18
(210) 482496
(151) 2019 07 15
(441) 2019 01 03
(732) MEDILAB FIRMA WYTWÓRCZO-USŁUGOWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDIWIPES
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 1 substancje: materiały, preparaty chemiczne, surowce
naturalne, odczynniki chemiczne do zastosowania do celów laboratoryjnych-zwłaszcza w medycynie, nauce i fotografii, 3 preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne,
środki odkażające, 11 urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, 35 usługi prowadzenia hurtowni, sklepów i innych punktów
detalicznych ze sprzedażą substancji i produktów chemicznych, leków, materiałów i urządzeń stosowanych w szpitalnictwie, materiałów i urządzeń do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, usługi prowadzenia reklamy i prowadzenia interesów świadczonych na rzecz osób
trzecich.
(111) 322150
(220) 2018 03 14
(210) 483500
(151) 2019 07 04
(441) 2019 01 03
(732) INSTYTUT TERAPII FUNKCJONALNEJ DZIELNY MIŚ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dzielny Miś
(510), (511) 41 szkolenia ruchowe dla dzieci, edukacja w zakresie
świadomości ruchowej, kursy w zakresie rozwoju osobistego, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności umysłowej dzieci,
usługi edukacyjne związane z zabiegami terapeutycznymi, szkolenia
edukacyjne, kształcenie głosu, warsztaty w celach edukacyjnych,
kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, nauczanie
i szkolenia, nauczanie w zakresie zdrowia, nauczanie wyrównawcze w zakresie mowy, organizowanie i prowadzenia warsztatów
i szkoleń, 44 rehabilitacja fizyczna, terapia zajęciowa i rehabilitacja,
opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej,
udostępnianie obiektów sprzętu do rehabilitacji psychicznej, udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, usługi terapeutyczne, terapia mowy i słuchu,
usługi terapii głosu i terapii logopedycznej, usługi w zakresie terapii
zajęciowej, zabiegi terapeutyczne dla ciała, terapia psychologiczna
dla małych dzieci, opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej,
opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, psychiatria,
psychoterapia, badania psychologiczne, terapia manualna, usługi
z zakresu integracji sensorycznej, usługi w zakresie terapii ręki, kon-
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sultacje psychologiczne, poradnictwo dietetyczne, poradnictwo psychologiczne, usługi diagnozy psychologicznej, udzielanie informacji
z zakresu psychologii, testy psychiatryczne, opieka psychologiczna,
leczenie psychologiczne, usługi psychoterapeuty, przeprowadzanie
testów psychologicznych, przygotowywanie profili psychologicznych, zapewnianie leczenia psychologicznego, doradztwo związane
z psychologią integralną, usługi psychoterapeutyczne, doradztwo
dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych,
usługi w zakresie audiologii, usługi testów audiologicznych, fizjoterapia, usługi fizjoterapii, masaż, poradnictwo związane z terapią zajęciową, udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego
i żywieniowego, usługi w zakresie zdrowia psychicznego, usługi dietetyków, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, konsultacje
neurologiczne, dogoterapia, usługi fizjoterapii z użyciem robotów
fizjoterapeutycznych.

(111) 322151
(220) 2015 07 10 K
(210) 461225
(151) 2019 05 28
(441) 2016 12 05
(732) LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Jantar
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do włosów, preparaty do makijażu, środki kosmetyczne do pielęgnacji skóry ciała i włosów, antyperspiranty, aromaty i olejki aromatyczne, balsamy, barwniki do celów
kosmetycznych, bazy do perfum kwiatowych, saszetki zapachowe
do bielizny, błyszczyki do ust, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty dla ludzi, ekstrakty do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, preparaty do golenia, kadzidła,
sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska,
maseczki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
zestawy kosmetyków, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci, lotiony do celów kosmetycznych, masła
do ciała, maski do włosów, maści do celów kosmetycznych, mgiełki
kosmetyczne, mgiełki do włosów, mleczko kosmetyczne, mleczko
oczyszczające od celów kosmetycznych, mydełka, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, mydła przeciwpotowe, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, olejki
do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, odżywki do włosów, płyny do układania włosów, preparaty
do układania włosów, pianki do układania włosów, lakiery do utrwalania fryzury, preparaty do pielęgnacji paznokci, produkty perfumeryjne, perfumy, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów
leczniczych, płyny do pielęgnacji włosów, płyny kosmetyczne, płyny
po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty kosmetyczne
do rzęs, tusze do rzęs, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji włosów, preparaty do ochrony przed słońcem, serum kosmetyczne, sole kąpielowe, szampony,
szminki, środki do czyszczenia zębów, środki zapachowe odświeżające powietrze, produkty toaletowe, woda toaletowa, patyczki z watą
do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, wyroby perfumeryjne, żele, żele do włosów, żele do masażu, preparaty kosmetyczne
do masażu, olejki do masażu, peelingi, peelingi do masażu, oliwki
do masażu, talk kosmetyczny do stóp, kremy i peelingi do stóp, kosmetyki do pielęgnacji stóp, żele do stóp, preparaty do pedicure,
aerozole jako kosmetyki, 21 przyrządy do demakijażu, grzebienie,
etui na grzebienie, grzebienie elektryczne, gąbki toaletowe, pędzle do golenia, stojaki na pędzle do golenia, przybory kosmetyczne,
kosmetyczki na przybory toaletowe, mydelniczki, dozowniki do kosmetyków, nici dentystyczne, szczoteczki do paznokci, puderniczki,
rozpylacze do perfum, szczoteczki do brwi, szczoteczki do zębów,
przybory toaletowe, urządzenia rozpylające do aerozoli nie do celów
medycznych, szczotki do włosów, aerozole jako dozowniki do kosmetyków, aplikatory do kosmetyków, aplikatory do makijażu.
(111) 322152
(220) 2018 03 30
(151) 2019 06 17
(441) 2018 08 13
(732) HORIZONTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ciekocinko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BALTICA EQUESTRIAN SPRING TOUR

(210) 484265
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(540)

(591) granatowy, czerwony, biały
(531) 27.05.01
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(111) 322153
(220) 2018 03 30
(151) 2019 06 17
(441) 2018 08 13
(732) HORIZONTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ciekocinko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BALTICA EQUESTRIAN SUMMER TOUR
(540)

(210) 484267
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pojazdów, paneli ozdobnych do nadwozi pojazdów, paneli łączących
się do nadwozi samochodów, kontenerów do transportu w postaci
nadwozi pojazdów, klipsów przystosowanych do mocowania części
samochodowych do nadwozi, stopni nadwozi samochodów, stopni
nadwozia do pojazdów, 37 montaż, konserwacja, serwis i naprawa
części i akcesoriów do pojazdów, części nadwozi pojazdów, profilów
do nadwozi samochodowych, nadwozi samochodowych, nadwozi
pojazdów, spodów nadwozi pojazdów, nadwozi do pojazdów mechanicznych, izolowanych części nadwozi pojazdów, nadwozi wywrotek do ciężarówek, aerodynamicznych elementów do nadwozi
pojazdów, paneli ozdobnych do nadwozi pojazdów, paneli łączących
się do nadwozi samochodów, kontenerów do transportu w postaci
nadwozi pojazdów, klipsów przystosowanych do mocowania części
samochodowych do nadwozi, stopni nadwozi samochodów, stopni
nadwozia do pojazdów.

(111) 322156
(220) 2018 12 05
(151) 2019 06 18
(441) 2019 02 04
(732) JESIONEK IZABELA, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sercem darowane urlop dla SENIORA
(540)

(210) 493503

(591) granatowy, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(111) 322154
(220) 2018 03 30
(151) 2019 06 17
(441) 2018 08 13
(732) HORIZONTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ciekocinko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BALTICA
(540)

(210) 484269

(591) granatowy, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 18 skóra i imitacja skóry, wyroby z tych materiałów
nie ujęte w innych klasach, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności
gospodarczej, prace biurowe, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi
związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
(111) 322155
(220) 2018 12 26
(210) 494226
(151) 2019 06 25
(441) 2019 02 25
(732) PROFILPOL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olesno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Profilpol
(510), (511) 12 części i akcesoria do pojazdów, części nadwozia pojazdów, profile do nadwozi samochodowych, nadwozia samochodowe,
nadwozia pojazdów, spody nadwozia pojazdów, nadwozia do pojazdów mechanicznych, izolowane części nadwozia pojazdów, nadwozia wywrotek do ciężarówek, aerodynamiczne elementy do nadwozi
pojazdów, panele ozdobne do nadwozi pojazdów, panele łączące się
do nadwozi samochodów, kontenery do transportu zwierząt w postaci nadwozi pojazdów, klipsy przystosowane do mocowania części samochodowych do nadwozi, stopnie nadwozia samochodów,
stopnie nadwozia do pojazdów, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa
części i akcesoriów do pojazdów, części nadwozi pojazdów, profilów
do nadwozi samochodowych, nadwozi samochodowych, nadwozi
pojazdów, spodów nadwozi pojazdów, nadwozi do pojazdów mechanicznych, izolowanych części nadwozi pojazdów, nadwozi wywrotek do ciężarówek, aerodynamicznych elementów do nadwozi

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 02.09.01, 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 skarbonki, 36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne,
39 prowadzenie agencji i biur turystycznych oraz usługi turystyczne
z wyjątkiem rezerwacji hoteli i pensjonatów, organizowanie wycieczek, wycieczek morskich oraz podróży, w tym rezerwacji miejsc,
zwiedzania i transportu, organizowanie wycieczek typu wypoczynek
i zwiedzanie, usługi transportu pasażerskiego.
(111) 322157
(220) 2019 01 05
(210) 494515
(151) 2019 07 17
(441) 2019 03 11
(732) ROSTANKOWSKI JAKUB EK-BUD II, Chojnice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKBUD
(540)

(591) biały, żółty, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 6 blacharskie materiały budowlane, budowlane materiały metalowe, metalowe elementy budowlane, 35 usługi handlu
hurtowego i detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, 37
usługi budowlane, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, prace
budowlane w zakresie konstrukcji stalowych, usługi budowlane,
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi malarskie, usługi
dekarskie, usługi instalacji dachów, instalacja pokryć dachowych, nakładanie powłok nieprzemakalnych na dachy, układanie dachówek
i płytek łupkowych, murarstwo.
(111) 322158
(220) 2018 03 29
(210) 484218
(151) 2019 07 10
(441) 2018 05 07
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HIGHLANDER
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, whisky, napoje
alkoholowe na bazie whisky, napoje alkoholowe z dodatkiem whisky.
(111) 322159
(151) 2019 06 17

(220) 2018 03 29
(441) 2018 08 13

(210) 484229
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(732) KARKOWSKI ROBERT KARKO, Majdan Stary (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Grandio
(540)
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(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej, w szczególności usługi sprzedaży wysyłkowej (także on-line) towarów ujętych w klasie 25 tj. obuwie,
odzież, nakrycia głowy, usługi reklamy i marketingu, zapewnianie
informacji handlowej w Internecie.
(111) 322160
(220) 2018 04 10
(210) 484635
(151) 2019 06 17
(441) 2018 08 13
(732) Fine Agrochemicals Limited, Whittington (GB)
(540) (znak słowny)
(540) FALGRO
(510), (511) 1 produkty i preparaty oparte na kwasie giberelinowym
do regulacji kiełkowania i/lub wzrostu roślin.
(111) 322161
(220) 2018 04 20
(151) 2019 07 11
(441) 2018 05 28
(732) APOTEX EUROPE B.V., Lejda (NL)
(540) (znak słowny)
(540) Cyclaid
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.

(210) 485126

(111) 322162
(220) 2018 04 20
(151) 2019 07 11
(441) 2018 05 28
(732) APOTEX EUROPE B.V., Lejda (NL)
(540) (znak słowny)
(540) Unigel Procto
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.

(210) 485128

(111) 322163
(220) 2018 05 25
(151) 2019 06 27
(441) 2019 02 25
(732) JACK TAR HOLDING LTD, Londyn (GB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UL PREMIUM POLISH MEAD
(540)

(210) 486370

(591) biały, niebieski, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 6 tabliczki identyfikacyjne metalowe, tablice rejestracyjne
metalowe, tablice nagrobne metalowe, numery domów, znaki drogowe nieświecące metalowe, zaciski metalowe zwłaszcza do rur lub
kabli, opaski zaciskowe metalowe, taśmy znakujące metalowe, taśmy
naprężające metalowe, płytki konstrukcyjne metalowe, płytki nagrobne metalowe, płytki pamiątkowe metalowe, kłódki i klucze, listwy
metalowe, wodociągowe przewody i zawory metalowe, metalowe
przewody do wentylacji i klimatyzacji, 9 znaki drogowe, znaki informacyjne, znaki ewakuacyjne, znaki bezpieczeństwa, znaki przeciwpożarowe, znaki ostrzegawcze, znaki fotoluminescencyjne, znaki samoprzylepne, symbole samoprzylepne, morskie znaki informacyjne,
morskie znaki bezpieczeństwa-wszystkie świecące lub mechaniczne,
tablice sygnalizacyjne świetlne, 16 papierowe szyldy, tablice i wywieszki informacyjne, taśmy przylepne, nalepki identyfikacyjne, druki,
fotografie, nalepki z folii fotoluminescencyjnej, 17 taśmy samoprzylepne, taśmy samoprzylepne do oznaczeń rur, taśmy samoprzylepne
PCV, taśmy odblaskowe morskie, taśmy fotoluminescencyjne, taśmy
ostrzegawcze, taśmy antypoślizgowe, taśmy odblaskowe trudnopalne-inne niż do użytku biurowego, medycznego czy domowego, folie
odblaskowe z tworzywa sztucznego, folie fotoluminescencyjne z tworzywa sztucznego, 20 tabliczki identyfikacyjne niemetalowe, tablice
rejestracyjne niemetalowe, opaski zaciskowe niemetalowe, tabliczki
nagrobne niemetalowe, numery domów niemetalowe, plakietki i tabliczki z folii ze znakami informacyjnymi ostrzegawczymi i ze znakami
bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz edukacyjnej, nalepki
z folii fotoluminescencyjnej, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna znaków
drogowych, znaków informacyjnych, ewakuacyjnych, znaków bezpieczeństwa, znaków przeciwpożarowych, znaków ostrzegawczych,
znaków fotoluminescencyjnych, znaków samoprzylepnych, symboli
samoprzylepnych, morskich znaków bezpieczeństwa, tablic sygnalizacyjnych świetlnych, taśm samoprzylepnych, taśm samoprzylepnych
do oznaczeń rur, taśm samoprzylepnych PCV, taśm odblaskowych
morskich, taśm fotoluminescencyjnych, taśm ostrzegawczych, taśm
antypoślizgowych, taśm odblaskowych trudnopalnych, folii odblaskowych, folii luminescencyjnych z tworzywa sztucznego, 37 znakowanie
instalacji przemysłowych w zakładach chemicznych, elektrowniach,
browarach, mleczarniach i innych zakładach posiadających rurociągi,
wyposażanie instalacji przemysłowych w tabliczki identyfikacyjne
i nadruki, naprawy i malowanie instalacji przemysłowych, malowanie
i naprawy znaków oznaczeń instalacyjnych, nitowanie, klejenie, 40
usługowa obróbka metali, usługi w zakresie: drukowania tabliczek
informacyjnych, powlekania metali, lutowania, spawania, grawerowania, wytłaczania.
(111) 322165
(220) 2017 02 02
(210) 467030
(151) 2017 12 06
(441) 2017 08 07
(732) UST-M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tomaszów Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) USTM
(540)

(531) 19.19.99, 11.07.01, 14.03.13, 07.03.25, 27.05.01, 27.05.23
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 322164
(220) 2016 03 03
(210) 453124
(151) 2018 01 12
(441) 2016 06 06
(732) PATER ADAM, MIANOWSKI MARCIN, PATER DANUTA ZAKŁAD
ZNAKOWANIA INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH ELMETAL SPÓŁKA
CYWILNA, Gronowo Górne (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELMETAL

(591) biały, niebieski, czarny
(531) 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 kleje do celów przemysłowych, preparaty do klejenia,
11 urządzenia do filtrowania, filtry, filtry powietrza do klimatyzacji,
fontanny, grzejniki, zaślepki do grzejników, kabiny natryskowe, instalacje klimatyzacji, klosze do lamp, krany, instalacje do ogrzewania
wodnego, armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych
oraz przewodów wodnych lub gazowych, rury do lamp, rury kotłowe
centralnego ogrzewania, instalacje i aparatura sanitarna, instalacje
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do sauny, uszczelki do kranów wodociągowych, aparatura i urządzenia do uzdatniania wody, wyciągi wentylacyjne, aparatura do wentylacji (klimatyzacji), aparatura i instalacje do zmiękczania wody, aparatura
i urządzenia do uzdatniania wody, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, instalacje do dystrybucji wody, instalacje do schładzania wody, instalacje do uzdatniania wody, instalacje
wodociągowe wody, podgrzewacze wody, schładzanie wody (instalacje), sterylizatory do wody, urządzenia do filtrowania wody, urządzenia
do ujęcia wody, instalacje centralnego ogrzewania na wodę gorącą,
instalacje do odsalania wody morskiej, filtry do wody pitnej, zbiorniki ciśnieniowe wody, wodotryski ozdobne, zawory mieszalnikowe
do przewodów wodociągowych, zbiorniki do płuczek ustępowych,
17 materiały uszczelniające, substancje uszczelniające do połączeń,
materiały filtracyjne (półprodukty w postaci pianki lub folii z tworzyw
sztucznych), pierścienie uszczelniające, pierścienie wodoszczelne,
uszczelki do rur, złączki do rur niemetalowych, uszczelnienia wodoodporne, pierścienie wodoszczelne, 19 kształtki rurowe niemetalowe,
przewody ciśnieniowe niemetalowe, rury spustowe niemetalowe, rury
sztywne niemetalowe, rury wodociągowe niemetalowe.

(111) 322166
(220) 2017 03 07
(210) 468534
(151) 2017 09 27
(441) 2017 06 05
(732) KOŚCIELNIAK RADOSŁAW NIEMCHEM.COM, Szewce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NIEMCHEM
(510), (511) 35 sprzedaż poniższych towarów dla osób trzecich:
środki piorące, środki wybielające i inne stosowane w praniu, środki
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki do zmywania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, pieluchy niemowlęce z papieru lub celulozy (jednorazowe), chusteczki, ręczniki
papierowe, karma dla zwierząt.
(111) 322167
(220) 2017 03 20
(210) 469107
(151) 2017 09 29
(441) 2017 06 12
(732) BĄK ROBERT AUTO-PROJEKT S.R., Mosina (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOLDEN DOG
(540)

(531) 27.05.01, 03.01.08, 03.01.16
(510), (511) 40 obróbka tekstyliów, skór i futer, produkcja krawiecka.
(111) 322168
(220) 2017 05 23
(151) 2018 02 01
(441) 2017 08 16
(732) MILCZARKIEWICZ PAWEŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) przełom w odżywianiu
(540)

(210) 472028

(591) różowy, czarny, szary
(531) 02.01.23, 02.01.30, 02.03.23, 02.03.30, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering).
(111) 322169
(220) 2017 08 21
(151) 2018 05 24
(441) 2018 02 05
(732) STOLARSKI RAFAŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BONAppetit restaurant

(210) 475521
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(540)

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi barowe, bary
szybkiej obsługi.
(111) 322170
(220) 2017 09 11
(151) 2018 03 01
(441) 2017 10 16
(732) WESAM TASLAQ, Harta (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KEBABER
(540)

(210) 476337

(591) ciemnoczerwony, brązowy
(531) 02.01.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso i wędliny, warzywa, gotowe posiłki składające
się głównie z kebaba.
(111) 322171
(220) 2017 10 17
(151) 2018 04 25
(441) 2018 01 03
(732) MAZUR PRZEMYSŁAW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUXRAD
(540)

(210) 477793

(591) pomarańczowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.05.01, 26.05.08, 26.05.18
(510), (511) 11 grzejniki do centralnego ogrzewania, instalacje grzewcze, instalacje do ogrzewania wodnego, kaloryfery elektryczne, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, naczynia zbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania, nawilżacze do grzejników centralnego
ogrzewania, urządzenia do ogrzewania, zaślepki do grzejników, zawory powietrzne do instalacji ogrzewania parowego, zawory termostatyczne [części instalacji grzewczych], zawory powietrzne do instalacji
ogrzewania parowego, urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia grzewcze do pojazdów, urządzenia do ogrzewania na paliwa
stałe, płynne lub gazowe, instalacje do zaopatrywania w wodę, podgrzewacze wody [aparatura], elektryczne podgrzewacze wody do wanien, rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, rury kotłowe centralnego ogrzewania, instalacje do dystrybucji wody, antyrozpryskowe
dysze wylotowe do kranów, aparatura destylacyjna, aparatura do suszenia [odwadniania], armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz
rur wodnych i gazowych, urządzenia do ujęcia wody, armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych
lub gazowych, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń
wodnych, baterie mieszające do rur wodociągowych, bojlery gazowe,
bojlery, inne niż części maszyn, ciśnieniowe zbiorniki wody, czyste komory [instalacje sanitarne], dmuchawy kominowe, dyfuzory nawadniające kropelkowe [urządzenia nawadniające], urządzenia zasilające
kotły grzewcze, 35 sprzedaż w tym sprzedaż on-line takich produktów
jak: grzejniki do centralnego ogrzewania, instalacje grzewcze, instalacje do ogrzewania wodnego, kaloryfery elektryczne, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, naczynia zbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania,
urządzenia do ogrzewania, zaślepki do grzejników, zawory powietrz-
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ne do instalacji ogrzewania parowego, zawory termostatyczne [części
instalacji grzewczych], zawory powietrzne do instalacji ogrzewania parowego, urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia grzewcze
do pojazdów, urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub
gazowe, instalacje do zaopatrywania w wodę, podgrzewacze wody
[aparatura], elektryczne podgrzewacze wody do wanien, rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, rury kotłowe centralnego ogrzewania, instalacje do dystrybucji wody, antyrozpryskowe dysze wylotowe
do kranów, aparatura destylacyjna, aparatura do suszenia [odwadniania], armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych, urządzenia do ujęcia wody, armatura do regulacji urządzeń
wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, baterie
mieszające do rur wodociągowych, bojlery gazowe, bojlery, inne niż
części maszyn, ciśnieniowe zbiorniki wody, czyste komory [instalacje
sanitarne], dmuchawy kominowe, dyfuzory nawadniające kropelkowe
[urządzenia nawadniające], urządzenia zasilające kotły grzewcze, reklama, public relations, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, projektowanie materiałów reklamowych, obróbka tekstów, edycja tekstów,
tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, publikowanie
sponsorowanych tekstów, uaktualnianie materiałów reklamowych,
wynajmowanie nośników reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem bilbordów, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych w postaci próbek,
druków, prospektów, broszur, kolportaż próbek, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklamy telewizyjne,
radiowa reklama, reklama bilboardowa, administrowanie programami
lojalności konsumenta, importowo-eksportowe agencje, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich
[zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], informacja
o działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą
która zajmuje się udzielaniem licencji na towary i usługi, zarobkowe
zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób
trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów
budowlanych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputowych dla
osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi, udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 37 montaż i naprawy instalacji grzewczych, instalowanie
i naprawa urządzeń do nawadniania, usługi hydrauliczne, instalacja,
konserwacja i naprawy maszyn, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, murowanie, szlifowanie,
doradztwo inżynieryjne, budownictwo, nadzór budowlany, informacja budowlana, budownictwo przemysłowe, konsultacje budowlane,
budowa pawilonów i sklepów targowych, wynajem sprzętu budowlanego, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, usługi w zakresie lakiernictwa, lakierowanie proszkowe, pokrywanie powłokami ochronnymi,
powłokami barwnymi.

(111) 322172
(220) 2017 10 19
(210) 477900
(151) 2018 05 07
(441) 2018 01 15
(732) SZCZEKOCKI ARKADIUSZ PEMAW GROUP 2, Zabrze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lume di Luna
(540)

(591) żółty, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 25 sprzedaż odzieży damskiej.

Nr 10/2019

(111) 322173
(220) 2017 11 07
(210) 478702
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 18
(732) BIURO RACHUNKOWE RACH-MISTRZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Suwałki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biuro Rachunkowe RACH-MISTRZ
(540)

(591) czarny, niebieski, granatowy
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi rachunkowo-księgowe, doradztwo podatkowe,
36 analizy finansowe.
(111) 322174
(220) 2017 12 07
(210) 479851
(151) 2018 09 17
(441) 2018 05 21
(732) BUKSA SŁAWOMIR BUXA, Rokiciny Podhalańskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Buxa
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 25 obuwie, obuwie medyczne, obuwie wykonane
z drewna, obuwie zdrowotne, obuwie specjalistyczne, obuwie damskie, obuwie codzienne, obuwie męskie, damskie i dziecięce, buty
chodaki, buty profilaktyczne, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna obuwia, obuwia medycznego, obuwia wykonanego z drewna, obuwia
zdrowotnego, obuwia specjalistycznego, obuwia damskiego, obuwia codziennego, obuwia męskiego, damskiego i dziecięcego, butów chodaków, butów profilaktycznych.
(111) 322175
(220) 2018 01 03
(210) 480781
(151) 2018 07 17
(441) 2018 03 05
(732) NOWEUŻYWANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jawornik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NoweUżywane best car selection
(540)

(591) szary, czerwony, biały
(531) 18.01.09, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa samochodów nowych
i używanych, sprzedaż detaliczna i hurtowa samochodów dostawczych, ciężarowych i osobowych, 39 wypożyczanie aut osobowych,
wypożyczanie aut ciężarowych i dostawczych.
(111) 322176
(220) 2018 03 05
(210) 483217
(151) 2018 08 20
(441) 2018 04 30
(732) KOZIOŁ EWA, Jasienna (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Zielony Zagonek
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Nielecznicze środki do czyszczenia zębów, Produkty perfumeryjne, olejki
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eteryczne, Środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu,
Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 21 przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, przybory kuchenne i zastawa stołowa z wyjątkiem widelców, noży i łyżek,
grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały
do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, nieprzetworzone lub
półprzetworzone szkło, z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.

(111) 322177
(220) 2016 11 19
(151) 2017 05 05
(441) 2017 01 16
(732) ZBADAJSIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nysa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LAB.HOME
(540)

(210) 464099

(591) zielony, grafitowy, biały
(531) 07.03.11, 24.13.01, 24.13.23, 27.05.01, 29.01.13, 07.11.25
(510), (511) 5 produkty medyczne (wyroby medyczne do diagnostyki
in vitro, wyroby medyczne do samokontroli).
(111) 322178
(220) 2014 04 18
(210) 427745
(151) 2019 07 12
(441) 2014 08 04
(732) PIERŚCIENIAK RAFAŁ KUŹNIA TRIATHLONU, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUŹNIA triathlonu
(540)
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szkło w stanie surowym [nieobrobione], 36 wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania
nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, usługi nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami
w majątek nieruchomy, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym
dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, udzielanie informacji
o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi, wynajem nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, inwestowanie w nieruchomości, usługi w zakresie
nieruchomości, oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości), ocena i wycena nieruchomości, dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, 40 wytwarzanie wyrobów szklanych do użytku
w budownictwie, wytwarzanie szkła jako półproduktu, wytwarzanie
szkła w stanie surowym, wytwarzanie szkła płaskiego typu float (półprzetworzonego), wytwarzanie szkła hartowanego, wytwarzanie
szkła bezpiecznego do instalacji w pojazdach oraz szkła na szyby
do pojazdów, wytwarzanie statuetek, figurek, tabliczek, dzieł sztuki
ze szkła, laboratoryjnych wyrobów ze szkła, naczyń ze szkła, naczyń
szklanych do napojów, naczyń do mieszania koktajli [shakerów],
szklanek, kieliszków, naczyń do picia i akcesoriów barowych, butelek
ze szkła, słoików, słoików do zastosowań domowych oraz dekoracyjnych słoików szklanych z przykrywką, usługi dmuchania szkła, usługi
laminowania tafli szkła, barwienie tafli szklanych przez obróbkę powierzchni, obróbka szkła polegająca na malowaniu, grawerowaniu,
szlifowaniu lub polerowaniu.

(111) 322180
(220) 2014 08 21
(210) 432502
(151) 2016 11 15
(441) 2014 12 08
(732) ALTKOM SOFTWARE & CONSULTING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) omnibank
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 26.01.01, 26.02.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu
i oprogramowania.
(591) biały, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 kluby zdrowia, obozy sportowe, usługi trenerskie.
(111) 322179
(220) 2016 08 08
(210) 460082
(151) 2019 07 12
(441) 2019 03 25
(732) PRZEMYSŁ SZKLANY W POLSCE SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HUTA SZKŁA CZECHY
(510), (511) 9 laboratoryjne wyroby szklane, szkiełka laboratoryjne
do mikromacierzy, zlewki [laboratoryjne wyroby szklane], próbówki
do przechowywania laboratoryjnego, urządzenia i przyrządy laboratoryjne, szklane pojemniki głębokie do użytku laboratoryjnego,
izolowane naczynia do celów laboratoryjnych, 19 szkło termoizolacyjne do użytku w budownictwie, szkło bezpieczne do użytku
w budownictwie, szkło okienne do użytku w budownictwie, modyfikowane szkło okienne [do budownictwa], szkło barwione do użytku w budownictwie, szkło do celów budowlanych, szkło pławione
[szkło płaskie typu float] do celów budowlanych, szkło izolacyjne
do celów budowlanych, 21 szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana lub szkło, zawarte
w tej klasie, naczynia ze szkła, naczynia do mieszania koktajli [shakery], szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, butelki
ze szkła, słoiki, słoiki do zastosowań domowych, dekoracyjne słoiki
szklane z przykrywką, szkło bezpieczne do instalacji w pojazdach,
szkło hartowane do wytwarzania szyb pojazdów, szkło na szyby
[nie do budownictwa], szkło płaskie typu float [półprzetworzone],

(111) 322181
(220) 2018 07 24
(151) 2019 07 17
(441) 2019 03 25
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARKET LOCATOR
(540)

(210) 488580

(531) 27.05.01, 26.04.04, 26.04.16, 18.07.09, 26.13.25
(510), (511) 9 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, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do zapisu, transmisji, przetwarzania
i odtwarzania dźwięku, obrazów lub danych, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne,
magnetyczne nośniki danych, przyrządy miernicze, do wykrywania
i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, kalkulatory, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, płyty CD, płyty DVD i inne cyfrowe
nośniki danych (ujęte w tej klasie), telefony komórkowe, smartfony,
maszyny faksymilowe, elektroniczne moduły wyświetlające, wyświetlacze, panele dotykowe, monitory [programy komputerowe],
oprogramowanie, mianowicie oprogramowanie adaptacyjne, oprogramowanie do tworzenia aplikacji dla osób trzecich, oprogramowanie do pobrania do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie
użytkowe dla usług sieci społecznościowych w obszarze dystrybucji
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i marketingu za pośrednictwem Internetu, oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych, urządzeń bezprzewodowych i przenośnych, oprogramowanie do uwierzytelniania, oprogramowanie
do edytowania, oprogramowanie do obsługi sieci VPN [wirtualna
sieć prywatna], oprogramowanie komputerowe do bezprzewodowego dostarczania treści, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające,
lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, oprogramowanie komputerowe do zbierania, przetwarzania, kompilacji i przekazywania danych pozycyjnych, dane przechowywane elektronicznie [do pobrania], publikacje elektroniczne [do pobrania|, katalogi
[elektryczne lub elektronicznej: platformy i oprogramowanie do telefonów cyfrowych, interaktywne oprogramowanie komputerowe
umożliwiające wymianę informacji, 35 reklama, badania rynkowe,
analiza rynku, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, marketing
w odniesieniu do działalności wydawniczej w zakresie oprogramowania, dystrybucja materiałów reklamowych i marketingowych
dla celów rozpowszechniania materiałów reklamowych osobom
trzecim, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, sporządzanie
indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością
gospodarczą, zbieranie, systematyzacja, kompilacja i analiza biznesowa danych i informacji gromadzonych w komputerowych bazach danych, zarządzanie plikami za pośrednictwem komputerów,
doradztwo w organizacji i zarządzaniu działalnością gospodarczą,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstw, kompilacja informacji do baz danych komputera,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, marketing, telemarketing, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, optymalizacja ruchu na stronach internetowych,
usługi pośrednictwa w handlu, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony
internetowej, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, projektowanie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, usługi handlu detalicznego (również za pośrednictwem
Internetu i innych sieci komunikacji) odnoszące się do wyżej wymienionych towarów w klasie 9, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi
telefoniczne i telefonii komórkowej, usługi dotyczące bramek telekomunikacyjnych, usługi dostępu do telekomunikacji [przenośnej],
usługi agencji prasowych, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego,
informacja o telekomunikacji, usługi dostarczania dostępu do telekomunikacji dla celów rozpowszechniania materiałów reklamowych,
zapewnianie dostępu do elektronicznego rynku [portalu] w sieciach
komputerowych, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, łączność za pośrednictwem telefonu, łączność poprzez terminale komputerowe, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, przekazywanie poczty elektronicznej,
oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej,
przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych
z telezakupami, zapewnianie dostępu do baz danych, transmisja
plików cyfrowych, komunikacja radiowa, 42 naukowe i techniczne
usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowe analizy i usługi badawcze, projektowanie i rozwijanie sprzętu komputerowego,
oprogramowania komputerowego i baz danych, konserwacja oprogramowania komputerowego, doradztwo techniczne w odniesieniu
do usług ujętych w tej klasie, usługi komputerowe, mianowicie elektroniczne magazynowanie danych, wynajem komputerów do przetwarzania danych, projektowanie stron internetowych, hosting
przestrzeni pamięci elektronicznej w Internecie dla celów reklamy
opartej na lokalizacji, opracowywanie oprogramowania komputerowego, programowanie i wdrożenie, mianowicie w zakresie aplikacji
mobilnych, kształtowanie, budowa i projektowanie systemów telekomunikacyjnych.

(111) 322182
(220) 2014 06 30
(210) 430587
(151) 2019 07 12
(441) 2014 10 13
(732) MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE-ŁÓDŹ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)

Nr 10/2019

(540) (znak słowny)
(540) MIGAWKA
(510), (511) 9 karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, 16 bilety, 35 reklama, 39 transport pasażerski, 42 tworzenie i utrzymywanie stron internetowych.
(111) 322183
(220) 2018 07 15
(210) 488242
(151) 2019 06 14
(441) 2018 09 10
(732) DISCO WTMH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DISCOVR
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych żetonami, mechanizmy
na monety lub żetony do włączania telewizorów, krokomierze [pedometry], ergometry, 28 urządzenia do gier działające z zewnętrznym
ekranem wyświetlającym lub monitorem, urządzenia przeznaczone
do rozrywki, przystosowane wyłącznie do odbiorników telewizyjnych, maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, przyrządy stosowane
do ćwiczeń fizycznych, przyrządy treningowe do ćwiczeń fizycznych,
stacjonarne rowery treningowe, pistolety [zabawki], rękawice do gier,
rękawice dla pałkarzy [akcesoria do gier], pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, gry
automatyczne lub na żetony, gry towarzyskie (salonowe), 41 kultura fizyczna, rozrywka [widowiska], parki rozrywki, usługi związane
z dyskotekami, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], nocne kluby, obsługa salonów gier [sale], udostępnianie obiektów i sprzętu do salonów gier,
usługi salonów gier, usługi salonów gier wideo, usługi salonów gier
wirtualnej rzeczywistości, usługi gier oferowane w systemie on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, doradztwo zawodowe [porady w zakresie edukacji lub kształcenia], sprawdziany edukacyjne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych [szkolenia],
nauka gimnastyki, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie spektakli [impresariat],
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie loterii, organizowanie balów, planowanie przyjęć [rozrywka], wystawianie spektakli rewiowych, usługi pokazów filmowych, produkcja
filmów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, telewizyjne programy rozrywkowe, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, udostępnianie publikacji elektronicznych
on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, udostępnianie
obiektów i sprzętu sportowego, wypożyczanie sprzętu sportowego
[z wyjątkiem pojazdów], organizowanie zawodów sportowych, organizowanie obozów sportowych, chronometraż imprez sportowych,
wynajmowanie stadionów, wypożyczanie kaset wideo, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie kamer wideo, rezerwacja miejsc
na spektakle, usługi dystrybucji biletów [rozrywka], informacja
o edukacji, informacja o rozrywce.
(111) 322184
(220) 2018 10 16
(151) 2019 07 25
(441) 2019 02 11
(732) SHOP LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PREVENT
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 26.03.23, 27.05.01, 27.05.02, 24.17.25, 29.01.12

(210) 491664
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(510), (511) 6 osprzęt metalowy do mebli, metalowe elementy konstrukcyjne mebli, stojaków, łączniki, złącza, rury, pręty, uchwyty, kasety metalowe, szuflady metalowe, zamki, kosze, kraty, okucia meblowe, metalowe, metalowe balustrady i elementy balustrad.

(111) 322185
(220) 2018 10 17
(210) 491719
(151) 2019 06 13
(441) 2019 01 03
(732) PLAST SERVICE PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kolonia Warszawska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Safe Lock
(540)

(591) czerwony, srebrny
(531) 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12, 14.05.01
(510), (511) 7 torebki do odkurzaczy papierowe i z tworzyw sztucznych, 16 folia z tworzyw sztucznych do pakowania, folia z pęcherzykami powietrza, torebki do gotowania w kuchenkach mikrofalowych,
torebki śniadaniowe z tworzyw sztucznych, torby do pakowania
z papieru i z tworzyw sztucznych, pudła z tektury i z tworzyw sztucznych, torby na śmieci z papieru i z tworzyw sztucznych,osłonki
do wędlin i innych produktów spożywczych z tworzyw sztucznych,
folia do przechowania artykułów spożywczych, 20 pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, pojemniki na paliwo niemetalowe,
beczki niemetalowe, palety transportowe niemetalowe, niemetalowe skrzynie i pojemniki transportowe, 21 naczynia z tworzyw sztucznych, foremki z tworzyw sztucznych, klamerki do bielizny z tworzyw
sztucznych, kosze na odpady, kosze na śmieci, kosze na papier, kosze
piknikowe, kubki, kubełki, wiadra, miski, miseczki, miednice, pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym, naczynia i sztućce z tworzyw sztucznych, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu następujących towarów:
folia z tworzyw sztucznych do pakowania, folia z pęcherzykami powietrza, torebki do gotowania w kuchenkach mikrofalowych, torebki
śniadaniowe z tworzyw sztucznych, torby do pakowania z papieru
i z tworzyw sztucznych, pudła z tektury i z tworzyw sztucznych, torby na śmieci z papieru i z tworzyw sztucznych, torebki do odkurzaczy papierowe i z tworzyw sztucznych, osłonki do wędlin i innych
produktów spożywczych z tworzyw sztucznych, folia do przechowania artykułów spożywczych, pojemniki do pakowania z tworzyw
sztucznych, pojemniki na paliwo niemetalowe, beczki niemetalowe,
palety transportowe niemetalowe, skrzynie i pojemniki transportowe, naczynia z tworzyw sztucznych, foremki z tworzyw sztucznych,
klamerki do bielizny z tworzyw sztucznych, kosze na odpady, kosze
na śmieci, kosze na papier, kosze piknikowe, kubki, kubełki, wiadra,
miski, miseczki, miednice, pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym, naczynia i sztućce z tworzyw sztucznych.
(111) 322186
(220) 2018 12 10
(210) 493622
(151) 2019 06 18
(441) 2019 02 25
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BZK Holding
(540)

(591) czarny, brązowy
(531) 05.05.20, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 paliwo z dodatkiem alkoholu, dodatki niechemiczne do paliw silnikowych, paliwo na bazie alkoholu, olej rzepakowy
do celów przemysłowych, 31 artykuły jadalne do żucia dla zwierząt,
makuchy, makuchy rzepaku dla bydła, makuchy z kukurydzy dla bydła, ziarna [nasiona], pasze dla zwierząt na bazie odpadów gorzelnia-
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nych, pokarm dla zwierząt domowych, ściółka dla zwierząt, proteiny
do żywności dla zwierząt, słoma [pasza], spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziarna [zboże], produkty uboczne z ziarna zbóż jako pasza dla zwierząt, ziarno
do żywienia zwierząt, pszenica, żyto, kukurydza, jęczmień, 35 usługi
w zakresie: analiz kosztów, analiz rynkowych, badań marketingowych, badania rynku, badań w dziedzinie działalności gospodarczej,
porównywania cen, doboru personelu za pomocą metod psychotechnicznych, doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwa w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwa w zakresie zarządzania personelem, doradztwa w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwa w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą,
informacji o działalności gospodarczej, sporządzania ekonomicznych prognoz, ekspertyz w zakresie wydolności przedsiębiorstw,
zarządzania w zakresie zamówień handlowych, sporządzania wycen
handlowych, doradztwa w zakresie administrowania hotelami, pozyskiwania danych do komputerowych baz danych, systematyzacji
danych komputerowych baz danych, komputerowego zarządzania
plikami, zarobkowego zarządzania w zakresie koncesjonowania
towarów i usług dla osób trzecich, księgowości, sondaży opinii publicznej, organizowania wystaw w celach handlowych lub reklamowych, doradztwa handlowego poprzez outsourcing, poszukiwania
w zakresie patronatu, rekrutacji personelu, wyszukiwania informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, przygotowywania zeznań podatkowych, pomocy przedsiębiorstwom w przemysłowej
i handlowej działalności gospodarczej, pomocy przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomocy
w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwania informacji
o działalności gospodarczej, przenoszenia przedsiębiorstw, przygotowania list płac, public relations, agencji public relations, rachunkowości, sortowania danych w bazach komputerowych, sporządzania
sprawozdań rachunkowych, sporządzania zestawień statystycznych,
kreowania wizerunku firm i/lub usług i/lub towarów, zarządzania
zbiorami informatycznymi, wyszukiwania w komputerowych bazach
danych, wywiadu gospodarczego, zarządzania dotyczącego zamówień handlowych, zaopatrzenia osób trzecich poprzez zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzania w zakresie
udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, pomocy
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 36 usługi w zakresie: doradztwa w sprawach finansowych, ekspertyz dla celów fiskalnych,
doradztwa finansowego, informacji finansowych, wykonywania
operacji finansowych, prowadzenia usług finansowych, tworzenia
funduszy inwestycyjnych wzajemnych, notowań giełdowych, dostarczania informacji bankowych, prowadzenia informacji finansowych, planowania i realizacji inwestycji kapitałowych-zarządzania
majątkiem, administrowania nieruchomościami, operacji walutowych, sporządzania ekspertyz do celów podatkowych, świadczenia
usług powierniczych, pośrednictwa giełdowego, finansowania pożyczek, pożyczek pod zastaw, operacji rozrachunkowości finansowej,
transakcji finansowych, 45 usługi: prawne, licencjonowania własności intelektualnej, mediacji.

(111) 322187
(220) 2018 12 20
(210) 494117
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) The Coca-Cola Company, Atlanta (US)
(540) (znak słowny)
(540) WCIĄŻ ZMIENIAMY
(510), (511) 32 piwa, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje z owoców, napoje owocowe i soki owocowe,
tonik, gazowane napoje owocowe, gazowane napoje smakowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi w zakresie czynności biurowych, usługi aukcyjne,
badania biznesowe, badania w zakresie biznesu, agencje informacji
handlowej, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
[punkty informacji konsumenckiej], prognozy ekonomiczne, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi marketingowe, badania rynkowe,
badania marketingowe, badania, doradztwo i usługi konsultacyjne
w zakresie biznesu, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu,
usługi w zakresie oceny marki, usługi w zakresie strategii rozwoju
marki, usługi public relations, doradztwo w zakresie public relations,
doradztwo w zakresie społecznej odpowiedzialności korporacyjnej,
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przygotowywanie raportów gospodarczych i handlowych, przygotowywanie raportów dotyczących odpowiedzialności korporacyjnej,
usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie spraw środowiskowych, promocja zainteresowań osób dbających o kwestie zrównoważonego rozwoju środowiska, zwiększanie
świadomości społecznej w zakresie kwestii i inicjatyw związanych
z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem, promocja wydajnych energetycznie produktów i usług osób trzecich, świadczenie
usług konsultacyjnych w zakresie światowych rozwiązań gospodarczych zrównoważonego rozwoju, promocja wzornictwa, promocja
umiejętności kreatywnych, promowanie wiedzy o ochronie środowiska w społeczeństwie i inicjatywach w tym zakresie, promocja etycznej produkcji i etycznych łańcuchów dostaw, promocja ograniczania
biedy, promocja udzielania większych uprawnień kobietom, promocja innowacji, organizowanie i prowadzenie wystaw handlowych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
przygotowywanie wystaw w celach biznesowych, prowadzenie
wystaw w ramach wirtualnych targów handlowych on-line, pokazy
mody w celach handlowych, organizacja pokazów mody w celach
promocyjnych, udostępnianie katalogów informacji handlowych on-line w internecie, udostępnianie katalogów informacji biznesowych
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej.

(111) 322188
(220) 2019 01 04
(210) 494461
(151) 2019 06 13
(441) 2019 02 25
(732) WYSZKOWSKI BARTŁOMIEJ JAWA, Nowa Iwiczna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Graj w podróży
(540)

(591) biały, czarny, niebieski, czerwony, brązowy
(531) 03.01.14, 21.01.25, 18.01.09, 26.04.01, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 28 gry planszowe.
(111) 322189
(220) 2019 01 15
(210) 494811
(151) 2019 06 26
(441) 2019 03 04
(732) VERSSEN ROBERT KAŁUGA, DARIUSZ STĘPNIEWSKI SPÓŁKA
JAWNA, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CARL VERSSEN COLLECTION
(540)

(591) czarny, szary, czerwony
(531) 26.04.03, 26.04.18, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież skórzana, odzież, odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, topy, swetry, koszulki, koszule, bielizna, odzież wierzchnia dla kobiet i mężczyzn,
odzież wierzchnia dla dziewcząt i chłopców, odzież wierzchnia dla
dzieci, sukienki, suknie, odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież
treningowa, odzież do spania, spodnie skórzane, kurtki skórzane,
płaszcze skórzane, kapcie skórzane, komplety skórzane, kamizelki
skórzane, buty skórzane, sukienki skórzane, skórzane nakrycia głowy,
paski skórzane, pantofle domowe ze skóry, rękawice ze skóry, skórzane ochraniacze na spodnie, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz
internetowa torebek, toreb, odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej,
portfeli, akcesoriów odzieżowych damskich i męskich, odzieży skó-

Nr 10/2019

rzanej, spodni skórzanych, kurtek skórzanych, płaszczy skórzanych,
kapci skórzanych, kompletów skórzanych, kamizelek skórzanych,
butów skórzanych, sukienek skórzanych, skórzanych nakryć głowy,
pasków skórzanych, pantofli domowych ze skóry, rękawice ze skóry,
skórzanych ochraniaczy na spodnie.

(111) 322190
(220) 2015 07 24
(210) 445194
(151) 2019 07 17
(441) 2015 11 09
(732) KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA,
Koszalin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA
(540)

(591) zielony, biały
(531) 01.15.25, 26.11.21, 21.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, tektura i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, druki, materiały introligatorskie, materiały piśmienne, książki, wydawnictwa, materiały szkoleniowe i instruktażowe, albumy, artykuły biurowe, artykuły papiernicze, bilety, broszury,
czasopisma, emblematy, fotografie, gazety, graficzne reprodukcje,
karty pocztowe, katalogi, książki, mapy, materiały do nauczania, notatniki, obrazy, papeterie, plakaty, proporce, prospekty, publikacje,
ramki do fotografii, reprodukcje, wyroby introligatorskie, zakładki
do książek, 35 usługi reklamowe: sprzętu sportowego, metod służących poprawie i rozwojowi kondycji fizycznej, metod prowadzenia
rekreacji i uprawiania sportu wśród dzieci i młodzieży, sekcji sportowych różnych dyscyplin sportu i rekreacji, stworzenie możliwości
dogodnego obejrzenia i dokonania zakupu: gadżetów reklamowych,
odzieży, obuwia, bielizny i nakryć głowy, sprzętu sportowego, 41
usługi w zakresie prowadzenia szkoleń, kursów, treningów oraz zajęć
związanych z rozwojem kultury fizycznej, usługi w zakresie organizowania działalności sekcji sportowych różnych dyscyplin sportowych,
usługi w zakresie organizowania widowisk sportowych, działalność
sportowa i kulturalna, rekreacyjna .
(111) 322191
(220) 2017 11 13
(151) 2018 07 18
(441) 2018 05 07
(732) MULTI-FORM II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIN IN
(540)

(210) 478851

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki do czyszczenia i polerowania, środki czyszczące
do użytku domowego, środki czyszcząc w sprayu do użytku domowego, 21 płytki niemetalowe dla budownictwa, podłogi niemetalowe, podłogowe płytki niemetalowe, panele podłogowe, listwy niemetalowe, listwy przypodłogowe, podkłady niemetalowe, okładziny
niemetalowe dla budownictwa, profile niemetalowe dla budownictwa, podkłady pod panele niemetalowe, 35 oferowanie w mediach
produktów dla handlu detalicznego, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, reklama radiowa, reklamy telewizyjne, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących towarów: środki do czyszczenia i polerowania,
środki czyszczące do użytku domowego, środki czyszczące w sprayu
do użytku domowego, płytki niemetalowe dla budownictwa, podło-
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gi niemetalowe, podłogowe płytki niemetalowe, panele podłogowe,
listwy niemetalowe, listwy przypodłogowe, podkłady niemetalowe,
okładziny niemetalowe dla budownictwa, profile niemetalowe dla
budownictwa, podkłady pod panele niemetalowe.

(111) 322192
(220) 2018 09 07
(210) 490336
(151) 2019 07 25
(441) 2018 10 29
(732) RYBAŁTOWSKA EWELINA CHLOE’S HOME, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CH Chloe’s Home LUXURY PET PRODUCTS
(540)

(591) czarny, złoty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 25.01.25, 24.09.03, 24.09.05, 24.09.24,
24.09.25, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.20
(510), (511) 18 obroże dla zwierząt, odzież dla zwierząt, odzież dla
zwierząt domowych, okrycia dla zwierząt, skórzane smycze, stroje
dla zwierząt domowych, 20 budy dla psów, budy dla zwierząt domowych, kojce, materace, maty do spania, poduszki dla zwierząt domowych, skrzynki na zabawki.
(111) 322193
(220) 2018 11 09
(210) 492543
(151) 2019 07 24
(441) 2019 02 04
(732) WELMAX + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WELMAX HEALTH INSPIRATIONS
(510), (511) 11 urządzenia do gotowania, szybkowary elektryczne,
ciśnieniowe szybkowary elektryczne, urządzenia do ogrzewania,
wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia i suszenia, aparatura
i urządzenia chłodnicze, czajniki elektryczne, elektryczne ekspresy
do kawy, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, sprzęt kuchenny elektryczny, lodówki, piekarniki, frytownice elektryczne, gofrownice
elektryczne, grille, kuchenny grill elektryczny, grzejące płyty, sokowirówki, 21 naczynia, garnki, garnki do gotowania na parze, nieelektryczne, garnki kuchenne, garnki kuchenne [komplety], garnki utrzymujące ciepło nieelektryczne, zamknięcia pokrywek do garnków,
rondle, patelnie, przybory do użytku w gospodarstwie domowym,
szybkowary nieelektryczne, odkurzacze nieelektryczne, serwisy
jako zastawa stołowa, zastawy stołowe, naczynia do picia, naczynia
stołowe, kieliszki, szklanki, kubki, kufle, lodówki turystyczne i przenośne nieelektryczne, 24 pościel, prześcieradła, przykrycia na łóżka,
narzuty, pledy, kołdry, pokrycia na materace, tkaniny wełniane, tkaniny obiciowe, firanki, kotary na drzwi, pokrowce ochronne na meble,
obrusy niepapierowe.
(111) 322194
(220) 2018 11 19
(210) 492795
(151) 2019 07 25
(441) 2019 02 11
(732) HELIO SPÓŁKA AKCYJNA, Wyględy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BAKALIE KIESZONKOWE
(510), (511) 29 orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane,
orzechy przetworzone, orzechy preparowane, orzechy prażone,
owoce kandyzowane, owoce suszone, owoce lukrowane, kandyzowana skórka pomarańczowa i cytrynowa, kompozycje owoców przetworzonych, rodzynki, migdały przetworzone, pestki słonecznika
przetworzone, pestki dyni przetworzone, mieszanki wyżej wymienionych towarów, przekąski na bazie owoców, chipsy owocowe, 30
orzechy w czekoladzie, rodzynki w czekoladzie, śliwki w czekoladzie,
słodycze, 31 migdały (owoce), orzechy.
(111) 322195
(151) 2019 07 18

(220) 2019 02 10
(441) 2019 03 25

(210) 495771
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(732) POLSKIE STOWARZYSZENIE MOTOROWE MOTOBRACIA,
Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WWW.MOTOBRACIA.PL 299 OLSZTYN
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.17, 26.01.01
(510), (511) 16 długopisy kolorowe, kolorowe długopisy, pióra i długopisy, pojemniki na długopisy, podstawki na długopisy i ołówki,
naklejki, albumy na naklejki, naklejki na samochody, nalepki, naklejki, dekoracyjne naklejki na kaski, nadruki, 25 odzież, kurtki, chusty, odzież treningowa, odzież futrzana, odzież codzienna, odzież
wodoodporna, szaliki, odzież dziecięca, topy, odzież rekreacyjna,
odzież dżinsowa, odzież wiatroszczelna, kurtki pikowane, odzież dla
rowerzystów, odzież do biegania, okrycia wierzchnie, ogrzewacze
rąk, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, odzież skórzana dla
motocyklistów, skórzane ochraniacze na spodnie, koszulki z nadrukami, 36 organizacja zbiórek charytatywnych, usługi gromadzenia
funduszy na cele charytatywne dla dzieci potrzebujących, 39 wynajem kasków motoryzacyjnych, planowanie podróży, organizowanie
podróży, organizowanie podróży i rejsów, planowanie i organizowanie podróży, udzielanie informacji dotyczących podróży, usługi
w zakresie podróży, wynajem motocykli, 41 organizowanie rajdów
motocyklowych, organizowanie wyścigów motocyklowych, nauka
jazdy na motocyklu, szkolenie z jazdy na motocyklu, dostarczanie
informacji dotyczących sportów motorowych, organizacja szkoleń,
szkolenia edukacyjne, szkolenia sportowe, zapewnianie kursów
szkoleniowych.
(111) 322196
(220) 2019 02 10
(210) 495772
(151) 2019 07 19
(441) 2019 03 25
(732) PIRS CREATIVE LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TOTUPOINT
(510), (511) 9 urządzenie nadawczo-odbiorcze, mobilne aplikacje,
oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu oraz oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie, oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych, elektroniczne systemy nawigacyjne, interaktywne systemy komputerowe, urządzenie nadawczo-odbiorcze,
elektroniczne urządzenia nawigacyjne, elektroniczne urządzenia
do lokalizacji obiektów, elektroniczne urządzenia i przyrządy do nawigacji i ustalania położenia, elektroniczne systemy nawigacyjne,
elektroniczne przyrządy nawigacyjne, elektroniczne globalne systemy nawigacyjne, elektryczne wykrywacze obiektów, przenośne
urządzenia nawigacyjne, przyrządy nawigacyjne, urządzenia do rozpoznawania mowy, urządzenia i przyrządy multimedialne, urządzenia rozpoznające mowę, systemy przetwarzania danych, programy
systemów operacyjnych, elektroniczne globalne systemy nawigacyjne, oprogramowanie do wsparcia systemu, systemy dwukierunkowej łączności bezprzewodowej, elektryczne urządzenia do lokalizacji obiektów, elektroniczne urządzenia do lokalizacji obiektów,
nadajniki bezprzewodowe, nadajniki, nadajniki elektryczne, nadajniki do przesyłania sygnałów elektrycznych, nadajniki do przesyłania sygnałów elektronicznych, elektroniczne znaczniki, 35 sprzedaż
detaliczna lub hurtowa elektronicznych systemów nawigacyjnych,
interaktywnych systemów komputerowych, aplikacji mobilnych,
urządzeń nadawczo-odbiorczych, oprogramowania, elektronicznych urządzeń nawigacyjnych, systemów przetwarzania danych,
programów systemów operacyjnych, elektronicznych globalnych
systemów nawigacyjnych, oprogramowania do wsparcia systemu,
systemów dwukierunkowej łączności bezprzewodowej, elektrycznych urządzeń do lokalizacji obiektów, elektronicznych urządzeń
do lokalizacji obiektów, nadajników, nadajników bezprzewodowych,

232

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

nadajników elektrycznych, nadajników do przesyłania sygnałów
elektrycznych, nadajników do przesyłania sygnałów elektronicznych, elektronicznych znaczników.

(111) 322197
(220) 2019 02 20
(151) 2019 07 18
(441) 2019 04 01
(732) BIEŃKO RENATA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BISOLAR
(540)

(210) 496183

(591) czarny, żółty
(531) 29.01.12, 27.01.06, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10,
26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa przewodów metalowych do instalacji klimatyzacyjnych, pierścieni tłokowych do pomp
ciepła, instalacji pompowych, sprężarek do urządzeń klimatyzacyjnych, instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej, kalibrowanych referencyjnych ogniw fotowoltaicznych,
akumulatorów energii fotowoltaicznej, fotowoltaicznych modułów
słonecznych, komórek fotowoltaicznych, modułów fotowoltaicznych, falowników fotowoltaicznych, urządzeń fotowoltaicznych
do wytwarzania energii elektrycznej, fotowoltaicznych urządzeń
i instalacji do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, ogniw słonecznych, płyt słonecznych, modułów słonecznych,
paneli słonecznych, matryc do paneli słonecznych, paneli słonecznych do wytwarzania energii elektrycznej, przenośnych paneli
słonecznych do wytwarzania energii elektrycznej, pomp ciepła,
instalacji klimatyzacyjnych, agregatów klimatyzacyjnych, urządzeń
klimatyzacyjnych, filtrów do klimatyzacji, wentylatorów do klimatyzacji, centralnych urządzeń klimatyzacyjnych, filtrów elektrycznych
do klimatyzacji, okapów do urządzeń klimatyzacyjnych, urządzeń
klimatyzacyjnych do celów przemysłowych, instalacji klimatyzacyjnych do celów domowych, połączonych urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych, dmuchaw elektrycznych do celów klimatyzacyjnych,
wirników jako części instalacji klimatyzacyjnych, niemetalowych
przewodów do klimatyzacji, 37 instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacja urządzeń
klimatyzacyjnych, instalacja pomp ciepła.
(111) 322198
(220) 2012 07 16
(210) 402979
(151) 2019 07 17
(441) 2012 10 22
(732) HAFNER POMAGIER-TRZEBUCHOWSCY SPÓŁKA JAWNA,
Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) slick
(510), (511) 7 elementy i zespoły przygotowania sprężonego powietrza, armatura pneumatyczna: osuszacze powietrza, filtry powietrza
dla urządzeń i narzędzi pneumatycznych, separatory (oleju, wody)
dla gazów i powietrza, zawory do sprężonego powietrza, złącza
do sprężonego powietrza, siłowniki pneumatyczne.
(111) 322199
(220) 2018 09 26
(151) 2019 07 10
(441) 2018 11 19
(732) FUNDACJA SZTUKA I PASJA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRIDGE2SUCCESS
(540)

(210) 491011

(591) czerwony, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.07.01, 27.07.24, 26.04.03, 26.04.17
(510), (511) 41 rozwijanie kompetencji zawodowych przez grę w brydża, rozwijanie kompetencji zawodowych, organizowanie i prowa-
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dzenie konkursów, organizowanie i prowadzenie konkursów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie konkursów w celach
szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie konkursów w celach
rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie konkursów w celach
kulturalnych, organizowanie i prowadzenie konkursów artystycznych, prowadzenie konkursów telefonicznych, prowadzenie konkursów w Internecie, organizowanie i prowadzenie kwizów, organizowanie i prowadzenie gier, organizowanie i prowadzenie gier
edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie zawodów, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów sportowych, organizowanie
i prowadzenie zawodów e-sportowych, organizowanie i prowadzenie ceremonii przyznawania nagród, organizacja i prowadzenie wystaw, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach szkoleniowych,
organizowanie i prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach kulturalnych, organizowanie
i prowadzenie wystaw w celach rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie wykładów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzanie
konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie konferencji
na temat biznesu i handlu, organizowanie i prowadzenie konferencji
związanych z reklamą, organizowanie i prowadzenie konferencji
związanych z rozrywką, organizowanie i prowadzenie konferencji
dotyczących działalności kulturalnej, organizowanie i prowadzenie
konferencji w celach rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie
konferencji dotyczących szkoleń, organizowanie i prowadzenie konferencji związanych ze szkoleniem zawodowym, kształcenie praktyczne [pokazy], pokazy edukacyjne, organizowanie pokazów w celach kulturalnych, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych,
organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizacja i prowadzenie seminariów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie seminariów dotyczących biznesu, organizowanie i prowadzenie seminariów związanych z działalnością kulturalną, organizowanie
i prowadzenie seminariów związanych z reklamą, organizowanie
i prowadzenie seminariów związanych z edukacją, organizowanie
i prowadzenie seminariów związanych z rozrywką, organizowanie
i prowadzenie seminariów w celach rekreacyjnych, organizowanie
i prowadzenie seminariów dotyczących handlu, organizowanie i prowadzenie seminariów szkoleniowych, organizowanie widowisk w celach edukacyjnych, organizowanie zjazdów w celach rekreacyjnych,
organizowanie zjazdów w celach rozrywkowych, organizowanie
zjazdów w celach edukacyjnych, organizowanie zjazdów w celach
biznesowych, organizowanie zjazdów w celach kulturalnych, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, planowanie konferencji
w celach edukacyjnych, planowanie seminariów w celach edukacyjnych, planowanie wykładów w celach edukacyjnych, prowadzenie
zjazdów w celach rozrywkowych, przeprowadzanie konwencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia],
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, sympozja
związane z edukacją, sympozja związane z rozrywką, udostępnianie
informacji na temat kongresów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem sympozjów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kongresów, usługi w zakresie
wystaw dla celów rozrywkowych, usługi w zakresie wystaw w celach
edukacyjnych, usługi w zakresie konferencji, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, usługi doradcze i informacyjne związane
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kolokwiów,
prowadzenie loterii, fotografia, opracowywanie formatów dla programów telewizyjnych, opracowywanie formatów do filmów, prezentacja nagrań wideo, prezentowanie programów radiowych, prezentowanie programów telewizyjnych, produkcja filmów, produkcja
widowisk, produkcja filmów szkoleniowych, produkcja filmów telewizyjnych i kinowych, produkcja filmów w celach rozrywkowych,
produkcja filmów w celach edukacyjnych, produkcja filmów wideo
i DVD, produkcja graficznych fragmentów filmowych, produkcja
i prezentacja programów radiowych, produkcja imprez sportowych,
produkcja imprez sportowych na potrzeby radiowe, produkcja imprez sportowych na potrzeby telewizji, produkcja imprez sportowych na potrzeby filmowe, produkcja nagrań muzycznych, produkcja nagrań wideo, produkcja obrazów animowanych, produkcja
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prezentacji audiowizualnych, produkcja programów dźwiękowych,
produkcja programów telewizyjnych, przygotowywanie i realizacja
programów telewizyjnych i radiowych, projekcja filmów do celów
technicznych, realizacja nagrań audiowizualnych, realizacja nagrań
fonograficznych, realizacja programów rozrywkowych na żywo, realizacja rozrywki na żywo, realizacja rozrywki w formie taśm wideo,
usługi produkcji filmów, usługi produkcji radiowej, usługi w zakresie
nagrań, usługi związane z produkcją rozrywki w postaci telewizji,
usługi związane z produkcją rozrywki w formie filmów, usługi związane z produkcją rozrywki w postaci materiałów wideo, wypożyczanie
taśm wideo i filmów, wypożyczanie taśm informacje na temat sportu,
inscenizowanie turniejów, organizacja turniejów sportowych, organizowanie turniejów, organizowanie imprez i zawodów sportowych,
organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, trenowanie,
udostępnianie biuletynów online w dziedzinie rozrywki sportowej,
udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu na turnieje sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu na turnieje brydżowe, udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów sportowych, usługi doradcze w zakresie organizowania
imprez sportowych, usługi informacyjne w zakresie biletów na wydarzenia sportowe, usługi trenerskie, usługi w zakresie nabywania
biletów na imprezy sportowe, usługi w zakresie notowań wyników
sportowych, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, usługi rozrywkowe,
usługi wyrównywania szans [handicap] podczas imprez sportowych,
zajęcia sportowe i rekreacyjne, biblioteczne usługi wyszukiwania fotografii, usługi archiwów bibliotecznych, usługi biblioteczne [usługi
bibliotek], usługi bibliotek elektronicznych, usługi biblioteczne
świadczone za pośrednictwem komputerowej bazy danych, usługi
bibliotekarskie w zakresie wyszukiwania online, usługi biblioteki fotograficznej, usługi doradcze w zakresie bibliotek, wypożyczanie
książek i innych publikacji, wypożyczanie materiałów drukowanych,
badania edukacyjne, budowanie zespołu (edukacja), coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], doradztwo specjalistyczne
w zakresie edukacji, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania,
doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, usługi przekwalifikowania zawodowego, doradztwo zawodowe, dostarczanie informacji dotyczących edukacji, dostarczanie informacji edukacyjnych, edukacja, edukacja online z komputerowej
bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, edukacja sportowa, edukacja zawodowa, edukacyjne kursy z zakwaterowaniem,
edukacyjne usługi doradcze imprezy z degustacją win w celach edukacyjnych, informacja dotycząca edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, informacja o edukacji, informacje bibliograficzne, informacje dotyczące edukacji sportowej,
informacje dotyczące kariery zawodowej i usługi doradztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), informacje i wiadomości online w dziedzinie szkoleń zawodowych, informacje związane z egzaminowaniem, kształcenie na uniwersytetach i w szkołach
wyższych, kursy szkoleniowe, kursy korespondencyjne, nauka na odległość, kursy w zakresie rozwoju osobistego, mentoring akademicki
na rzecz dzieci w wieku szkolnym, nauczanie, nauczanie gry w brydża, organizacja i przeprowadzanie kursów, organizacja egzaminów
[edukacja], opracowywanie podręczników edukacyjnych, opracowywanie materiałów edukacyjnych, opracowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, ocena orientacji zawodowej, ocena nauczania
w celu zapobiegania trudnościom w uczeniu się, organizacja sympozjów dotyczących szkoleń, organizacja i prowadzenie szkoleń, organizowanie i prowadzenie festiwali, organizowanie festiwali w celach
szkoleniowych, organizowanie festiwali w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzanie sympozjów naukowych, organizowanie
i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], organizowanie i prowadzenie edukacyjnych grup dyskusyjnych, nie online, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, organizowanie i prowadzenie zajęć, organizowanie
i prowadzenie zajęć dotyczących gry w brydża, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie imprez edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie kongresów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie kursów
korespondencyjnych, organizowanie i prowadzenie kursów instruktażowych, organizowanie i prowadzenie kursów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie prezentacji do celów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie programów szkoleniowych, organizowanie
i prowadzenie spotkań z dziedziny edukacji, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie szkoleń handlowych,
organizowanie i prowadzenie szkoleń biznesowych, organizowanie
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i prowadzenie szkoleń sportowych, organizowanie i prowadzenie
uczestnictwa uczniów w kursach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie uczestnictwa uczniów w zajęciach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie i prowadzenie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, organizowanie
i prowadzenie wykładów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, organizowanie i prowadzenie zjazdów edukacyjnych, podyplomowe kursy szkoleniowe, produkcja materiałów
kursowych rozprowadzanych na wykładach zawodowych, produkcja
i wypożyczanie materiałów edukacyjnych i instruktażowych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych
wykładach, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych
na profesjonalnych seminariach, produkcja materiałów kursowych
rozprowadzanych na seminariach zawodowych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na kursach zarządzania, produkcja
materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na kursach
zawodowych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych
na wykładach z zarządzania, produkowanie materiałów szkoleniowych rozprowadzanych podczas seminariów z zakresu zarządzania,
prowadzenie imprez edukacyjnych, prowadzenie kursów, prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie kursów instruktażowych,
prowadzenie kursów korespondencyjnych, prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, prowadzenie warsztatów edukacyjnych
w dziedzinie biznesu, prowadzenie warsztatów [szkolenia], przekazywanie know-how [szkolenia], przeprowadzanie egzaminów edukacyjnych, przeprowadzanie sprawdzianów edukacyjnych, przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami w celach
edukacyjnych, przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych,
przyznawanie świadectw edukacyjnych, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, skomputeryzowane szkolenia, sprawdziany
edukacyjne, szkolenia biznesowe, szkolenia edukacyjne, szkolenia
nauczycieli, szkolenia personelu, szkolenia w dziedzinie biznesu,
szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, szkolenia w zakresie
możliwości zatrudnienia, szkolenie prowadzone za pomocą gry,
szkolenie przy wykorzystaniu struktury symulacyjnej, szkolenie i instruktaż, szkolenie w oparciu o komputery, szkolenie w zakresie zajęć
rekreacyjnych, trening umiejętności zawodowych, trening rozwoju
osobistego, trening osobisty [szkolenie], testy edukacyjne, szkolenie
zaawansowane, szkolenia wyjazdowe, udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, udostępnianie informacji o nauczaniu on-line,
udostępnianie kursów korespondencyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu do nauczania, usługi doradcze dotyczące edukacji
i szkoleń, usługi edukacji biznesowej, usługi edukacyjne, usługi edukacyjne dla dzieci w postaci grup zabaw, usługi edukacyjne dla kadry
kierowniczej, usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi edukacyjne dotyczące zarządzania, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi
edukacyjne i szkoleniowe związane ze sportem, usługi edukacyjne
klubów, usługi edukacyjne w zakresie szkoleń biznesowych, usługi
edukacyjne w postaci spersonalizowanego nauczania, usługi edukacyjne w postaci kursów korespondencyjnych, usługi edukacyjne
w zakresie zarządzania, usługi edukacyjne w zakresie zapewniania
kursów edukacyjnych, usługi edukacyjne związane z biznesem, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci,
usługi informacyjne dotyczące edukacji, usługi informacyjne dotyczące książek, usługi instruktażowe i szkoleniowe, usługi instytutów
edukacyjnych, usługi konsultacyjne, usługi konsultacyjne w zakresie
edukacji, usługi konsultacyjne w zakresie szkolenia inżynierów, usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, usługi
kształcenia praktycznego, usługi nauki na odległość świadczone online, usługi szkoleniowe dla biznesu, usługi szkolenia zawodowego,
usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, usługi szkolenia personelu, usługi szkoleniowe dotyczące zdrowia zawodowego, usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, usługi trenerów
osobistych, usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi w zakresie
edukacji i nauczania, usługi w zakresie zapewniania kursów szkoleniowych, usługi w zakresie szkoleń i przygotowania zawodowego,
usługi w zakresie przygotowywania programów nauczania, usługi
w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie organizacji i prowadzenia kursów szkoleniowych, usługi w zakresie oceniania w edukacji, usługi w zakresie nauczania korespondencyjnego, warsztaty
w celach edukacyjnych, warsztaty w celach szkoleniowych, wydawanie nagród edukacyjnych, wypożyczanie materiałów dydaktycznych,
wypożyczanie materiałów instruktażowych, wypożyczanie materiałów i urządzeń edukacyjnych, wypożyczanie materiałów szkolenio-
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wych, wypożyczanie przyrządów dydaktycznych, wyznaczanie standardów edukacyjnych, zapewnianie kursów szkoleniowych online,
zapewnianie kursów szkoleniowych, zapewnianie kursów instruktażowych, zapewnianie kursów edukacyjnych, zapewnianie kursów
dotyczących oceny umiejętności, zapewnianie instruktażu związanego z ćwiczeniami, zarządzanie usługami edukacyjnymi, zapewnianie szkoleń online, zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, zapewnianie pokazów edukacyjnych, tłumaczenia (usługi-), edycja
druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, konsultacje edytorskie, korekta rękopisów, multimedialne
wydania czasopism, multimedialne wydania gazet, multimedialne
wydania magazynów, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania
muzyki, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
publikowanie, publikowanie elektroniczne, publikacja i redagowanie
książek, publikowanie książek i czasopism elektronicznych w systemie on-line, publikowanie książek, publikowanie książek edukacyjnych, publikowanie książek instruktażowych, publikowanie magazynów, publikowanie almanachów, publikowanie literatury
instruktażowej, publikowanie książek związanych z rozrywką, publikowanie multimedialne książek, publikacja elektroniczna on-line
periodyków i książek, publikowanie podręczników, publikacja broszur, publikacja gazet, publikacja gazet elektronicznych online, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikowanie dokumentów, publikowanie czasopism internetowych, publikowanie
czasopism, publikowanie arkuszy informacyjnych, publikacje multimedialne, publikacja wyników badań klinicznych, publikacja treści
redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, publikacja prac naukowych, publikacja multimedialna materiałów drukowanych, publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja
materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu,
publikacja kalendarzy imprez, publikacja kalendarzy, publikowanie
druków, również w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, publikowanie
fotografii, publikowanie periodyków, publikowanie katalogów, publikowanie gier komputerowych, publikowanie magazynów, publikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe,
w formie elektronicznej, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, publikowanie materiałów multimedialnych online, publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, publikowanie materiałów na magnetycznych lub optycznych nośnikach
danych, publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, publikowanie opowiadań, publikowanie piosenek, publikowanie plakatów, publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych,
publikowanie recenzji, publikowanie roczników [kronik szkolnych],
publikowanie tekstów, publikowanie tekstów i obrazów, w tym
w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, publikowanie tekstów w postaci płyt CD-ROM, publikowanie ulotek, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), redagowanie tekstów
pisanych, redagowanie tekstów pisanych, innych niż reklamowe,
sprawozdania wiadomości, świadczenie usług w zakresie studiów
nagrań wideo, udostępnianie czasopisma online obejmującego informacje w dziedzinie gier komputerowych, udostępnianie podręcznych księgozbiorów literatury i archiwów dokumentacyjnych, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych
z globalnej sieci komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie z globalnej sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane,
udzielanie informacji związanych z publikowaniem, usługi doradcze
w zakresie publikowania, usługi konsultacyjne w zakresie publikacji
czasopism, usługi konsultacyjne w zakresie publikacji książek, usługi
konsultacyjne związane z publikowaniem tekstów pisanych, usługi
pisania tekstów, usługi publikacji, usługi programów informacyjnych
dla radia lub telewizji, usługi publikacji multimedialnego oprogramowania rozrywkowego, usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi
w zakresie publikacji biuletynów, usługi w zakresie publikacji przewodników, usługi w zakresie publikacji książek, usługi w zakresie pu-
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blikowania online, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi
wydawnicze), usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, usługi wydawnicze
za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, usługi związane
z pisaniem scenariuszy, wydawanie audiobooków, wydawanie biuletynów, wydawanie czasopism i książek, w tym w postaci elektronicznej, wydawanie gazet, wydawanie katalogów, wydawanie prospektów, wypożyczanie czasopism, wypożyczanie gazet i czasopism.

(111) 322200
(220) 2013 03 11
(210) 411534
(151) 2019 06 11
(441) 2013 06 24
(732) USTRONIANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ustroń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) USTRONIANKA, BO ZDROWIE JEST NAJWAŻNIEJSZE
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje owocowe, soki owocowe, soki warzywne,
nektary, syropy, preparaty do przygotowywania napojów, wody mineralne gazowane i niegazowane, wody źródlane, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej napojów bezalkoholowych, prowadzenie
kampanii społecznych poprzez świadczenie usług reklamowych dotyczących opieki nad dziećmi, zdrowia, zdrowego odżywiania oraz
produktów z nimi związanych, usługi rozpowszechniania materiałów
reklamowych, ogłoszeń reklamowych, tekstów sponsorowanych,
usługi reklamowe, 41 usługi w zakresie prowadzenia kampanii informacyjnych i edukacyjnych dotyczących opieki nad dziećmi, zdrowia,
zdrowego odżywiania oraz produktów z nimi związanych poprzez
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie wydarzeń rozrywkowych, organizowanie obozów sportowych i zawodów sportowych, konkursów, konferencji, seminariów,
wystaw, organizowanie i prowadzenie szkoleń i publikowanie książek, usługi w zakresie publikacji elektronicznej on-line książek i periodyków, usługi udostępniania publikacji elektronicznych on-line,
nie do pobierania z sieci komputerowych.

PRZEDŁUŻENIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znak towarowy i datę, do której przedłużono prawo ochronne.
W przypadku przedłużenia prawa ochronnego tylko dla części towarów (usług) wymienia się te towary (usługi) ze wskazaniem numeru
klasy towarowej (usługowej).
(111) 017750 (180) 2029 02 21
(111) 019088 (180) 2029 11 15
(111) 034685A (180) 2029 06 23
(111) 034685B (180) 2029 06 23
(111) 034685C (180) 2029 06 23
(111) 041549 (180) 2029 07 23
(111) 048823 (180) 2029 07 29
(111) 049074 (180) 2029 11 14
(111) 057437 (180) 2029 07 03
(111) 057507 (180) 2029 07 03
(111) 057518 (180) 2029 08 16
(111) 057519 (180) 2029 08 16
(111) 057610 (180) 2029 10 11
(111) 057692 (180) 2029 11 27
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(111) 065661
(111) 065662
(111) 065696
(111) 065724
(111) 065729
(111) 065848
(111) 065882
(111) 065885
(111) 066104
(111) 066163
(111) 066198
(111) 066200
(111) 066226
(111) 066334
(111) 066365
(111) 066544
(111) 066763
(111) 067160
(111) 068918
(111) 119734
(111) 120373
(111) 122235
(111) 122990
(111) 122998
(111) 123001
(111) 127352
(111) 127400
(111) 128540
(111) 130959
(111) 134656
(111) 134657
(111) 134658
(111) 134680
(111) 136146
(111) 136148
(111) 137293
(111) 138803
(111) 139014
(111) 139221
(111) 139404
(111) 139800
(111) 139837
(111) 139931
(111) 140073
(111) 140075
(111) 140076
(111) 140295
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(111) 140463
(111) 140527
(111) 140578
(111) 140710
(111) 140796
(111) 140815
(111) 140823
(111) 140873
(111) 140898
(111) 140922
(111) 140923
(111) 140924
(111) 141180
(111) 141181
(111) 141182
(111) 141211
(111) 141235
(111) 141241
(111) 141286
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(180) 2029 08 29
(180) 2029 08 29
(180) 2029 07 06
(180) 2029 08 01
(180) 2029 08 03
(180) 2029 06 06
(180) 2029 08 23
(180) 2029 08 23
(180) 2029 11 08
(180) 2029 08 03
(180) 2029 08 22
(180) 2029 08 22
(180) 2029 10 25
(180) 2029 08 25
(180) 2029 09 12
(180) 2029 08 09
(180) 2030 01 29
(180) 2029 08 18
(180) 2030 07 10
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(111) 142185
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Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

236
(111) 144835
(111) 144877
(111) 145081
(111) 145082
(111) 145295
(111) 145308
(111) 145327
(111) 145465
(111) 145529
(111) 145677
(111) 145833
(111) 145841
(111) 145948
(111) 146085
(111) 146384
(111) 146556
(111) 146561
(111) 146622
(111) 146692
(111) 146693
(111) 147073
(111) 147084
(111) 147122
(111) 147394
(111) 147395
(111) 147687
(111) 147688
(111) 147689
(111) 148316
(111) 148512
(111) 149349
(111) 149490
(111) 150907
(111) 151286
(111) 151287
(111) 151963
(111) 152641
(111) 154512
(111) 154532
(111) 155243
(111) 155380
(111) 159913
(111) 167581
(111) 223363
(111) 224005
(111) 225048
(111) 225662
(111) 226081
(111) 226536
(111) 226569
(111) 226666
(111) 226667
(111) 226825
(111) 226826
(111) 226827
(111) 226828
(111) 227024
(111) 227306
(111) 227447
(111) 227577
(111) 227743
(111) 227861
(111) 227916
(111) 227960
(111) 227998
(111) 228019
(111) 228498

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(180) 2029 08 27
(180) 2029 10 09
(180) 2029 12 01
(180) 2029 12 01
(180) 2029 04 12
(180) 2029 06 11
(180) 2029 08 11
(180) 2029 10 28
(180) 2029 11 29
(180) 2029 12 17
(180) 2029 12 06
(180) 2029 01 06
(180) 2029 12 17
(180) 2029 09 29
(180) 2029 12 29
(180) 2029 06 23
(180) 2029 07 26
(180) 2029 12 20
(180) 2029 09 23
(180) 2030 02 02
(180) 2029 06 10
(180) 2030 01 18
(180) 2029 08 05
(180) 2030 02 15
(180) 2030 02 15
(180) 2029 08 13
(180) 2029 08 13
(180) 2029 08 12
(180) 2029 08 05
(180) 2029 05 11
(180) 2029 08 27
(180) 2029 08 12
(180) 2030 05 08
(180) 2029 08 05
(180) 2029 08 05
(180) 2029 08 13
(180) 2029 08 24
(180) 2029 05 26
(180) 2029 04 15
(180) 2029 12 28
(180) 2029 06 10
(180) 2029 08 30
(180) 2029 08 20
(180) 2029 06 04
(180) 2029 07 03
(180) 2028 11 19
(180) 2028 11 19
(180) 2029 07 06
(180) 2029 07 16
(180) 2029 03 07
(180) 2029 06 01
(180) 2029 06 01
(180) 2029 02 27
(180) 2029 02 27
(180) 2029 02 27
(180) 2029 02 27
(180) 2029 02 03
(180) 2029 01 26
(180) 2029 02 10
(180) 2029 02 05
(180) 2028 11 19
(180) 2029 03 02
(180) 2028 11 25
(180) 2029 04 30
(180) 2029 02 03
(180) 2029 04 27
(180) 2029 01 26

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

(111) 228702
(111) 229022
(111) 229048
(111) 229111
(111) 229135
(111) 229136
(111) 229167
(111) 229169
(111) 229170
(111) 229288
(111) 229289
(111) 229335
(111) 229476
(111) 229523
(111) 229530
(111) 229538
(111) 229539
(111) 229540
(111) 229672
(111) 229957
(111) 229968
(111) 229969
(111) 229970
(111) 230146
(111) 230194
(111) 230203
(111) 230260
(111) 230329
(111) 230338
(111) 230441
(111) 230442
(111) 230495
(111) 230497
(111) 230716
(111) 230720
(111) 230759
(111) 230760

(180) 2029 06 02
(180) 2029 06 02
(180) 2029 04 03
(180) 2029 05 14
(180) 2029 06 02
(180) 2029 06 02
(180) 2029 04 06
(180) 2029 04 14
(180) 2029 04 14
(180) 2029 05 12
(180) 2029 05 12
(180) 2029 06 10
(180) 2029 06 10
(180) 2029 04 08
(180) 2029 05 05
(180) 2029 05 28
(180) 2029 05 28
(180) 2029 05 28
(180) 2029 03 27
(180) 2029 04 20
(180) 2029 06 01
(180) 2029 06 01
(180) 2029 06 01
(180) 2029 04 08
(180) 2029 01 27
(180) 2029 05 13
(180) 2029 06 26
(180) 2029 06 02
(180) 2029 06 10
(180) 2029 06 04
(180) 2029 06 04
(180) 2029 05 13
(180) 2029 05 22
(180) 2029 07 13
(180) 2029 07 13
(180) 2029 04 29
(180) 2029 05 04

(111) 230833
(111) 230834
(111) 230835
(111) 230847
(111) 230850
(111) 230869
(111) 230871
(111) 230872
(111) 230934
(111) 230935
(111) 230942
(111) 231035
(111) 231053
(111) 231054
(111) 231140
(111) 231150
(111) 231154
(111) 231160
(111) 231201
(111) 231235

(180) 2029 05 12
(180) 2029 05 12
(180) 2029 05 12
(180) 2029 08 07
(180) 2029 11 20
(180) 2029 07 07
(180) 2029 07 09
(180) 2029 07 09
(180) 2029 07 06
(180) 2029 07 06
(180) 2029 07 16
(180) 2029 05 08
(180) 2029 06 04
(180) 2029 06 04
(180) 2029 06 30
(180) 2029 08 03
(180) 2029 06 02
(180) 2029 08 03
(180) 2029 06 04
(180) 2029 05 07

Nr 10/2019
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 części dla
towarów: 20: fotele, krzesła, meble, meble biurowe, meble metalowe, siedziska, wyposażenie meblowe; 35: zgromadzenie na rzecz
osób trzecich towarów pozwalających nabywcy na ich swobodne
oglądanie i kupowanie w sklepie
lub hurtowni, w tym: foteli, krzeseł,
mebli, oświetlenia, urządzeń biurowych i wyposażenia biurowego.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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 10/2019
(111) 231258
(111) 231273
(111) 231281
(111) 231286
(111) 231313
(111) 231355
(111) 231396
(111) 231425
(111) 231433
(111) 231483
(111) 231517
(111) 231654
(111) 231787
(111) 231837
(111) 231876
(111) 231945
(111) 231947
(111) 231948
(111) 231990
(111) 232013
(111) 232014
(111) 232106
(111) 232129
(111) 232165
(111) 232166
(111) 232167
(111) 232168
(111) 232169
(111) 232170
(111) 232183
(111) 232184
(111) 232223
(111) 232232
(111) 232256
(111) 232291
(111) 232340
(111) 232351
(111) 232352
(111) 232414
(111) 232421
(111) 232422
(111) 232467
(111) 232492
(111) 232509
(111) 232515
(111) 232518
(111) 232577
(111) 232605
(111) 232620
(111) 232637
(111) 232638
(111) 232639
(111) 232765
(111) 232769
(111) 232821
(111) 232822
(111) 232918
(111) 232960
(111) 233052
(111) 233062
(111) 233063
(111) 233172
(111) 233296
(111) 233335
(111) 233347
(111) 233360
(111) 233364

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(180) 2029 07 08
(180) 2029 02 27
(180) 2029 06 16
(180) 2029 07 06
(180) 2029 06 23
(180) 2029 05 20
(180) 2029 08 14
(180) 2029 05 15
(180) 2029 05 27
(180) 2029 05 21
(180) 2029 09 02
(180) 2029 08 10
(180) 2029 08 03
(180) 2029 05 14
(180) 2029 06 16
(180) 2029 05 06
(180) 2029 05 21
(180) 2029 05 21
(180) 2029 02 06
(180) 2029 07 22
(180) 2029 07 22
(180) 2029 05 08
(180) 2029 06 29
(180) 2029 07 30
(180) 2029 07 30
(180) 2029 07 30
(180) 2029 07 30
(180) 2029 07 30
(180) 2029 07 30
(180) 2029 08 06
(180) 2029 08 06
(180) 2029 02 17
(180) 2029 08 06
(180) 2029 09 02
(180) 2029 07 23
(180) 2029 06 03
(180) 2029 08 19
(180) 2029 08 19
(180) 2029 08 06
(180) 2029 09 01
(180) 2029 09 01
(180) 2029 06 03
(180) 2029 07 31
(180) 2029 07 09
(180) 2029 07 24
(180) 2029 08 31
(180) 2029 07 29
(180) 2029 09 28
(180) 2028 11 28
(180) 2029 08 06
(180) 2029 08 06
(180) 2029 08 06
(180) 2029 10 19
(180) 2029 10 28
(180) 2029 08 26
(180) 2029 08 31
(180) 2029 07 14
(180) 2029 10 01
(180) 2029 06 03
(180) 2029 05 14
(180) 2029 05 14
(180) 2029 07 06
(180) 2029 08 12
(180) 2029 09 23
(180) 2029 08 20
(180) 2029 08 31
(180) 2029 09 03

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

(111) 233391
(111) 233492
(111) 233590
(111) 233591
(111) 233617
(111) 233642
(111) 233649
(111) 233665
(111) 233666
(111) 233669
(111) 233670
(111) 233671
(111) 233672
(111) 233673
(111) 233704
(111) 233776
(111) 233791
(111) 233804
(111) 233820
(111) 233898
(111) 233904
(111) 234006
(111) 234032
(111) 234133
(111) 234193
(111) 234198
(111) 234199
(111) 234232
(111) 234307
(111) 234363
(111) 234364
(111) 234386
(111) 234492
(111) 234636
(111) 234667
(111) 234670
(111) 234690
(111) 234727
(111) 234728
(111) 234733
(111) 234750
(111) 234759
(111) 234772
(111) 234816
(111) 234817
(111) 234937
(111) 234995
(111) 235029
(111) 235111
(111) 235150
(111) 235174
(111) 235225
(111) 235271
(111) 235352
(111) 235359
(111) 235360
(111) 235459
(111) 235482
(111) 235602
(111) 235730
(111) 235853
(111) 235881
(111) 235943
(111) 235953
(111) 236271
(111) 236547
(111) 236647

(180) 2029 06 16
(180) 2029 11 10
(180) 2029 06 30
(180) 2029 06 30
(180) 2029 06 16
(180) 2029 08 10
(180) 2029 08 13
(180) 2029 08 21
(180) 2029 08 21
(180) 2029 08 24
(180) 2029 08 24
(180) 2029 08 24
(180) 2029 08 24
(180) 2029 08 24
(180) 2029 09 17
(180) 2029 10 26
(180) 2029 09 17
(180) 2029 11 05
(180) 2029 11 10
(180) 2029 06 04
(180) 2029 08 17
(180) 2029 11 20
(180) 2029 09 07
(180) 2029 09 21
(180) 2029 07 24
(180) 2029 08 17
(180) 2029 08 17
(180) 2029 12 04
(180) 2029 08 21
(180) 2029 09 29
(180) 2029 09 29
(180) 2029 12 02
(180) 2029 07 30
(180) 2029 08 13
(180) 2029 07 22
(180) 2029 08 25
(180) 2029 10 27
(180) 2029 12 16
(180) 2029 12 16
(180) 2029 12 28
(180) 2030 01 13
(180) 2029 06 17
(180) 2029 12 21
(180) 2030 02 08
(180) 2030 02 10
(180) 2029 04 24
(180) 2029 10 05
(180) 2030 01 08
(180) 2029 09 04
(180) 2029 10 30
(180) 2029 11 06
(180) 2029 08 06
(180) 2030 01 21
(180) 2029 11 30
(180) 2029 12 15
(180) 2029 12 17
(180) 2029 05 24
(180) 2029 08 21
(180) 2029 09 23
(180) 2029 08 27
(180) 2029 10 22
(180) 2029 07 20
(180) 2029 07 27
(180) 2029 10 07
(180) 2029 07 03
(180) 2030 03 09
(180) 2029 08 14

237
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

238
(111) 236650
(111) 236730
(111) 236732
(111) 236733
(111) 236842
(111) 236850
(111) 236890
(111) 236891
(111) 236963
(111) 236992
(111) 237015
(111) 237127
(111) 237180
(111) 237557
(111) 237775
(111) 238066
(111) 238574
(111) 238808
(111) 239041
(111) 239301
(111) 239366
(111) 239510
(111) 239542
(111) 240006
(111) 240244
(111) 240467
(111) 240468
(111) 240825
(111) 241543
(111) 241826
(111) 242022
(111) 242035
(111) 242506
(111) 243312
(111) 243647
(111) 244418
(111) 244424
(111) 244687
(111) 244688
(111) 245110
(111) 245272
(111) 245273
(111) 245587
(111) 245928
(111) 246292
(111) 246367
(111) 246680
(111) 247125
(111) 247445
(111) 247586
(111) 247587
(111) 247998
(111) 248062
(111) 248378
(111) 248394
(111) 249135
(111) 250843
(111) 251442
(111) 252002
(111) 252543
(111) 255048
(111) 262682
(111) 263928
(111) 273929
(111) 276902
(111) 280992
(111) 281000

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(180) 2029 10 08
(180) 2029 11 19
(180) 2029 11 27
(180) 2029 12 03
(180) 2029 05 18
(180) 2029 10 06
(180) 2030 02 05
(180) 2030 02 05
(180) 2030 02 05
(180) 2029 12 02
(180) 2029 09 08
(180) 2029 12 10
(180) 2029 12 18
(180) 2029 09 30
(180) 2029 05 06
(180) 2029 08 26
(180) 2029 07 03
(180) 2030 08 13
(180) 2029 07 22
(180) 2029 06 15
(180) 2029 12 22
(180) 2029 06 23
(180) 2030 02 25
(180) 2029 09 04
(180) 2029 06 02
(180) 2029 06 02
(180) 2029 06 02
(180) 2029 09 17
(180) 2029 08 14
(180) 2029 08 20
(180) 2030 01 05
(180) 2029 05 14
(180) 2029 08 24
(180) 2029 11 12
(180) 2029 05 30
(180) 2029 08 12
(180) 2029 11 18
(180) 2029 06 11
(180) 2029 08 03
(180) 2029 06 16
(180) 2029 03 24
(180) 2029 03 24
(180) 2029 12 16
(180) 2029 03 30
(180) 2029 10 09
(180) 2029 10 29
(180) 2029 06 26
(180) 2030 01 26
(180) 2029 07 13
(180) 2029 06 01
(180) 2029 06 01
(180) 2029 09 25
(180) 2030 01 13
(180) 2029 06 01
(180) 2029 06 04
(180) 2029 08 13
(180) 2029 05 18
(180) 2029 05 05
(180) 2029 03 09
(180) 2029 05 14
(180) 2029 11 27
(180) 2029 06 17
(180) 2029 08 10
(180) 2029 04 06
(180) 2029 06 30
(180) 2029 12 07
(180) 2029 12 07

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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 10/2019

DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PRAWA
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU LUB
UJAWNIENIU ZGŁOSZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ
URZĘDU PATENTOWEGO RP
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 386712
(210) 424837
(210) 428023
(210) 454747
(210) 435379
(210) 436644
(210) 436646
(210) 441924
(210) 444150
(210) 444938
(210) 445987
(210) 447881
(210) 447889
(210) 448808
(210) 448819
(210) 453407
(210) 454134
(210) 454745
(210) 464900
(210) 464937
(210) 468831
(210) 481359
(210) 486280
(210) 489140
(210) 489388
(210) 458629
(210) 490776
(210) 492892
(210) 493119
(210) 493131
(210) 493180
(210) 494731
(210) 494755
(210) 496108
(210) 496358
(210) 496121

20/2011
11/2014
17/2014
21/2016
04/2015
07/2015
07/2015
17/2015
21/2015
23/2015
24/2015
2/2016
2/2016
3/2016
3/2016
13/2016
14/2016
21/2016
ZT07/2017
ZT20/2017
ZT39/2017
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

(210) 496515
(210) 493285
(210) 494443
(210) 450545
(210) 443479
(210) 440173
(210) 449887
(210) 468825
(210) 488630
(210) 493263
(210) 494994
(210) 427599
(210) 440495
(210) 407912
(210) 467889
(210) 473500
(210) 487666
(210) 493975
(210) 497453
(210) 497520
(210) 497521
(210) 423250
(210) 440494
(210) 429473
(210) 465318
(210) 469437
(210) 472913
(210) 487067
(210) 490384
(210) 432856
(210) 495254
(210) 463697
(210) 463699
(210) 492617
(210) 484422
(210) 433433

U
U
U
7/2016
20/2015
13/2015
5/2016
ZT17/2017
U
U
ZT10/2019
16/2014
14/2015
06/2013
ZT19/2017
U
U
U
U
U
U
08/2014
14/2015
19/2014
U
U
U
U
U
26/2014
U
ZT05/2017
ZT05/2017
U
U
01/2015

DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA PRAWA WYDANE PO
OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU
LUB UJAWNIENIU ZGŁOSZENIA NA STRONIE
INTERNETOWEJ URZĘDU PATENTOWEGO RP
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 409081
(210) 476117
(210) 485540
(210) 485530
(210) 484348
(210) 489038
(210) 485542
(210) 490921
(210) 490928

09/2013
ZT32/2018
ZT25/2018
ZT25/2018
ZT27/2018
ZT41/2018
ZT25/2018
ZT45/2018
ZT45/2018

(210) 493984
(210) 494061
(210) 495000
(210) 496041
(210) 473189
(210) 412005
(210) 412006
(210) 485377
(210) 455400

ZT06/2019
ZT07/2019
ZT11/2019
U
ZT46/2017
14/2013
14/2013
ZT43/2018
ZT22/2017

Nr 10/2019
(210) 497546
(210) 390950
(210) 390954
(210) 476113
(210) 485443
(210) 490224
(210) 490783
(210) 491421
(210) 491422
(210) 491427
(210) 491429
(210) 491431
(210) 493579
(210) 438590
(210) 438591
(210) 438592
(210) 438593
(210) 438594
(210) 438596
(210) 438597
(210) 438599
(210) 438600
(210) 438601
(210) 493807
(210) 494306
(210) 494385
(210) 494576
(210) 494826
(210) 494841
(210) 496006
(210) 496040
(210) 496147
(210) 496242
(210) 496392
(210) 496470
(210) 496610
(210) 493549
(210) 496616
(210) 496724
(210) 496796
(210) 496858
(210) 496976
(210) 496977
(210) 497041
(210) 497109
(210) 497152
(210) 497174
(210) 497224
(210) 497246
(210) 497266
(210) 497506

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
U
01/2012
01/2012
ZT32/2018
U
U
U
U
U
U
U
U
U
11/2015
11/2015
11/2015
11/2015
11/2015
11/2015
11/2015
11/2015
11/2015
11/2015
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

(210) 497507
(210) 497539
(210) 497603
(210) 497618
(210) 497622
(210) 497696
(210) 497714
(210) 497715
(210) 497726
(210) 497727
(210) 497736
(210) 497814
(210) 497818
(210) 497929
(210) 497953
(210) 497957
(210) 498063
(210) 498118
(210) 498228
(210) 498239
(210) 498261
(210) 498282
(210) 498306
(210) 498458
(210) 498459
(210) 498461
(210) 498464
(210) 498468
(210) 498563
(210) 498567
(210) 498581
(210) 498692
(210) 498695
(210) 498734
(210) 498738
(210) 498749
(210) 498750
(210) 498752
(210) 498818
(210) 498960
(210) 499046
(210) 499066
(210) 499122
(210) 499131
(210) 499140
(210) 499144
(210) 499167
(210) 499216
(210) 499427
(210) 500039
(210) 500447

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
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

DECYZJE STWIERDZAJĄCE
WYGAŚNIĘCIE DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone.
(210) 332772
(210) 341261
(210) 350514
(210) 370812
(210) 374914
(210) 379354
(210) 380338
(210) 381511

04/2008
18/2008
08/2009
18/2010
25/2010
07/2011
10/2011
11/2011

(210) 385333
(210) 390666
(210) 393857
(210) 394309
(210) 400921
(210) 404596
(210) 407577
(210) 408656

17/2011
01/2012
06/2012
07/2012
19/2012
26/2012
06/2013
08/2013

(210) 408658
(210) 408661
(210) 409126
(210) 409857
(210) 410875
(210) 412263
(210) 415590
(210) 416751
(210) 417343
(210) 418420
(210) 418989
(210) 419298
(210) 421479
(210) 422374
(210) 423318
(210) 423683
(210) 424391
(210) 424927
(210) 425159
(210) 425645
(210) 426671
(210) 426672
(210) 427149
(210) 427792
(210) 427797
(210) 427850
(210) 428412
(210) 428871
(210) 429057
(210) 429062
(210) 429084
(210) 429086
(210) 430162
(210) 433122
(210) 433778
(210) 434341
(210) 434366
(210) 434643
(210) 436174
(210) 436390
(210) 436432
(210) 436434
(210) 437225
(210) 438549
(210) 439013
(210) 439014
(210) 439093
(210) 439883
(210) 439962
(210) 440023
(210) 440216
(210) 441621
(210) 441623
(210) 441638
(210) 442423
(210) 443327
(210) 443328
(210) 443329
(210) 443563
(210) 444464
(210) 445333
(210) 445620
(210) 445622
(210) 445778
(210) 446535
(210) 447300
(210) 447302

08/2013
08/2013
09/2013
10/2013
12/2013
14/2013
20/2013
22/2013
23/2013
25/2013
26/2013
01/2014
05/2014
06/2014
08/2014
09/2014
11/2014
12/2014
12/2014
13/2014
14/2014
14/2014
15/2014
16/2014
16/2014
16/2014
17/2014
18/2014
18/2014
18/2014
18/2014
18/2014
20/2014
26/2014
01/2015
02/2015
02/2015
03/2015
06/2015
06/2015
06/2015
06/2015
08/2015
11/2015
12/2015
12/2015
12/2015
13/2015
13/2015
13/2015
13/2015
16/2015
16/2015
16/2015
18/2015
19/2015
19/2015
19/2015
20/2015
22/2015
23/2015
23/2015
23/2015
23/2015
25/2015
01/2016
01/2016

239
(210) 447888
(210) 448979
(210) 448980
(210) 448983
(210) 449181
(210) 449182
(210) 450696
(210) 451344
(210) 451417
(210) 451570
(210) 451790
(210) 452553
(210) 452664
(210) 452992
(210) 453103
(210) 453388
(210) 453745
(210) 453910
(210) 454086
(210) 454813
(210) 454959
(210) 456785
(210) 460567
(210) 464688
(210) 465064
(210) 465102
(210) 465774
(210) 465783
(210) 466500
(210) 466615
(210) 467197
(210) 467628
(210) 467915
(210) 468186
(210) 468202
(210) 471052
(210) 471688
(210) 471731
(210) 472322
(210) 472451
(210) 472452
(210) 472658
(210) 472937
(210) 472938
(210) 472940
(210) 473323
(210) 473470
(210) 473733
(210) 473734
(210) 474334
(210) 474495
(210) 474756
(210) 474757
(210) 475191
(210) 475514
(210) 476077
(210) 476715
(210) 476965
(210) 477275
(210) 477309
(210) 477338
(210) 477339
(210) 477355
(210) 477421
(210) 477428
(210) 477493
(210) 477553

02/2016
04/2016
04/2016
04/2016
04/2016
04/2016
07/2016
09/2016
09/2016
09/2016
10/2016
11/2016
11/2016
12/2016
12/2016
13/2016
13/2016
13/2016
14/2016
21/2016
27/2017
16/2016
18/2017
41/2017
15/2017
14/2017
32/2017
10/2017
17/2017
25/2017
25/2017
13/2017
24/2017
52/2017
31/2017
47/2017
33/2017
27/2017
28/2017
31/2017
31/2017
52/2017
31/2017
31/2017
31/2017
36/2017
18/2018
19/2018
19/2018
27/2018
05/2018
51/2017
52/2017
19/2018
06/2018
05/2018
24/2018
48/2017
05/2018
22/2018
17/2018
48/2017
26/2018
04/2018
46/2017
25/2018
52/2017

240
(210) 477568
(210) 477828
(210) 477884
(210) 477890
(210) 477957
(210) 477958
(210) 477959
(210) 477960
(210) 477961
(210) 477962
(210) 477963
(210) 477964
(210) 477965
(210) 477966
(210) 477967
(210) 477968
(210) 477969
(210) 477970
(210) 477971
(210) 477972
(210) 477973
(210) 477974
(210) 477975
(210) 477976
(210) 477977
(210) 477978
(210) 478072
(210) 478373
(210) 478410
(210) 478610
(210) 478650
(210) 478690
(210) 478692
(210) 478707
(210) 478708
(210) 478714
(210) 478816
(210) 478852
(210) 478861
(210) 478862
(210) 478864
(210) 478875
(210) 478876
(210) 478941
(210) 478942
(210) 479011
(210) 479012
(210) 479013
(210) 479014
(210) 479120
(210) 479124
(210) 479126
(210) 479127
(210) 479202
(210) 479259
(210) 479262
(210) 479375
(210) 479395
(210) 479521
(210) 479608
(210) 479609
(210) 479640
(210) 479653
(210) 479675
(210) 479739
(210) 479747
(210) 479753

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
22/2018
23/2018
47/2017
47/2017
03/2018
03/2018
03/2018
03/2018
01/2018
01/2018
01/2018
01/2018
03/2018
03/2018
03/2018
03/2018
01/2018
01/2018
01/2018
01/2018
01/2018
01/2018
01/2018
01/2018
01/2018
01/2018
13/2018
03/2018
48/2017
51/2017
51/2017
51/2017
51/2017
05/2018
51/2017
52/2017
05/2018
19/2018
52/2017
52/2017
05/2018
05/2018
51/2017
51/2017
52/2017
02/2018
02/2018
01/2018
52/2017
02/2018
04/2018
04/2018
04/2018
52/2017
03/2018
01/2018
04/2018
01/2018
01/2018
18/2018
18/2018
05/2018
04/2018
22/2018
01/2018
22/2018
04/2018

(210) 479865
(210) 479882
(210) 479933
(210) 479953
(210) 479961
(210) 479976
(210) 480000
(210) 480032
(210) 480034
(210) 480091
(210) 480182
(210) 480237
(210) 480285
(210) 480322
(210) 480369
(210) 480566
(210) 480575
(210) 480582
(210) 480640
(210) 480641
(210) 480701
(210) 480702
(210) 480742
(210) 480835
(210) 480978
(210) 481029
(210) 481202
(210) 481203
(210) 481262
(210) 481407
(210) 481426
(210) 481443
(210) 481492
(210) 481501
(210) 481560
(210) 481581
(210) 481584
(210) 481592
(210) 481611
(210) 481759
(210) 481844
(210) 481960
(210) 482029
(210) 482182
(210) 482235
(210) 482263
(210) 482264
(210) 482306
(210) 482355
(210) 482368
(210) 482369
(210) 482401
(210) 482437
(210) 482462
(210) 482502
(210) 482723
(210) 482835
(210) 482900
(210) 482967
(210) 483022
(210) 483024
(210) 483050
(210) 483064
(210) 483065
(210) 483066
(210) 483067
(210) 483085

30/2018
04/2018
03/2018
04/2018
03/2018
04/2018
04/2018
04/2018
19/2018
08/2018
19/2018
06/2018
04/2018
18/2018
04/2018
13/2018
13/2018
27/2018
17/2018
17/2018
18/2018
18/2018
14/2018
18/2018
23/2018
25/2018
13/2018
13/2018
08/2018
18/2018
18/2018
10/2018
18/2018
13/2018
16/2018
19/2018
19/2018
19/2018
10/2018
13/2018
19/2018
15/2018
22/2018
21/2018
19/2018
13/2018
13/2018
22/2018
17/2018
13/2018
13/2018
22/2018
21/2018
22/2018
22/2018
27/2018
25/2018
21/2018
33/2018
29/2018
19/2018
19/2018
22/2018
23/2018
23/2018
23/2018
25/2018

(210) 483131
(210) 483151
(210) 483186
(210) 483428
(210) 483559
(210) 483675
(210) 483676
(210) 483698
(210) 483737
(210) 483813
(210) 483949
(210) 483967
(210) 483976
(210) 484046
(210) 484089
(210) 484208
(210) 484214
(210) 484232
(210) 484259
(210) 484374
(210) 484376
(210) 484410
(210) 484456
(210) 484467
(210) 484496
(210) 484556
(210) 484557
(210) 484566
(210) 484568
(210) 484570
(210) 484582
(210) 484630
(210) 484654
(210) 484676
(210) 484725
(210) 484801
(210) 484823
(210) 484848
(210) 484850
(210) 484882
(210) 484934
(210) 484943
(210) 484977
(210) 484978
(210) 485039
(210) 485058
(210) 485061
(210) 485063
(210) 485066
(210) 485067
(210) 485069
(210) 485195
(210) 485210
(210) 485212
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19/2018
23/2018
26/2018
22/2018
26/2018
23/2018
23/2018
22/2018
19/2018
28/2018
26/2018
26/2018
25/2018
19/2018
23/2018
22/2018
22/2018
25/2018
27/2018
27/2018
27/2018
27/2018
21/2018
19/2018
32/2018
28/2018
31/2018
24/2018
24/2018
25/2018
21/2018
31/2018
22/2018
21/2018
21/2018
21/2018
32/2018
26/2018
24/2018
22/2018
23/2018
21/2018
22/2018
22/2018
26/2018
23/2018
23/2018
23/2018
23/2018
23/2018
23/2018
27/2018
25/2018
25/2018

(210) 485218
(210) 485310
(210) 485335
(210) 485345
(210) 485375
(210) 485391
(210) 485392
(210) 485402
(210) 485490
(210) 485601
(210) 485641
(210) 485652
(210) 485690
(210) 485756
(210) 485765
(210) 485783
(210) 485826
(210) 485857
(210) 485861
(210) 485862
(210) 485864
(210) 485879
(210) 485917
(210) 485941
(210) 485948
(210) 486112
(210) 486265
(210) 486295
(210) 486299
(210) 486307
(210) 486319
(210) 486373
(210) 486380
(210) 486383
(210) 486390
(210) 486476
(210) 486491
(210) 486493
(210) 486495
(210) 486498
(210) 486503
(210) 486542
(210) 486544
(210) 486571
(210) 486828
(210) 486854
(210) 486886
(210) 486905
(210) 486952
(210) 487181
(210) 487247
(210) 487438
(210) 488005

25/2018
33/2018
26/2018
23/2018
27/2018
28/2018
28/2018
26/2018
29/2018
26/2018
26/2018
26/2018
27/2018
26/2018
25/2018
26/2018
28/2018
30/2018
26/2018
28/2018
28/2018
28/2018
30/2018
26/2018
26/2018
28/2018
31/2018
27/2018
27/2018
28/2018
32/2018
32/2018
32/2018
32/2018
30/2018
30/2018
28/2018
27/2018
27/2018
27/2018
27/2018
28/2018
28/2018
31/2018
29/2018
28/2018
28/2018
33/2018
28/2018
31/2018
32/2018
30/2018
33/2018

UNIEWAŻNIENIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer unieważnionego
prawa ochronnego oraz zakres unieważnienia.
(111) 204 137

Prawo unieważniono w części dotyczącej towarów
z klasy: 02: pojemniki z tuszem, tonery do drukarek i fotokopiarek; 09: dyski magnetyczne, dyski
optyczne, dyskietki, magnetyczne nośniki danych;
16: papier, taśmy nasączone tuszem do drukarek
komputerowych, atrament, papier do faksów, pa-
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pier do kopiowania, taśmy do maszyn do pisania,
tusz, 37: usługi naprawy drukarek i kopiarek, usługi
regeneracji materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych i laserowych.
WYGAŚNIĘCIE PRAWA

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(111) 288576 (141) 2019 03 20

(111) 104382 (141) 2019 03 27
(111) 105866 (141) 2019 03 27
(111) 314193

(141) 2018 11 22

Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia 20.03. 2019 r. uprawniony zrzekł się przed Urzędem
Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.288576.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów: wykładziny (klasa 27).
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów: wykładziny (klasa 27).
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów: klasa 16: materiały
drukowane; instrukcje; publikacje; plakaty; afisze; materiały
szkoleniowe; książki, kalendarze;
fotografie; foldery reklamowe; katalogi.

DECYZJE O ZMIANIE, UCHYLENIU LUB STWIERDZENIU
NIEWAŻNOŚCI DECYZJI OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
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Rubryka H – informacje o przedłużeniu, unieważnieniu, wygaśnięciu
prawa ochronnego lub zastąpieniu rejestracji krajowej
rejestracją międzynarodową
(111) 38952 D. Wpisano: „Na mocy umowy z dnia 1 stycznia 2017 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji na korzystanie
z przedmiotowego znaku towarowego przez spółkę, SIGMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
na czas nieokreślony”.
(111) 38993 D. Wpisano: „Na mocy umowy z dnia 1 stycznia 2017 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji na korzystanie
z przedmiotowego znaku towarowego przez spółkę, SIGMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
na czas nieokreślony”.
(111) 42077 D. Wpisano: „W dniu 6 czerwca 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 7673/19/581) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2612452 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-42077 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Leszkowi Kordkowi zamieszkałemu w Nowym Sączu wobec Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(111) 43351 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 49312 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 49861 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia albo
numer prawa ochronnego na znak towarowy, numer i rok wydania
Wiadomości Urzędu Patentowego, w którym ogłoszona została decyzja podlegająca zmianie, uchyleniu albo której nieważność Urząd
Patentowy RP stwierdził, datę i treść decyzji uchylającej, zmieniającej
lub stwierdzającej nieważność decyzji uprzednio ogłoszonej.

(111) 51901 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.

(111) 314 890
02/2019
2019 04 11
Sprostowano oczywistą pomyłkę w decyzji z dnia 3.10.2018 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 316 017
03/2019
2019 05 22
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 07.11.2018 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 316 089
03/2019
2019 06 05
Sprostowano oczywistą omyłkę w swojej decyzji z dnia 05.10.2018 r.
w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy.

(111) 53190 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znak towarowy, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść
wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych,
twórców, praw ograniczających prawo ochronne oraz sprostowania
istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – znak towarowy
Rubryka C – wykaz towarów
Rubryka D – prawa ograniczające prawo ochronne
Rubryka E – kategoria znaku lub prawa ochronnego oraz regulamin
znaku
Rubryka F – wnioski o unieważnienie oraz decyzje dotyczące prawa
ochronnego
Rubryka G – rejestracja międzynarodowa

(111) 52892 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.

(111) 57353 A. Wykreślono: McDonald’s Corporation, Oak
Brook, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: McDonald’s Corporation, Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 57354 A. Wykreślono: McDonald’s Corporation, Oak
Brook, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: McDonald’s Corporation, Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 57355 A. Wykreślono: McDonald’s Corporation, Oak
Brook, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: McDonald’s Corporation, Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 57356 A. Wykreślono: McDonald’s Corporation, Oak
Brook, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: McDonald’s Corporation, Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 57357 A. Wykreślono: McDonald’s Corporation, Oak
Brook, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: McDonald’s Corporation, Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 57358 A. Wykreślono: McDonald’s Corporation, Oak
Brook, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: McDonald’s Corporation, Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 57359 A. Wykreślono: McDonald’s Corporation, Oak
Brook, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: McDonald’s Corporation, Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 57360 A. Wykreślono: McDonald’s Corporation, Oak
Brook, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: McDonald’s Corporation, Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki.
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(111) 57361 A. Wykreślono: McDonald’s Corporation, Oak
Brook, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: McDonald’s Corporation, Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 57362 A. Wykreślono: McDonald’s Corporation, Oak
Brook, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: McDonald’s Corporation, Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 57363 A. Wykreślono: McDonald’s Corporation, Oak
Brook, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: McDonald’s Corporation, Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 57528 A. Wykreślono: McDonald’s Corporation, Oak
Brook, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: McDonald’s Corporation, Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 58025 A. Wykreślono: KARL STORZ GMBH & CO.KG, TUTTLINGEN, Niemcy; Wpisano: KARL STORZ SE & Co. KG, TUTTLINGEN,
Niemcy
(111) 58428 A. Wykreślono: McDonald’s Corporation, Oak
Brook, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: McDonald’s Corporation, Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 59714 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 59815 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 62463 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 64249 A. Wykreślono: DAEWOO INTERNATIONAL CORPORATION, SEOUL, Korea Południowa; Wpisano: POSCO DAEWOO
Corporation, Seul, Korea Południowa.
(111) 64632 A. Wykreślono: DAEWOO INTERNATIONAL CORPORATION, SEOUL, Korea Południowa; Wpisano: POSCO DAEWOO
Corporation, Seul, Korea Południowa.
(111) 65233 A. Wykreślono: CONOPCO, INC., NOWY JORK, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: CONOPCO INC., New Jersey,
Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 65423 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
KLIMASERW Spółka z o.o., Gdańsk, Polska; Wpisano: AGNIESZKA
ZIELIŃSKA, Gdańsk, Polska.
(111) 65480 A. Wykreślono: CANANDAIGUA WINE COMPANY
INC. (DELAWARE CORPORATION), CANANDAIGUA, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: CONSTELLATION WINES U.S., INC., Canandaigua, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 65480 A. Wykreślono: CONSTELLATION WINES U.S., INC.,
Canandaigua, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: CONSTELLATION BRANDS U.S. OPERATIONS, INC., Canandaigua, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 65519 A. Wykreślono: PIKENZ THE FIRST AKTIENGESELLSCHAFT, Vaduz, Liechtenstein; Wpisano: THE FIRST S.P.A., Mediolan, Włochy.
(111) 65519 A. Wykreślono: THE FIRST S.P.A., Mediolan, Włochy; Wpisano: MEDIA PARFUMS S.R.L., Mediolan, Włochy.
(111) 72466 A. Wykreślono: FKR INVESTMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Nowy Sącz, Polska; Wpisano: FAKRO
Sp. z o.o., Nowy Sącz, Polska.
(111) 78873 A. Wykreślono: ESCADA Luxembourg S.à r.l., Luxembourg, Luksemburg; Wpisano: ESCADA Luxembourg S.a r.l.,
Contern, Luksemburg.
(111) 83131 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
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(111) 90452 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 91954 A. Wykreślono: POLLENA PRZEDSIĘBIORSTWO
CHEMII GOSPODARCZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ostrzeszów, Polska;
Wpisano: „POLLENA” KOSMETYKI I MYDŁA NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ostrzeszów, Polska.
(111) 92210 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 93456 D. Wykreślono: „Postanowieniem z dnia 30 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt: KA.IX.
Ns-Rej.Za 6686/17/028) wpisał do Rejestru Zastawów pod pozycją 2553192 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R.93456 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Agencji Rozwoju Przemysłu Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie wobec POLMOC Bielsko-Biała Spółce Akcyjnej
z siedzibą w Bielsku-Białej”.
(111) 93456 D. Wpisano: „W dniu 18 marca 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt KA.IX.
Ns-Rej.Za 1359/19/616) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2603343 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-93456 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Bankowi Millenium Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec Polmos Bielsko-Biała Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej”.
(111) 96739 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 96961 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 100573 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Okręgowego
w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy z dnia 24 października 2017 r.
w sprawie o sygn. akt IX GNc 470/17, Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Piotr Legutko w toku
postępowania zabezpieczającego prowadzonego pod sygnaturą
akt: KM 609/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek uprawnionego: Społecznego Instytutu Wydawniczego ZNAK Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie”.
(111) 100573 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydział
IX Gospodarczy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie o sygn. akt IX
GNc 784/18, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Piotr Legutko w toku postępowania
egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: KM 797/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy
na wniosek wierzyciela: Społecznego Instytutu Wydawniczego
ZNAK Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie”.
(111) 102820 A. Wykreślono: Mrocheń Wojciech Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe LIMAK, Częstochowa, Polska
150513223; Wpisano: LIMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Częstochowa, Polska
381714187.
(111) 109190 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 109770 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
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(111) 111063 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 111944 D. Wpisano: „W dniu 7 czerwca 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WR.VII.Ns-Rej.Za 1939/19/580) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2612690 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
na znak towarowy R-111944 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących BNP Paribas Polska Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec Sonko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielanach Wrocławskich”.
(111) 111954 D. Wpisano: „W dniu 7 czerwca 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WR.VII.Ns-Rej.Za 1943/19/495) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2612689 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
na znak towarowy R-111954 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Sonko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielanach Wrocławskich”.
(111) 114465 A. Wykreślono: Korn/Ferry International ( a California corporation), Los Angeles, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Korn Ferry, Los Angeles, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 114466 A. Wykreślono: Korn/Ferry International ( a California Corporation ), Los Angeles, Stany Zjednoczone Ameryki;
Wpisano: Korn Ferry, Los Angeles, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 124241 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 125196 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 126772 D. Wpisano: „W dniu 12 czerwca 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WR.VII.Ns-Rej.Za 1946/19/698) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2613007 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym na znak towarowy R-126772 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących BNP Paribas Bank Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec Sonko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielanach Wrocławskich”.
(111) 127703 A. Wykreślono: CAMPBELL HAUSFELD / SCOTT
FETZER COMPANY (A DELAWARE CORPORATION), HARRISON, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Campbell Hausfeld, LLC, Harrison, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 129855 A. Wykreślono: Rauch Industries, Inc., Nowy
Jork, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Rauch Industries, Inc.,
Seattle, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 132609 A. Wykreślono: Thiel Alojzy Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe IZOMAT-DĘBOWA, Dębowa, Polska; Wpisano: Alojzy Thiel IZOMAT, Reńska Wieś, Polska 004504795.
(111) 135298 A. Wykreślono: Czapski Marian, Narojek Zenon,
Pachecki Maciej Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Export-Import RAMCO Spółka Cywilna, Strzała 221 b, 08-119
Siedlce, Polska; Wpisano: NAROJEK ZENON, PACHECKI MACIEJ,
CIELEMĘCKA ALICJA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE EXPORT-IMPORT RAMCO SPÓŁKA CYWILNA,
Strzała, Polska.
(111) 135545 A. Wykreślono: Wal-Mart Stores, Inc., 702 S. W.
8th Street, Bentonville, Arkansas 72716-8095, Stany Zjednoczone
Ameryki; Wpisano: WALMART APOLLO, LLC, Bentonville, Stany
Zjednoczone Ameryki.
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(111) 135545 D. Wpisano: „Na mocy umowy z dnia 1 lutego
2018 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez spółkę WALMART INC. Bentonville, Stany Zjednoczone Ameryki na czas nieokreślony”.
(111) 135546 A. Wykreślono: Wal-Mart Stores, Inc., 702 S.W.
8th Street, Bentonville, Arkansas 72716-8095, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: WALMART APOLLO, LLC, Bentonville, Stany
Zjednoczone Ameryki.
(111) 135546 D. Wpisano: „Na mocy umowy z dnia 1 lutego
2018 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez spółkę WALMART INC., Bentonville, Stany Zjednoczone Ameryki na czas nieokreślony”.
(111) 136407 A. Wykreślono: OK TOURS s.c., Toruń, Polska;
Wpisano: BARBARA OLEŚKÓW, TORUŃ, Polska.
(111) 137166 A. Wykreślono: VALEANT PHARMACEUTICALS
IRELAND, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 137181 A. Wykreślono: TARCZYŃSKI MARKETING Sp.
z o.o., Ujeździec Wielki, Polska 021031263; Wpisano: TARCZYŃSKI
SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały, Polska 932003793.
(111) 137306 A. Wykreślono: „SUMIN” D.Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Spółka Jawna, Suchy Las, Polska 630511649;
Wpisano: „SUMIN” D.Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Spółka
Jawna, Wargowo, Polska 630511649.
(111) 137307 A. Wykreślono: „SUMIN” D.Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Spółka Jawna, Suchy Las, Polska 630511649;
Wpisano: „SUMIN” D.Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Spółka
Jawna, Wargowo, Polska 630511649.
(111) 137439 A. Wykreślono: ZELMER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 010731960; Wpisano: BSH Hausgeräte GmbH, Monachium, Niemcy.
(111) 137975 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo EUROAQUA
Spółka z o.o., Poznań, Polska; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO EUROAQUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 004845929.
(111) 138012 A. Wykreślono: Marucha Henryk Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe VICTORY, ul. Kapliczna
2/24, 95-200 Pabianice, Polska; Wpisano: INSTYTUT ROZWOJU
SPOŁECZEŃSTWA PRZEDSIĘBIORCZEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, Polska 100447146.
(111) 138089 A. Wykreślono: MP BRAND M.OLSZANOWSKI,
M.OLSZANOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Suchy Las, Polska 302410767;
Wpisano: MP BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska 302410767.
(111) 138089 A. Wykreślono: MP BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska 302410767; Wpisano: METPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
SUCHY LAS, Polska 632402433.
(111) 138304 A. Wykreślono: VALEANT PHARMACEUTICALS
IRELAND, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 138315 A. Wykreślono: RHODIA OPERATIONS, AUBERVILLIERS, Francja; Wpisano: RHODIA OPERATIONS, Paryż, Francja.
(111) 138494 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 138882 A. Wykreślono: Piotr Muszkieta, Poznań, Polska;
Wpisano: MULTICHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń, Polska 630765083.
(111) 139103 A. Wykreślono: ALUDECOR Spółka z o.o., 29-100
Włoszczowa ul. Młynarska 29, Polska 291015510; Wpisano: EFFECTOR SERWIS Sp. z o.o., Włoszczowa, Polska 291015510.
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(111) 139103 A. Wykreślono: EFFECTOR SERWIS Sp. z o.o.,
Włoszczowa, Polska 291015510; Wpisano: EFFECTOR SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
260447811.
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wówka, Polska; Wpisano: Piotr Nowak, Racławówka, Polska; Arkadiusz Majkut, Niechobrz, Polska; Łukasz Leja, Grodzisko, Polska.

(111) 139105 A. Wykreślono: EFFECTOR S.A., Włoszczowa,
Polska 290824489; Wpisano: EFFECTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 260447811.

(111) 153145 A. Wykreślono: Piotr Nowak, Racławówka,
Polska; Arkadiusz Majkut, Niechobrz, Polska; Łukasz Leja, Grodzisko, Polska; Wpisano: TARMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów, Polska
691535869.

(111) 142016 A. Wykreślono: VALEANT PHARMACEUTICALS
IRELAND, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.

(111) 153397 A. Wykreślono: POLMEX Spółka z o.o., 01-832
Warszawa ul. Płatnicza 38, Polska; Wpisano: POLMEX PHARMA Biniecki & Malinowski sp.j., Warszawa, Polska.

(111) 145948 A. Wykreślono: Signal Investment & Management Co., Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano:
Chattem Inc., Chattanooga, Stany Zjednoczone Ameryki.

(111) 153537 A. Wykreślono: BATIM-TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY I SPEDYCJA Spółka Jawna Barbara Edelmüller-Generaux
i Janusz Rembilas w Starym Sączu, 33-340 Stary Sącz ul. W. Bazielicha 35, Polska; Wpisano: BATIM- TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY
I SPEDYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stary Sącz, Polska 490527940.

(111) 148087 D. Dokonanie wpisu: „W dniu 6 czerwca 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 7673/19/581) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2612452 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-148087 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Leszkowi Kordkowi zamieszkałemu w Nowym Sączu wobec Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(111) 148088 D. Wpisano: „W dniu 6 czerwca 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 7673/19/581) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2612452 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-148088 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Leszkowi Kordkowi zamieszkałemu w Nowym Sączu wobec Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(111) 148090 D. Wpisano: „W dniu 6 czerwca 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 7673/19/581) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2612452 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-148090 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Leszkowi Kordkowi zamieszkałemu w Nowym Sączu wobec Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(111) 148092 D. Wpisano: „W dniu 6 czerwca 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 7673/19/581) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2612452 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-148092 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Leszkowi Kordkowi zamieszkałemu w Nowym Sączu wobec Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.

(111) 156690 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 158980 D. Wpisano: „W dniu 6 czerwca 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 7673/19/581) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2612452 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-158980 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Leszkowi Kordkowi zamieszkałemu w Nowym Sączu wobec Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(111) 158981 D. Wpisano: „W dniu 6 czerwca 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 7673/19/581) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2612452 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-158981 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Leszkowi Kordkowi zamieszkałemu w Nowym Sączu wobec Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(111) 159676 D. Wpisano: „W dniu 6 września 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum
w Szczecinie Wydział XIV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt SZ.XIV.Ns-Rej.Za 2023/18/012) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2582270 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-159676 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach wobec Dega Spółka Akcyjna z siedzibą
w Kiernieszewicach”.
(111) 161291 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.

(111) 148098 D. Wpisano: „W dniu 6 czerwca 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 7673/19/581) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2612452 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-148098 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Leszkowi Kordkowi zamieszkałemu w Nowym Sączu wobec Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.

(111) 162294 A. Wykreślono: PRZEKRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146966643;
Wpisano: Tomasz Niewiadomski, Warszawa, Polska.

(111) 151851 A. Wykreślono: GOBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122968945; Wpisano: RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146127300.

(111) 165137 A. Wykreślono: Zakłady Tytoniowe w Lublinie
Spółka Akcyjna, Lublin, Polska 430585565; Wpisano: IMPERA INTERNATIONAL MARCIN TETZLAFF, Katowice, Polska.

(111) 153145 A. Wykreślono: Leja Tadeusz, Grodzisko Dolne,
Polska; Majkut Wojciech, Kielnarowo, Polska; Nowak Józef, Racła-

(111) 162294 A. Wykreślono: Tomasz Niewiadomski, Warszawa, Polska; Wpisano: FUNDACJA PRZEKRÓJ, Warszawa, Polska
381419318.
(111) 163301 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.

(111) 165138 A. Wykreślono: Zakłady Tytoniowe w Lublinie
Spółka Akcyjna, Lublin, Polska 430585565; Wpisano: IMPERA INTERNATIONAL MARCIN TETZLAFF, Katowice, Polska.
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(111) 165139 A. Wykreślono: Zakłady Tytoniowe w Lublinie
Spółka Akcyjna, Lublin, Polska 430585565; Wpisano: IMPERA INTERNATIONAL MARCIN TETZLAFF, Katowice, Polska.
(111) 165140 A. Wykreślono: Zakłady Tytoniowe w Lublinie
Spółka Akcyjna, Lublin, Polska 430585565; Wpisano: IMPERA INTERNATIONAL MARCIN TETZLAFF, Katowice, Polska.
(111) 165159 A. Wykreślono: P.H.U. „DEFTRANS” Spółka
z o.o., Wszewilki, Polska 931931953; Wpisano: DEFTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wszewilki, Polska
931931953.
(111) 165743 A. Wykreślono: Zakłady Tytoniowe w Lublinie
Spółka Akcyjna, Lublin, Polska 430585565; Wpisano: IMPERA INTERNATIONAL MARCIN TETZLAFF, Katowice, Polska.
(111) 166875 A. Wykreślono: BRISTOL-MYERS SQUIBB HOLDINGS IRELAND, Steinhausen, Szwajcaria; Wpisano: BRISTOL-MYERS SQUIBB HOLDINGS IRELAND UNLIMITED COMPANY, Steinhausen, Szwajcaria.
(111) 168350 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 170059 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 170376 A. Wykreślono: BRISTOL-MYERS SQUIBB HOLDINGS IRELAND, Steinhausen, Szwajcaria; Wpisano: BRISTOL-MYERS SQUIBB HOLDINGS IRELAND UNLIMITED COMPANY, Steinhausen, Szwajcaria.
(111) 171760 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 172013 A. Wykreślono: PRZEKRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146966643;
Wpisano: Tomasz Niewiadomski, Warszawa, Polska.
(111) 172013 A. Wykreślono: Tomasz Niewiadomski, Warszawa, Polska; Wpisano: FUNDACJA PRZEKRÓJ, Warszawa, Polska
381419318.
(111) 172132 A. Wykreślono: ARGENTA Jarosław Dziopa, Kielce, Polska 290024122; Wpisano: Marcin Dziopa, Brzeziny, Polska.
(111) 173615 A. Wykreślono: Zakłady Tytoniowe w Lublinie
Spółka Akcyjna, Lublin, Polska 430585565; Wpisano: IMPERA INTERNATIONAL MARCIN TETZLAFF, Katowice, Polska.
(111) 174269 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 175646 A. Wykreślono: PRZEKRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146966643;
Wpisano: Tomasz Niewiadomski, Warszawa, Polska.
(111) 175646 A. Wykreślono: Tomasz Niewiadomski, Warszawa, Polska; Wpisano: FUNDACJA PRZEKRÓJ, Warszawa, Polska
381419318.
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(111) 176774 A. Wykreślono: BRISTOL-MYERS SQUIBB HOLDINGS IRELAND, Steinhausen, Szwajcaria; Wpisano: BRISTOL-MYERS SQUIBB HOLDINGS IRELAND UNLIMITED COMPANY, Steinhausen, Szwajcaria.
(111) 176902 A. Wykreślono: Zakłady Tytoniowe w Lublinie
Spółka Akcyjna, Lublin, Polska 430585565; Wpisano: IMPERA INTERNATIONAL MARCIN TETZLAFF, Katowice, Polska.
(111) 177126 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 177321 A. Wykreślono: BRISTOL-MYERS SQUIBB HOLDINGS IRELAND, Steinhausen, Szwajcaria; Wpisano: BRISTOL-MYERS SQUIBB HOLDINGS IRELAND UNLIMITED COMPANY, Steinhausen, Szwajcaria.
(111) 178292 A. Wykreślono: „WOJAS MARKETING” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Targ, Polska; Wpisano: WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA, NOWY TARG, Polska 120415969.
(111) 178615 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 179209 A. Wykreślono: Zakłady Tytoniowe w Lublinie
S.A., Lublin, Polska 430585565; Wpisano: IMPERA INTERNATIONAL
MARCIN TETZLAFF, Katowice, Polska.
(111) 182041 A. Wykreślono: BRISTOL-MYERS SQUIBB HOLDINGS IRELAND, Steinhausen, Szwajcaria; Wpisano: BRISTOL-MYERS SQUIBB HOLDINGS IRELAND UNLIMITED COMPANY, Steinhausen, Szwajcaria.
(111) 182498 A. Wykreślono: JĘDRZEJCZAK JACEK, KOTARBA
REGINA NEURON SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, Polska 360247598;
Wpisano: NEURON SPÓŁKA CYWILNA JACEK JĘDRZEJCZAK REGINA
RUDNICKA, Warszawa, Polska 360247598.
(111) 183900 A. Wykreślono: GOBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122968945; Wpisano: RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146127300.
(111) 185128 A. Wykreślono: PPHU UNITOP Krzysztof Bubrowiecki, Warszawa, Polska 012521681; Wpisano: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO UNITOP-OPTIMA SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź,
Polska 470754255.
(111) 185128 A. Wykreślono: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO UNITOP-OPTIMA SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, Polska
470754255; Wpisano: UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 364407260.
(111) 186461 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 187112 A. Wykreślono: KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 015281326; Wpisano: SEGRADARIA s.r.o.,
Praga, Czechy.

(111) 176077 A. Wykreślono: Naturell Polska Sp. z o.o., Kraków,
Polska 357104728; Wpisano: NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 357104728.

(111) 190188 A. Wykreślono: Naturell Polska Spółka z o.o.,
Kraków, Polska 357104728; Wpisano: NATURELL POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Kraków, Polska 357104728.

(111) 176077 A. Wykreślono: NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 357104728; Wpisano: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg, Luksemburg.

(111) 190188 A. Wykreślono: NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 357104728; Wpisano: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg, Luksemburg.

(111) 176077 A. Wykreślono: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg,
Luksemburg; Wpisano: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone
Ameryki.

(111) 190188 A. Wykreślono: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg,
Luksemburg; Wpisano: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone
Ameryki.

(111) 176235 A. Wykreślono: Bank Zachodni WBK S.A., Wrocław, Polska 930041341; Wpisano: SANTANDER BANK POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 930041341.

(111) 190189 A. Wykreślono: Naturell Polska Spółka z o.o.,
Kraków, Polska 357104728; Wpisano: NATURELL POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Kraków, Polska 357104728.
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(111) 190189 A. Wykreślono: NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 357104728; Wpisano: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg, Luksemburg.
(111) 190189 A. Wykreślono: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg,
Luksemburg; Wpisano: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone
Ameryki.
(111) 192896 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 194896 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 195508 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 197896 A. Wykreślono: „WOJAS MARKETING” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Targ, Polska; Wpisano: WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA, Nowy Targ, Polska 120415969.
(111) 198932 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 199247 A. Wykreślono: ZL NAŁĘCZÓW ZDRÓJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Drzewce, Polska; Wpisano: Nałęczów Zdrój S.A., Drzewce,
Polska.
(111) 199358 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 200203 A. Wykreślono: Firma Handlowa „C.A.M.” Janusz
Mitoraj, Brzezie, Polska 070810977; Wpisano: MARIUSZ KLIMEK
PROJECTUS, Chorzów, Polska.
(111) 202795 A. Wykreślono: Firma Handlowa „C.A.M.” Janusz
Mitoraj, Brzezie, Polska 070810977; Wpisano: MARIUSZ KLIMEK
PROJECTUS, Chorzów, Polska.
(111) 204459 A. Wykreślono: ZL NAŁĘCZÓW ZDRÓJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Drzewce, Polska; Wpisano: Nałęczów Zdrój S.A., Drzewce,
Polska.
(111) 205961 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 208222 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 208301 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 209226 A. Wykreślono: KAŹMIERCZAK GRZEGORZ, KAŹMIERCZAK KAJETAN DRACO SPÓŁKA CYWILNA, Poznań, Polska
302628265; Wpisano: DRACO MACHINERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań,
Polska 369446490.
(111) 209879 A. Wykreślono: SKĄPIEC.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 021834370; Wpisano: RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146127300.
(111) 213305 A. Wykreślono: INFOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce,
Polska 292417096; Wpisano: INFOVER SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce,
Polska 292417096.
(111) 218704 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
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(111) 221110 A. Wykreślono: FLORENTYNA Zakład Pracy Chronionej Mariusz Matecki, Jarosław Matecki Spółka Jawna, Pleszew,
Polska 250507538; Wpisano: MATECKI I SPÓŁKA ZARZĄDZANIE
AKTYWAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pleszew, Polska 362472780.
(111) 221437 D. Wpisano: „W dniu 10 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 6155/19/165) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2609018 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-221437 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec spółki Nowe Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(111) 221437 D. Wykreślono: „W dniu 21 grudnia 2016 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 18807/16/209) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2516455 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-221437 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach wobec spółki Nowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Klaudynie”.
(111) 221437 D. Wpisano: „W dniu 20 grudnia 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów pod
pozycją 2516455 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-221437 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec spółki Nowe Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(111) 222214 A. Wykreślono: KRONOSPAN SZCZECINEK Spółka z o.o., Szczecinek, Polska 331017346; Wpisano: KRONOSPAN
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecinek, Polska 330577037.
(111) 222215 A. Wykreślono: KRONOSPAN SZCZECINEK Spółka z o.o., Szczecinek, Polska 331017346; Wpisano: KRONOSPAN
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecinek, Polska 330577037.
(111) 222393 A. Wykreślono: KALLISTO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków, Polska; Wpisano: OKNOPLAST IP MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027.
(111) 224698 A. Wykreślono: VALEANT PHARMACEUTICALS
IRELAND, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 225022 A. Wykreślono: KONESER Andrzej Duda, Żyrardów, Polska 750266355; Wpisano: BEST FOOD FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146733956.
(111) 225172 A. Wykreślono: Krakowskie E-CENTRUM INFORMATYCZNE JUMP Dziedzic Pasek Przybyła Spółka Jawna, Kraków,
Polska 356564787; Wpisano: KEI.PL DZIEDZICPASEK PRZYBYŁA
SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 356564787.
(111) 225302 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland
Limited, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 225336 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 225446 A. Wykreślono: KONESER Andrzej Duda, Żyrardów, Polska 750266355; Wpisano: BEST FOOD FACTORY SPÓŁ-
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KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146733956.
(111) 226019 A. Wykreślono: NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 357104728; Wpisano: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg, Luksemburg.

247

(111) 227303 A. Wykreślono: TOYA TM Sp. z o.o., Łódź, Polska;
Wpisano: „TOYA” - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 004274906.

(111) 226019 A. Wykreślono: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg,
Luksemburg; Wpisano: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone
Ameryki.

(111) 227351 A. Wykreślono: Szczepan Marczyński, Władysław Piotrowski CLEMATIS Szkółka Pojemnikowa Export Import
Spółka Jawna, Pruszków, Polska; Wpisano: CLEMATIS ŹRÓDŁO DOBRYCH PNĄCZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pruszków, Polska 006921758.

(111) 226020 A. Wykreślono: NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 357104728; Wpisano: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg, Luksemburg.

(111) 227735 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.

(111) 226020 A. Wykreślono: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg,
Luksemburg; Wpisano: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone
Ameryki.

(111) 227760 A. Wykreślono: SMAKMAK WOŹNICZAK Spółka
Jawna, Strzyżewice, Polska 300447111; Wpisano: SMAKMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Strzyżewice, Polska 300447111.

(111) 226169 A. Wykreślono: Young Digital Planet Spółka
Akcyjna, Gdańsk, Polska 191604534; Wpisano: NOWA ERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
012186107.
(111) 226287 A. Wykreślono: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 140164463; Wpisano: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012272090.

(111) 228697 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Nagawczyna, Polska
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Pustynia, Polska 691532279.
(111) 228820 A. Wykreślono: Fundacja „Solidarność-Wschód”,
Warszawa, Polska 140433650; Wpisano: FUNDACJA POLONIA
UNION, Warszawa, Polska 140433650.

(111) 226487 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Nagawczyna, Polska
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279.

(111) 228856 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Nagawczyna, Polska
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Pustynia, Polska 691532279.

(111) 226821 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Nagawczyna, Polska
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, DĘBICA, Polska 691532279.

(111) 229288 A. Wykreślono: „POLMEX” Sp. z o.o., Warszawa,
Polska; Wpisano: POLMEX PHARMA Biniecki & Malinowski sp.j.,
Warszawa, Polska.
(111) 229289 A. Wykreślono: POLMEX Sp. z o.o., Warszawa,
Polska; Wpisano: POLMEX PHARMA Biniecki & Malinowski sp.j.,
Warszawa, Polska.

(111) 226875 A. Wykreślono: DRAGON POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 122707541; Wpisano: DRAGON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Skawina, Polska 122707541.

(111) 229401 A. Wykreślono: HUHTAMAKI COMPANY MANUFACTURING, DESOTO, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Huhtamaki Packaging, Inc., DeSoto, Stany Zjednoczone Ameryki.

(111) 227059 A. Wykreślono: Naturell Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków, Polska 357104728; Wpisano:
NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 357104728.

(111) 229401 A. Wykreślono: Huhtamaki Packaging, Inc., DeSoto, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: HUHTAMAKI INC., De
Soto, Stany Zjednoczone Ameryki.

(111) 227059 A. Wykreślono: NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 357104728; Wpisano: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg, Luksemburg.

(111) 229670 A. Wykreślono: VALEANT PHARMACEUTICALS
IRELAND, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.

(111) 227059 A. Wykreślono: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg,
Luksemburg; Wpisano: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone
Ameryki.

(111) 229873 A. Wykreślono: VALEANT PHARMACEUTICALS
IRELAND, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.

(111) 227061 A. Wykreślono: Naturell Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków, Polska 357104728; Wpisano:
NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 357104728.

(111) 229957 A. Wykreślono: „POL-POŻ” S.C. Zdzisław Kołton,
Artur Kołton, Tomasz Kołton, Radom, Polska; Wpisano: POL-POŻ
KOŁTON SPÓŁKA JAWNA, Radom, Polska 005100692.

(111) 227061 A. Wykreślono: NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 357104728; Wpisano: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg, Luksemburg.

(111) 230892 A. Wykreślono: BROWARY REGIONALNE JAKUBIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lwówek
Śląski, Polska 141155740; Wpisano: BROWARY REGIONALNE JAKUBIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dziekanów Nowy, Polska 141155740.

(111) 227061 A. Wykreślono: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg,
Luksemburg; Wpisano: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone
Ameryki.
(111) 227064 A. Wykreślono: Naturell Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków, Polska 357104728; Wpisano:
NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 357104728.

(111) 231310 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.

(111) 227064 A. Wykreślono: NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 357104728; Wpisano: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg, Luksemburg.

(111) 231874 A. Wykreślono: Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna, Wrocław, Polska 930041341; Wpisano: SANTANDER BANK
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 930041341.

(111) 227064 A. Wykreślono: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg,
Luksemburg; Wpisano: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone
Ameryki.

(111) 232337 A. Wykreślono: ALTERIS Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Katowice, Polska 278261920; Wpisano: Alteris
Spółka Akcyjna, Katowice, Polska 278261920.
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(111) 232468 A. Wykreślono: PERNOD RICARD MEXICO, S.A.
DE C.V., CUAJIMALPA, Meksyk; Wpisano: PERNOD RICARD MEXICO,
S.A. DE C.V., Cuauhtemoc, Meksyk.

(111) 236329 A. Wykreślono: BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA
AKCYJNA, Wrocław, Polska 930041341; Wpisano: SANTANDER BANK
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 930041341.

(111) 232539 A. Wykreślono: BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA
AKCYJNA, Wrocław, Polska 930041341; Wpisano: SANTANDER BANK
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 930041341.

(111) 236556 A. Wykreślono: VALEANT PHARMACEUTICALS
IRELAND, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.

(111) 232571 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn,
Polska 630303023.

(111) 236643 A. Wykreślono: SCOTIA GROUP INTERNATIONAL
Szymon Guzowski, Zenon Guzowski S.C., Płońsk, Polska; Wpisano:
DURASAN SPÓŁKA AKCYJNA, Płońsk, Polska 140479801.

(111) 232572 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn,
Polska 630303023.
(111) 232573 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn,
Polska 630303023.
(111) 232574 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn,
Polska 630303023.
(111) 232576 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 232577 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 233194 A. Wykreślono: ŚLĄSKIE CENTRUM IMPLANTOLOGII STOMATOLOGICZNEJ BIAŁY UŚMIECH WRZUŚ-WIELIŃSKI MARCIN I DARIA BIEGESZ SPÓŁKA CYWILNA, Rybnik, Polska
242809814; Wpisano: ŚLĄSKIE CENTRUM IMPLANTOLOGII STOMATOLOGICZNEJ BIAŁY UŚMIECH MARCIN WIELIŃSKI I DARIA BIEGESZ
- WIELIŃSKA SPÓŁKA CYWILNA, Rybnik, Polska 242809814.
(111) 234105 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 234140 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „CZA-TA” Mieczysław Niciak, Piotrków Trybunalski,
Polska; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE CZA-TA NICIAK SPÓŁKA JAWNA, Piotrków Trybunalski, Polska
101512851.

(111) 236643 A. Wykreślono: DURASAN SPÓŁKA AKCYJNA,
Płońsk, Polska 140479801; Wpisano: DURASAN SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 140479801.
(111) 236797 A. Wykreślono: VALEANT PHARMACEUTICALS
IRELAND, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 240244 A. Wykreślono: ŚLĄSKIE CENTRUM IMPLANTOLOGII STOMATOLOGICZNEJ BIAŁY UŚMIECH WRZUŚ-WIELIŃSKI MARCIN I DARIA BIEGESZ SPÓŁKA CYWILNA, Rybnik, Polska
242809814; Wpisano: ŚLĄSKIE CENTRUM IMPLANTOLOGII STOMATOLOGICZNEJ BIAŁY UŚMIECH MARCIN WIELIŃSKI I DARIA BIEGESZ
- WIELIŃSKA SPÓŁKA CYWILNA, Rybnik, Polska 242809814.
(111) 240435 A. Wykreślono: GRUPA ONET.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 001337730; Wpisano: RINGIER AXEL SPRINGER
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146127300.
(111) 240709 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn,
Polska 630303023.
(111) 241094 A. Wykreślono: INFOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce,
Polska 292417096; Wpisano: INFOVER SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce,
Polska 292417096.
(111) 242804 A. Wykreślono: ZL NAŁĘCZÓW ZDRÓJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Drzewce, Polska; Wpisano: Nałęczów Zdrój S.A., Drzewce,
Polska.
(111) 243080 A. Wykreślono: INFOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce,
Polska 292417096; Wpisano: INFOVER SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce,
Polska 292417096.
(111) 243408 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland
Limited, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.

(111) 234263 A. Wykreślono: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 411141076; Wpisano: ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 080287781.

(111) 243413 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.

(111) 234690 A. Wykreślono: GOBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122968945; Wpisano: RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146127300.

(111) 243477 A. Wykreślono: BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA
AKCYJNA, Wrocław, Polska 930041341; Wpisano: SANTANDER BANK
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 930041341.

(111) 235165 A. Wykreślono: ZBIGNIEW KOZŁOWSKI, ERKADO
ZBIGNIEW KOZŁOWSKI, Gościeradów-Folwark, Polska; MATEUSZ
KOZŁOWSKI, STIRA DOOR MATEUSZ KOZŁOWSKI, Chwałowice,
Polska; Wpisano: MATEUSZ KOZŁOWSKI STIRA DOOR MATEUSZ
KOZŁOWSKI, Chwałowice, Polska 180655543; ERKADO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gościeradów-Folwark,
Polska 382175893.
(111) 235869 A. Wykreślono: FAKRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Nowy Sącz, Polska 490008737; Wpisano: KRONMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy
Sącz, Polska 120180489.

(111) 244905 A. Wykreślono: SCOTIA GROUP INTERNATIONAL
Szymon Guzowski, Zenon Guzowski Spółka Cywilna, Płońsk, Polska;
Wpisano: DURASAN SPÓŁKA AKCYJNA, Płońsk, Polska 140479801.
(111) 244905 A. Wykreślono: DURASAN SPÓŁKA AKCYJNA,
Płońsk, Polska 140479801; Wpisano: DURASAN SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 140479801.
(111) 245110 A. Wykreślono: ŚLĄSKIE CENTRUM IMPLANTOLOGII STOMATOLOGICZNEJ BIAŁY UŚMIECH WRZUŚ-WIELIŃSKI MARCIN I DARIA BIEGESZ SPÓŁKA CYWILNA, Rybnik, Polska
242809814; Wpisano: ŚLĄSKIE CENTRUM IMPLANTOLOGII STOMATOLOGICZNEJ BIAŁY UŚMIECH MARCIN WIELIŃSKI I DARIA BIEGESZ
- WIELIŃSKA SPÓŁKA CYWILNA, Rybnik, Polska 242809814.
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(111) 245335 A. Wykreślono: SKĄPIEC.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 021834370; Wpisano: RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146127300.
(111) 245576 A. Wykreślono: P.P.H.U. „ROCK & METAL SHOP”
SPÓŁKA CYWILNA Magdalena Plucińska, Bartłomiej Pluciński, Skierniewice, Polska; Wpisano: ROCK METAL SHOP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Skierniewice, Polska.
(111) 246183 A. Wykreślono: BOTWINA MAREK DORA ASTRO,
Tychy, Polska 270030641; Wpisano: DASTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy, Polska 368219549.
(111) 246824 A. Wykreślono: BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA
AKCYJNA, Wrocław, Polska 930041341; Wpisano: SANTANDER BANK
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 930041341.
(111) 247068 A. Wykreślono: „SUMIN” D.Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Spółka Jawna, Suchy Las, Polska 630511649;
Wpisano: „SUMIN” D.Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Spółka
Jawna, Wargowo, Polska 630511649.
(111) 247069 A. Wykreślono: „SUMIN” D.Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Spółka Jawna, Suchy Las, Polska 630511649;
Wpisano: „SUMIN” D.Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Spółka
Jawna, Suchy Las, Polska 630511649.
(111) 247424 A. Wykreślono: DEUTSCHE SISI-WERKE BETRIEBS
GMBH, EPPELHEIM, Niemcy; Wpisano: CAPRI SUN GMBH, Eppelheim, Niemcy.
(111) 250156 D. Wpisano: „W dniu 19 czerwca 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia
w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt KR.VII.Ns-Rej.Za 3803/19/252) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2613907 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-250156 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących spółce Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec
spółki OTCF Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieliczce”.
(111) 251387 A. Wykreślono: POLSKIE STOWARZYSZENIE NA
RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM, Stargard Szczeciński, Polska 810862803; Wpisano: POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W STARGARDZIE, Stargard,
Polska 810862803.
(111) 251445 A. Wykreślono: GRUPA ONET.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 001337730; Wpisano: RINGIER AXEL SPRINGER
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146127300.
(111) 251827 A. Wykreślono: ETERNO SPÓŁKA CYWILNA BARBARA STELMACH, BOGUMIŁ STELMACH, KAMIL STELMACH, Pruszków, Polska; Wpisano: ETERNO SPÓŁKA CYWILNA BARBARA STELMACH KAMIL STELMACH, Pruszków, Polska 140176880.
(111) 251828 A. Wykreślono: ETERNO SPÓŁKA CYWILNA BARBARA STELMACH, BOGUMIŁ STELMACH, KAMIL STELMACH, Pruszków, Polska; Wpisano: ETERNO S.C. BARBARA STELMACH KAMIL
STELMACH, Pruszków, Polska.
(111) 251829 A. Wykreślono: ETERNO SPÓŁKA CYWILNA BARBARA STELMACH, BOGUMIŁ STELMACH, KAMIL STELMACH, Pruszków, Polska; Wpisano: ETERNO SPÓŁKA CYWILNA BARBARA STELMACH KAMIL STELMACH, Pruszków, Polska 140176880.
(111) 253131 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 253632 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.

249

(111) 254929 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 256313 A. Wykreślono: POLSKIE STOWARZYSZENIE NA
RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM, Stargard Szczeciński, Polska 810862803; Wpisano: POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W STARGARDZIE, Stargard,
Polska 810862803.
(111) 260902 A. Wykreślono: ZL NAŁĘCZÓW ZDRÓJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Drzewce, Polska; Wpisano: Nałęczów Zdrój S.A., Drzewce,
Polska.
(111) 262082 A. Wykreślono: MAJEWSKI RYSZARD, PERSZ
RYSZARD, TRECZYŃSKA ANNA AGRO-LAND PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE SPÓŁKA CYWILNA, Łódź, Polska
470799772; Wpisano: AGRO-LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŁÓDŹ, Polska.
(111) 262574 A. Wykreślono: GRUPA ONET.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 001337730; Wpisano: RINGIER AXEL SPRINGER
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146127300.
(111) 262865 A. Wykreślono: OPINEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 021269036; Wpisano:
RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146127300.
(111) 264368 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 264773 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 265518 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 265636 A. Wykreślono: MATEUSZ KOZŁOWSKI, STIRA
DOOR MATEUSZ KOZŁOWSKI, Chwałowice, Polska; ZBIGNIEW KOZŁOWSKI, ERKADO ZBIGNIEW KOZŁOWSKI, Gościeradów-Folwark,
Polska; Wpisano: MATEUSZ KOZŁOWSKI STIRA DOOR MATEUSZ
KOZŁOWSKI, Chwałowice, Polska 180655543; ERKADO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gościeradów-Folwark,
Polska 382175893.
(111) 266262 A. Wykreślono: BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA
AKCYJNA, Wrocław, Polska 930041341; Wpisano: SANTANDER BANK
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 930041341.
(111) 266263 A. Wykreślono: BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA
AKCYJNA, Wrocław, Polska 930041341; Wpisano: SANTANDER BANK
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 930041341.
(111) 266390 A. Wykreślono: P.P.H.U. MASCORT Krzysztof Marek, Stanisławice, Polska; Wpisano: P.P.H.U. MASCORT Krzysztof Marek, Bochnia, Polska.
(111) 266634 A. Wykreślono: OPINEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 021269036; Wpisano:
RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146127300.
(111) 266783 A. Wykreślono: SENSILAB POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Konstantynów Łódzki, Polska 471317976; Wpisano:
EKSPRES APTECZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147451237.
(111) 267598 A. Wykreślono: OPINEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 021269036; Wpisano:
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RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146127300.
(111) 267774 A. Wykreślono: BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA
AKCYJNA, Wrocław, Polska 930041341; Wpisano: SANTANDER BANK
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 930041341.
(111) 267931 A. Wykreślono: SKARB PAŃSTWA - GENERALNY
DYREKTOR DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, Warszawa, Polska;
Wpisano: SKARB PAŃSTWA - GŁÓWNY INSPEKTOR TRANSPORTU
DROGOWEGO, Warszawa, Polska.
(111) 268869 A. Wykreślono: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 140164463; Wpisano: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012272090.
(111) 269457 A. Wykreślono: PHU DEFTRANS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wszewilki, Polska
931931953; Wpisano: DEFTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wszewilki, Polska 931931953.
(111) 271603 A. Wykreślono: WOJAS MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Targ, Polska
121416646; Wpisano: WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA, Nowy Targ, Polska
120415969.
(111) 272790 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 272796 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 274855 A. Wykreślono: FIRMA HANDLOWA „C.A.M” JANUSZ MITORAJ, Brzezie, Polska 070810977; Wpisano: MARIUSZ KLIMEK PROJECTUS, Chorzów, Polska.
(111) 274856 A. Wykreślono: FIRMA HANDLOWA „C.A.M” JANUSZ MITORAJ, Brzezie, Polska 070810977; Wpisano: MARIUSZ KLIMEK PROJECTUS, Chorzów, Polska.
(111) 275372 D. Wpisano: „W dniu 14 czerwca 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia
w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt KR.VII.Ns-Rej.Za 3694/19/340) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2613447 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-275372 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa Opieki
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec spółki Zakłady Mięsne Unimięs Spółka Akcyjna z siedzibą w Chrzanowie”.
(111) 276348 A. Wykreślono: ACE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 121225018; Wpisano:
EPP RETAIL GALERIA SOLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 121225018.
(111) 276608 A. Wykreślono: KONCEWICZ SEBASTIAN FIRMA
PRODUKCYJNO-HANDLOWA AGI, Krzekotowice, Polska; Wpisano:
AGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzekotowice, Polska 382697137.
(111) 277627 A. Wykreślono: BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA
AKCYJNA, Wrocław, Polska 930041341; Wpisano: SANTANDER BANK
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 930041341.
(111) 277684 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 278078 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 278101 A. Wykreślono: INFOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce,
Polska; Wpisano: INFOVER S.A., Kielce, Polska.
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(111) 278537 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 278575 A. Wykreślono: VALEANT PHARMACEUTICALS
IRELAND, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 278889 A. Wykreślono: STARCO ZAKŁAD MLECZARSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stargard
Szczeciński, Polska 320450913; Wpisano: NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Motaniec, Polska 810766672.
(111) 279449 A. Wykreślono: STARCO ZAKŁAD MLECZARSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stargard
Szczeciński, Polska 320450913; Wpisano: NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Motaniec, Polska 810766672.
(111) 279458 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 280110 A. Wykreślono: EUROFOOD CONSTRUCTION
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 142793097; Wpisano: INVOMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, Polska 142819951.
(111) 280722 A. Wykreślono: MATEUSZ KOZŁOWSKI, STIRA
DOOR MATEUSZ KOZŁOWSKI, Chwałowice, Polska; ZBIGNIEW KOZŁOWSKI, ERKADO ZBIGNIEW KOZŁOWSKI, Gościeradów-Folwark,
Polska; Wpisano: MATEUSZ KOZŁOWSKI STIRA DOOR MATEUSZ
KOZŁOWSKI, Chwałowice, Polska 180655543; ERKADO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gościeradów-Folwark,
Polska 382175893.
(111) 280723 A. Wykreślono: MATEUSZ KOZŁOWSKI, STIRA
DOOR MATEUSZ KOZŁOWSKI, Chwałowice, Polska; ZBIGNIEW KOZŁOWSKI, ERKADO ZBIGNIEW KOZŁOWSKI, Gościeradów-Folwark,
Polska; Wpisano: MATEUSZ KOZŁOWSKI STIRA DOOR MATEUSZ
KOZŁOWSKI, Chwałowice, Polska 180655543; ERKADO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gościeradów-Folwark,
Polska 382175893.
(111) 280724 A. Wykreślono: MATEUSZ KOZŁOWSKI, STIRA
DOOR MATEUSZ KOZŁOWSKI, Chwałowice, Polska; ZBIGNIEW KOZŁOWSKI, ERKADO ZBIGNIEW KOZŁOWSKI, Gościeradów-Folwark,
Polska; Wpisano: MATEUSZ KOZŁOWSKI STIRA DOOR MATEUSZ
KOZŁOWSKI, Chwałowice, Polska 180655543; ERKADO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gościeradów-Folwark,
Polska 382175893.
(111) 280725 A. Wykreślono: MATEUSZ KOZŁOWSKI, STIRA
DOOR MATEUSZ KOZŁOWSKI, Chwałowice, Polska; ZBIGNIEW KOZŁOWSKI, ERKADO ZBIGNIEW KOZŁOWSKI, Gościeradów-Folwark,
Polska; Wpisano: MATEUSZ KOZŁOWSKI STIRA DOOR MATEUSZ
KOZŁOWSKI, Chwałowice, Polska 180655543; ERKADO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gościeradów-Folwark,
Polska 382175893.
(111) 280726 A. Wykreślono: MATEUSZ KOZŁOWSKI, STIRA
DOOR MATEUSZ KOZŁOWSKI, Chwałowice, Polska; ZBIGNIEW KOZŁOWSKI, ERKADO ZBIGNIEW KOZŁOWSKI, Gościeradów-Folwark,
Polska; Wpisano: MATEUSZ KOZŁOWSKI STIRA DOOR MATEUSZ
KOZŁOWSKI, Chwałowice, Polska 180655543; ERKADO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gościeradów-Folwark,
Polska 382175893.
(111) 281218 A. Wykreślono: GOBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122968945; Wpisano: RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146127300.
(111) 281674 A. Wykreślono: STELMACH BARBARA, STELMACH BOGUMIŁ, STELMACH KAMIL ETERNO SPÓŁKA CYWILNA,
Pruszków, Polska 140176880; Wpisano: ETERNO SPÓŁKA CYWILNA BARBARA STELMACH KAMIL STELMACH, Pruszków, Polska
140176880.
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(111) 282299 A. Wykreślono: BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA
AKCYJNA, Wrocław, Polska 930041341; Wpisano: SANTANDER BANK
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 930041341.
(111) 283374 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 283660 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 284788 D. Wpisano: „W dniu 18 marca 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 2847/19/069) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2603517 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-284788 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Bioton Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec Sequoia Pharmaceuticals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
(111) 285518 A. Wykreślono: Fujii Masakazu, Rancho Palos
Verdes, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: FORLIFE, Compton,
Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 285569 A. Wykreślono: GREEN FACTORY HOLDING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zdunowo, Polska 142508694; Wpisano: GREEN FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zdunowo, Polska 147208761.
(111) 285681 A. Wykreślono: ICON-ALTRA LLC, Logan, Stany
Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Altra LLC, Logan, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 285759 A. Wykreślono: MY WAY MICHAŁ ROCZEK, Wrocław, Polska; Wpisano: MERKURY SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok, Polska 200740280.
(111) 285816 A. Wykreślono: BRONIATOWSKI MEDIA MICHAŁ
BRONIATOWSKI, Konstancin-Jeziorna, Polska 140259235; Wpisano: PRZEKRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 146966643.
(111) 285816 A. Wykreślono: PRZEKRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146966643;
Wpisano: Tomasz Niewiadomski, Warszawa, Polska.
(111) 285816 A. Wykreślono: Tomasz Niewiadomski, Warszawa, Polska; Wpisano: FUNDACJA PRZEKRÓJ, Warszawa, Polska
381419318
(111) 285817 A. Wykreślono: BRONIATOWSKI MEDIA MICHAŁ
BRONIATOWSKI, Konstancin-Jeziorna, Polska 140259235; Wpisano: PRZEKRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 146966643.
(111) 285817 A. Wykreślono: PRZEKRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146966643;
Wpisano: Tomasz Niewiadomski, Warszawa, Polska.
(111) 285817 A. Wykreślono: Tomasz Niewiadomski, Warszawa, Polska; Wpisano: FUNDACJA PRZEKRÓJ, Warszawa, Polska
381419318.
(111) 285818 A. Wykreślono: BRONIATOWSKI MEDIA MICHAŁ
BRONIATOWSKI, Konstancin-Jeziorna, Polska 140259235; Wpisano: PRZEKRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 146966643.
(111) 285818 A. Wykreślono: PRZEKRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146966643;
Wpisano: Tomasz Niewiadomski, Warszawa, Polska.
(111) 285818 A. Wykreślono: Tomasz Niewiadomski, Warszawa,
Polska; Wpisano: FUNDACJA PRZEKRÓJ, Warszawa, Polska 381419318.
(111) 285842 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
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(111) 286459 A. Wykreślono: WITPAK KUMAŃSKI BARTOSZ,
KUMAŃSKA MARIOLA, ROBERT KUMAŃSKI SPÓŁKA CYWILNA, Kielce, Polska 260751348; Wpisano: WITPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce, Polska
260751348.
(111) 286672 A. Wykreślono: ADAM ADAMEK, Wójcin, Polska;
Wpisano: ZAFILMOWANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wójcin, Polska 382233403.
(111) 287363 A. Wykreślono: ICON-ALTRA LLC, Logan, Stany
Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Altra LLC, Logan, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 287604 A. Wykreślono: GREEN FACTORY HOLDING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zdunowo, Polska 142508694; Wpisano: GREEN FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zdunowo, Polska 147208761.
(111) 287935 A. Wykreślono: PRIMA GRAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żuławki, Polska 221041203;
Wpisano: PRIMAGRAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żuławki, Polska 221041203.
(111) 288932 A. Wykreślono: PIOTR KAMIŃSKI, Warszawa,
Polska; Wpisano: FRYZOPOL ZENON SZLENDAK, Klembów, Polska
550009771.
(111) 289722 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 290015 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 290086 A. Wykreślono: MD. JAHIRUL ISLAM, Ostrów
Wielkopolski, Polska; Wpisano: ZAHIR & ZAHID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź,
Polska 367540781.
(111) 290381 D. Wpisano: „W dniu 18 marca 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 2847/19/069) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2603517 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-290381 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Bioton Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec Sequoia Pharmaceuticals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
(111) 290932 A. Wykreślono: MITORAJ JANUSZ FIRMA HANDLOWA C.A.M., Brzezie, Polska 070810977; Wpisano: MARIUSZ KLIMEK PROJECTUS, Chorzów, Polska.
(111) 291258 A. Wykreślono: BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA
AKCYJNA, Wrocław, Polska 930041341; Wpisano: SANTANDER BANK
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 930041341.
(111) 292630 D. Wpisano: „W dniu 18 marca 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 2847/19/069) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2603517 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-292630 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Bioton Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec Sequoia Pharmaceuticals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
(111) 293213 A. Wykreślono: MATEUSZ KOZŁOWSKI, STIRA
DOOR MATEUSZ KOZŁOWSKI, Chwałowice, Polska; ZBIGNIEW KOZŁOWSKI, ERKADO ZBIGNIEW KOZŁOWSKI, Gościeradów-Folwark,
Polska; Wpisano: MATEUSZ KOZŁOWSKI STIRA DOOR MATEUSZ
KOZŁOWSKI, Chwałowice, Polska 180655543; ERKADO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gościeradów-Folwark,
Polska 382175893.
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(111) 293469 A. Wykreślono: Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy; Wpisano: Marck Consumer Healthcare Limited, Feltham, Wielka
Brytania.

(111) 303977 A. Wykreślono: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska; Wpisano: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, Warszawa, Polska 360364884.

(111) 293814 A. Wykreślono: MATEUSZ KOZŁOWSKI, STIRA
DOOR MATEUSZ KOZŁOWSKI, Chwałowice, Polska; ZBIGNIEW KOZŁOWSKI, ERKADO ZBIGNIEW KOZŁOWSKI, Gościeradów-Folwark,
Polska; Wpisano: MATEUSZ KOZŁOWSKI STIRA DOOR MATEUSZ
KOZŁOWSKI, Chwałowice, Polska 180655543; ERKADO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gościeradów-Folwark,
Polska 382175893.

(111) 304193 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO WYDAWNICZE RZECZPOSPOLITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 000902783; Wpisano: POLSKA AGENCJA
PRASOWA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012890438.

(111) 293815 A. Wykreślono: MATEUSZ KOZŁOWSKI, STIRA
DOOR MATEUSZ KOZŁOWSKI, Chwałowice, Polska; ZBIGNIEW KOZŁOWSKI, ERKADO ZBIGNIEW KOZŁOWSKI, Gościeradów-Folwark,
Polska; Wpisano: MATEUSZ KOZŁOWSKI STIRA DOOR MATEUSZ
KOZŁOWSKI, Chwałowice, Polska 180655543; ERKADO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gościeradów-Folwark,
Polska 382175893.
(111) 294146 D. Wpisano: „W dniu 18 marca 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 2847/19/069) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2603517 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-294146 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Bioton Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec Sequoia Pharmaceuticals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
(111) 294607 A. Wykreślono: STELMACH BARBARA, STELMACH BOGUMIŁ, STELMACH KAMIL ETERNO SPÓŁKA CYWILNA,
Pruszków, Polska 140176880; Wpisano: ETERNO SPÓŁKA CYWILNA BARBARA STELMACH KAMIL STELMACH, Pruszków, Polska
140176880.
(111) 295590 A. Wykreślono: PIOTR KAMIŃSKI, Warszawa,
Polska; Wpisano: FRYZOPOL ZENON SZLENDAK, Klembów, Polska
550009771.
(111) 296515 A. Wykreślono: BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA
AKCYJNA, Wrocław, Polska 930041341; Wpisano: SANTANDER BANK
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 930041341.
(111) 301025 A. Wykreślono: KABOS COSMETICS ALEKSANDRA KULIŃSKA-STRZELCZYK, Łódź, Polska 100048529; Wpisano:
KABOS COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI, Łódź, Polska 380038330.
(111) 301025 A. Wykreślono: KABOS COSMETICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI, Łódź,
Polska 380038330; Wpisano: KABOS COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 380038330.
(111) 301888 A. Wykreślono: GOBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122968945; Wpisano: RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146127300.
(111) 302652 A. Wykreślono: EGEO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź,
Polska 363811065; Wpisano: OLIWIA COMFORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 367880940.
(111) 303881 A. Wykreślono: GOBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122968945; Wpisano: RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146127300.
(111) 303933 A. Wykreślono: PRZEKRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146966643;
Wpisano: Tomasz Niewiadomski, Warszawa, Polska.
(111) 303933 A. Wykreślono: Tomasz Niewiadomski, Warszawa, Polska; Wpisano: FUNDACJA PRZEKRÓJ, Warszawa, Polska
381419318

(111) 304194 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO WYDAWNICZE RZECZPOSPOLITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 000902783; Wpisano: POLSKA AGENCJA
PRASOWA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012890438.
(111) 304266 A. Wykreślono: MD. JAHIRUL ISLAM, Ostrów
Wielkopolski, Polska; Wpisano: ZAHIR & ZAHID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź,
Polska 367540781.
(111) 304938 A. Wykreślono: BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
| Zweigniederlassung Zürich, Zürych, Szwajcaria; Wpisano: BASF
AGRO B.V., ARNHEM (NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG FREIENBACH,
Pfäffikon, Szwajcaria.
(111) 305718 A. Wykreślono: PRZEKRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146966643;
Wpisano: Tomasz Niewiadomski, Warszawa, Polska.
(111) 305718 A. Wykreślono: Tomasz Niewiadomski, Warszawa, Polska; Wpisano: FUNDACJA PRZEKRÓJ, Warszawa, Polska
381419318.
(111) 306596 A. Wykreślono: TOPLIFT BARTOSZ KRALA SPÓŁKA JAWNA, Katowice, Polska 243700769; Wpisano: TOPLIFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice, Polska 243700769.
(111) 307216 D. Wpisano: „W dniu 8 marca 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt LD.XV.
Ns-Rej.Za 989/19/14) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją
2602449 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-307216 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
wobec UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Łodzi”.
(111) 307487 A. Wykreślono: ANDRZEJ GŁADYSZ, Malbork,
Polska; Wpisano: POLSKA CENTRA DIETETYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 368478156.
(111) 307542 A. Wykreślono: IALBATROS GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska 191845930; Wpisano: IALBATROS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 147141554.
(111) 307542 A. Wykreślono: IALBATROS POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska 147141554; Wpisano: RYDOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
147141554.
(111) 309838 A. Wykreślono: FIRMA HANDLOWA ZNIKEN ANITA WRONA, Żywiec, Polska; Wpisano: “ZNIKEN” ® ANITA WRONA,
Radziechowy, Polska.
(111) 310262 A. Wykreślono: ANDPOL BIS ANDRZEJ LOCH,
Konin, Polska 301987000; Wpisano: LOCH ANDRZEJ LOCH, Konin,
Polska 301987000.
(111) 310263 A. Wykreślono: ANDPOL BIS ANDRZEJ LOCH,
Konin, Polska 301987000; Wpisano: LOCH ANDRZEJ LOCH, Konin,
Polska 301987000.
(111) 310264 A. Wykreślono: ANDPOL BIS ANDRZEJ LOCH,
Konin, Polska 301987000; Wpisano: LOCH ANDRZEJ LOCH, Konin,
Polska 301987000.
(111) 310842 A. Wykreślono: INTERIO PIOTR BROCHOCKI, Błonie, Polska; Wpisano: Piotr Brochocki, Brwinów, Polska.
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(111) 312382 A. Wykreślono: VALEANT PHARMACEUTICALS
IRELAND, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 312385 A. Wykreślono: SABANA-OPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gródki, Polska
365992272; Wpisano: OPTIMA NATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gródki, Polska 365992272.
(111) 312441 A. Wykreślono: SKĄPIEC.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 021834370 ; Wpisano: RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146127300.
(111) 313060 A. Wykreślono: LavaVision Rafał Petryniak, Kraków, Polska; Wpisano: MENTOR Sp. z o.o. Sp.k., Szczecin, Polska.
(111) 313153 A. Wykreślono: SKĄPIEC.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 021834370 ; Wpisano: RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146127300.
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KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 317784 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 317785 A. Wykreślono: GTR FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362485126;
Wpisano: PAYPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362485126.

REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA
UZNANA
NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

(111) 315329 A. Wykreślono: HOME INVEST INTERNATIONAL
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 364159543; Wpisano: NV CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 380447962.

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

(111) 315330 A. Wykreślono: HOME INVEST INTERNATIONAL
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 364159543; Wpisano: NV CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 380447962.

(111) 215226
(540) Quartamon
(732) Schülke & Mayr GmbH,
Robert-Koch-Strasse 222851 Norderstedt (DE)
(151) 2018 12 10
(441) 2019 02 11

(111) 315342 A. Wykreślono: HOME INVEST INTERNATIONAL
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 364159543; Wpisano: NV CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 380447962.

(111) 351017
(540) Sportex
(511) 28
(732) Ockert GmbH, Siemenstr. 1A82178 Puchheim (DE)
(151) 2018 11 07
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24

(111) 315320 A. Wykreślono: HOME INVEST INTERNATIONAL
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 364159543; Wpisano: NV CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 380447962.

(111) 316319 A. Wykreślono: FISKERI KWIECIŃSKI MACIEJ, Bargłów Kościelny, Polska 360992072 ; Wpisano: MACIEJ KWIECIŃSKI,
Bargłów Kościelny, Polska.
(111) 316319 A. Wykreślono: MACIEJ KWIECIŃSKI, Bargłów
Kościelny, Polska; Wpisano: FISKERI ANDRZEJ KWIECIŃSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Bargłów Kościelny, Polska 382037270.
(111) 316320 A. Wykreślono: FISKERI MACIEJ KWIECIŃSKI, Bargłów Kościelny, Polska 360992072; Wpisano: MACIEJ KWIECIŃSKI,
Bargłów Kościelny, Polska.
(111) 316320 A. Wykreślono: MACIEJ KWIECIŃSKI, Bargłów
Kościelny, Polska; Wpisano: FISKERI ANDRZEJ KWIECIŃSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Bargłów Kościelny, Polska 382037270.
(111) 316659 A. Wykreślono: HOME INVEST INTERNATIONAL
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 364159543; Wpisano: NV CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 380447962.
(111) 317781 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 317782 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 317783 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁ-

(511) 5
(581) 2019 01 24

(111) 358714
(540) OXONIA
(511) 1, 3
(732) Ecolab USA Inc., 1 Ecolab PlaceSaint Paul MN 55102 (US)
(151) 2018 12 13
(441) 2019 02 18
(581) 2019 01 31
(111) 488975
(540) DALFAZ
(732) SANOFI, 54 rue La BoétieF-75008 Paris (FR)
(151) 2019 01 28
(441) 2019 03 04

(511) 5
(581) 2019 02 14

(111) 497209
(540) INDAL
(511) 1, 3, 5
(732) QUARON, 3 rue de la Buhotière, ZI de la Haie des
CognetsF-35136 Saint-Jacques-de-la-Lande (FR)
(151) 2019 01 24
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 536558
(540) Satellit
(511) 7, 12, 20
(732) Westfalia Logistics Solutions Europe GmbH & Co. KG,
Industriestraße 1133829 Borgholzhausen (DE)
(151) 2018 12 17
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 684419
(540) BOREADE
(531) CFE: 28.11.99
(511) 3, 5
(732) ACM, 17 rue de Neuilly,Impasse PassoirF-92110 CLICHY (FR)
(151) 2018 12 11
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 810196
(540) CLICK & FIX
(531) CFE: 24.17.25, 27.05.01, 29.01.01
(732) „SOUDAL”, naamloze vennootschap,
Everdongenlaan 20B-2300 Turnhout (BE)
(151) 2018 11 30
(441) 2019 01 21

(511) 1, 17, 19
(581) 2019 01 03

(111) 901857
(540) Vigas
(511) 11
(732) Kraus, Martin, Dr.-Seitz-Weg 485131 Pollenfeld/Wachenzell (DE)
(151) 2018 08 01
(441) 2018 09 03
(581) 2018 08 16
(111) 912896
(540) lovea
(531) CFE: 27.05.01
(511) 3, 5
(732) LOVEA, Route de CastelnaudaryF-31250 REVEL (FR)
(151) 2016 05 23
(441) 2016 08 16
(581) 2016 07 28

254

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 10/2019

(111) 990020
(540) SIWO-KUL
(511) 9
(732) NEXANS, 4 Allée de l’ArcheF-92400 COURBEVOIE (FR)
(151) 2018 12 12
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24

(732) FANTIC MOTOR S.R.L.,
Via Tarantelli, 7Casier, Frazione Dosson (Treviso) (IT)
(151) 2017 05 18
(441) 2019 01 21
(581) 2019 01 03

(111) 1001576
(540) cargo-lock
(531) CFE: 26.03.01, 27.05.11
(511) 9, 12, 35, 38, 45
(732) Cargo Security Systems B.V.,
Rijnstraat 48NL-4191 CL GELDERMALSEN (NL)
(151) 2019 01 10
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24

(111) 1379191
(540) LOOKS BY WOLFGANG JOOP
(531) CFE: 26.04.24, 26.11.01, 27.05.11, 29.01.13
(511) 3, 4, 7, 8,
9, 11, 14, 16, 18, 19,
20, 21, 24, 25, 27, 35
(732) AL Accessible Luxury GmbH, Schlüterstrasse 4510707 Berlin (DE)
(151) 2017 02 03
(441) 2017 12 27
(581) 2017 12 07

(111) 1010770
(540) TOPWET
(511) 6, 17, 19, 37
(732) TOPWET s.r.o., Janovice 80CZ-595 01 Velká Bíteš (CZ)
(151) 2019 01 29
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1043233
(540) NEON
(511) 11, 20, 21
(732) Ideal Standard International NV,
Corporate Village,Gent Building,Da VincilaanB-1935 Zaventem (BE)
(151) 2010 05 12
(441) 2010 09 13
(581) 2010 08 12
(111) 1082133
(540) BestBuy AWARD
(531) CFE: 24.17.25, 26.04.03, 26.04.18, 29.01.12
(511) 41
(732) MIRJANA SLAVECKI, PUSINE 12 HR-10430 SAMOBOR (HR)
(151) 2011 03 28
(441) 2011 08 29
(581) 2011 07 14

(111) 1381377
(540) Vanward
(531) CFE: 27.05.01
(511) 11
(732) GUANGDONG VANWARD NEW ELECTRIC CO., LTD.,
No. 13 Jianye Mid-Road,Shunde High-Tech Industry Development
Zone,Ronggui, Shunde,FoshanGuangdong (CN)
(151) 2018 11 16
(441) 2019 01 21
(581) 2019 01 03
(111) 1381570
(540) YVELLIS
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21H-1103 Budapest (HU)
(151) 2018 12 17
(441) 2019 01 21
(581) 2019 01 03

(111) 1175610
(540) Quitérios
(531) CFE: 25.05.03, 26.04.01, 27.05.01
(511) 9
(732) QUITÉRIOS-FÁBRICA DE QUADROS ELÉCTRICOS, LDA.,
Rua da Fábrica, Nº 33, PortomarP-3070-356 Mira (PT)
(151) 2018 11 13
(441) 2019 01 21
(581) 2019 01 03

(111) 1400373
(540) EVERDEVELOP
(531) CFE: 27.05.01
(511) 25
(732) WENZHOU EVERDEVELOP INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD,
Room 303, West Building,No 71, Minghang Road, Wenzhou325000
Zhejiang (CN)
(151) 2018 11 16
(441) 2019 01 21
(581) 2019 01 03

(111) 1273703
(540) BR ENGENEERING
(531) CFE: 18.01.07
(511) 12, 37, 39, 42
(732) BR ENGINEERING Limited Liability Company,
71 bld. 5,Sadovnicheskaya streetRU-115035 Moscow (RU)
(151) 2015 07 03
(441) 2016 01 04
(581) 2015 11 19

(111) 1401949
(540) WILD LEGEND
(511) 33
(732) Sovmestnoe obschestvo s ogranitchennoy
otvetstvennostyu „BELWINGROUP”,
ul. Nakhimova, of. 402, d. 20220033 MINSK (BY)
(151) 2018 03 23
(441) 2018 06 04
(581) 2018 05 17

(111) 1273744
(540) L1
(511) 38, 39, 40, 42
(732) LetterOne Holdings SA,
3 boulevard de la Foire,L-1528 LuxembourgLUXEMBOURG (LU)
(151) 2015 03 20
(441) 2016 01 04
(581) 2015 11 19

(111) 1402844
(540) P ZERO
(511) 16, 18
(732) BUGNION S.P.A., Viale Lancetti, 17, I-20126 MILANO (IT)
(151) 2018 03 12
(441) 2018 06 11
(581) 2018 05 24

(111) 1274565
(531) CFE: 18.01.07, 28.05.00 (511) 12, 37, 39, 42
(732) BR ENGINEERING Limited Liability Company,
71 bld. 5,Sadovnicheskaya streetRU-115035 Moscow (RU)
(151) 2015 07 03
(441) 2016 01 04
(581) 2015 11 19
(111) 1278964
(540) EFECTIV
(511) 29, 30, 32
(732) James O’Byrne,
4 Railway Close,Pipe GateMarket Drayton TF9 4HY (GB)
(151) 2015 06 09
(441) 2016 02 01
(581) 2015 12 17
(111) 1302880
(540) KNORR ALPINE METAL TECH
(531) CFE: 26.01, 27.05, 29.01
(511) 7
(732) ALPINE METAL TECH GmbH,
Buchbergstraße 11A-4844 Regau (AT)
(151) 2016 01 27
(441) 2016 08 29
(581) 2016 07 14
(111) 1314122
(540) BELLE & REBEL
(531) CFE: 24.17.25, 27.05.12, 29.01.13
(511) 3, 14, 18, 25, 35
(732) EL CORTE INGLES, S.A., Hermosilla, 112E-28009 MADRID (ES)
(151) 2016 03 09
(441) 2016 11 21
(581) 2016 10 13
(111) 1323666
(540) SALUTÉ
(531) CFE: 25.05.03, 27.05.24
(511) 33
(732) Research and production enterprise „Nyva” in the form of
limited liability company, vul. 40-richchia Peremohy, 1,
smt. Tairove,Ovidiopolskyi r-nOdeska obl. 65496 (UA)
(151) 2019 01 25
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1370809
(540) STONE BREWING
(531) CFE: 04.01.05, 26.04.24, 27.05.24
(511) 25, 32
(732) Stone Brewing Co.,
1292 Citracado Parkway92029 California Escondido (US)
(151) 2018 12 12
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1371235
(540) CABALLERO
(531) CFE: 26.04.06

(511) 9, 12, 25

(111) 1405153
(540) AUTOSTABLE
(511) 7
(732) SEMPERTRANS FRANCE BELTING TECHNOLOGY,
10 rue des Charretiers F-95100 ARGENTEUIL (FR)
(151) 2018 03 02
(441) 2018 06 25
(581) 2018 06 07
(111) 1407305
(540) KERB
(531) CFE: 26.04.01, 26.07.20, 26.11.02, 27.05.01
(732) KERB TECHNOLOGIES PTY LTD,
49 Church RdBELLBOWRIE QLD 4070 (AU)
(151) 2018 12 11
(441) 2019 01 21

(511) 42
(581) 2019 01 03

(111) 1408097
(540) standartpark
(531) CFE: 27.05.17
(511) 6, 17, 19
(732) OLEG Franko, Carrer del Doctor Fleming,
1 ap. 18E-46004 Valencia (ES); OLEG Dutko,
Av. Jacinto Benavente, 25 ap. 14E-46005 VALENCIA (ES)
(151) 2017 07 27
(441) 2018 07 09
(581) 2018 06 21
(111) 1408132
(540) foto
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9, 35, 38, 42
(732) Xiaomi Singapore Pte. Ltd.,
60 Paya Lebar Road,#08-28 Paya Lebar SquareSingapore 409051 (SG)
(151) 2017 12 26
(441) 2018 07 09
(581) 2018 06 21
(111) 1413597
(540) CREATE YOURSELF
(511) 9, 35, 41
(732) Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24CH-1204 Genève (CH)
(151) 2017 12 22
(441) 2018 08 06
(581) 2018 07 19
(111) 1413716
(540) TILDOKET
(732) Dopharma Research B.V.,
Zalmweg 24NL-4941 VX Raamsdonksveer (NL)
(151) 2018 11 28
(441) 2019 02 11
(111) 1414503
(531) CFE: 26.01.01, 29.01.01
(732) Pirelli Tyre S.p.A.,
Viale Piero e Alberto Pirelli, 25I-20126 Milan (IT)
(151) 2017 12 27
(441) 2018 08 13

(511) 5
(581) 2019 01 24
(511) 12
(581) 2018 07 26

Nr 10/2019
(111) 1414510
(531) CFE: 26.01.01, 29.01.02
(732) Pirelli Tyre S.p.A.,
Viale Piero e Alberto Pirelli, 25I-20126 Milan (IT)
(151) 2017 12 27
(441) 2018 08 13
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(511) 12

(111) 1424641
(540) RJ ARRAW
(511) 14
(732) RJ Watches SA, Grand-Rue 29-31CH-1204 Genève (CH)
(151) 2018 07 27
(441) 2019 02 18
(581) 2018 09 27

(581) 2018 07 26

(111) 1424655
(540) Terrabio
(531) CFE: 27.05.01
(511) 29
(732) SAVENCIA SA, 42 rue RieussecF-78220 VIROFLAY (FR)
(151) 2018 07 10
(441) 2019 02 18
(581) 2018 09 27

(111) 1417482
(540) PARIS-DEAUVILLE CHANEL
(511) 3
(732) CHANEL SARL,
Quai du Général-Guisan CH-1204 Genewa (CH)
(151) 2018 04 26
(441) 2018 09 03
(581) 2018 08 16
(111) 1424131
(540) AtSource
(531) CFE: 10.03.07, 26.13.25, 27.05.01
(511) 9, 29, 30, 35
(732) OLAM INTERNATIONAL LIMITED,
7 Straits View,#20-01 Marina One East TowerSingapore 018936 (SG)
(151) 2018 09 07
(441) 2019 02 18
(581) 2019 01 31
(111) 1424288
(540) gg hygge
(531) CFE: 26.01.01, 27.05.10
(511) 9, 16, 35, 38, 41, 42
(732) G+J Food & Living GmbH & Co. KG,
Am Baumwall 1120459 Hamburg (DE)
(151) 2017 10 11
(441) 2019 02 18
(581) 2018 09 27
(111) 1424315
(540) ECE BANYO
(531) CFE: 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(511) 11
(732) ECE BANYO GEREÇLERI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Organize Sanayı Bölgesi 5. Cad.ÇORUM (TR)
(151) 2018 07 16
(441) 2019 02 18
(581) 2018 09 27
(111) 1424319
(540) FORTNITE
(732) Epic Games, Inc.,
620 Crossroads BoulevardCary NC 27518 (US)
(151) 2018 07 26
(441) 2019 02 18

(511) 14, 16, 28, 42
(581) 2018 09 27

(111) 1424390
(540) DERMA LOTANA
(511) 3
(732) ANNA LOTAN LTD, 10 Hailan Street3060000 Or-Akiva (IL)
(151) 2018 05 07
(441) 2019 02 18
(581) 2018 09 27
(111) 1424397
(540) LECCO’S
(531) CFE: 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(511) 25, 35
(732) AHMET YILDIRIM,
Fevzi Cakmak Mah.,2052 Sk. No:32 D:5Bagcilarİstanbul (TR)
(151) 2018 01 23
(441) 2019 02 18
(581) 2018 09 27
(111) 1424471
(531) CFE: 05.03.13, 26.01.03, 29.01.13 (511) 35
(732) Association des Centres Distributeurs E.LECLERC (A.C.D. Lec),
Association régie selon la loi du 1er juillet 1901, 26 Quai Marcel
BoyerF-94200 IVRY SUR SEINE (FR)
(151) 2018 05 24
(441) 2019 02 18
(581) 2018 09 27
(111) 1424475
(540) HACKEN
(531) CFE: 26.04.01, 26.13.25, 27.05.24
(511) 36, 38, 42
(732) Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu „INFORMEISHN
SEKIURYTI HRUP”, vul. Shovkovychna, 16-B, kv. 54Kyiv 01024 (UA)
(151) 2017 10 10
(441) 2019 02 18
(581) 2018 09 27
(111) 1424476
(540) M GALLERY
(531) CFE: 26.04.18, 26.11.07, 27.05.10, 29.01.13
(511) 43
(732) ACCOR, 82 rue Henri Farman 92130 Issy-les-Moulineaux (FR)
(151) 2018 07 12
(441) 2019 02 18
(581) 2018 09 27
(111) 1424482
(540) SEROLA
(732) Serola Biomechanics, Inc.,
5406 Forest Hills CourtLoves Park IL 61111 (US)
(151) 2018 07 06
(441) 2019 02 18
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(511) 41
(581) 2018 09 27

(111) 1424541
(540) Groupe Estia Turn data into business
value by Consort NT
(531) CFE: 26.11.08, 27.05.10, 29.01.15
(511) 35, 42
(732) GROUPE ESTIA,
58 Boulevard Gouvion Saint CyrF-75017 Paris (FR)
(151) 2018 07 09
(441) 2019 02 18
(581) 2018 09 27
(111) 1424602
(540) YAMA FOOD
(531) CFE: 26.01.18, 27.05.17, 28.03.00, 29.01.14
(511) 29, 30
(732) Ma Group B.V., Rutherfordweg 2NL-3542 CG Utrecht (NL)
(151) 2018 05 14
(441) 2019 02 18
(581) 2018 09 27

(111) 1424664
(540) Q-FIX AUTO PARTS
(531) CFE: 26.01.18, 27.05.10
(732) Lobur Igor Oleksandrovych,
vul. Sribnokilska, 1, kv. 457m. Kyiv 02095 (UA)
(151) 2018 04 10
(441) 2019 02 18

(511) 7, 12, 35
(581) 2018 09 27

(111) 1424708
(540) UriRoyal
(511) 5
(732) PharmaS d.o.o. za proizvodnju i promet lijekova,
Radnička cesta 47HR-10000 Zagreb (HR)
(151) 2018 04 16
(441) 2019 02 18
(581) 2018 09 27
(111) 1424747
(531) CFE: 28.05.00, 29.01.01
(511) 37, 39, 42
(732) JOINT STOCK COMPANY „RUSSIAN RAILWAYS”,
NOVAYA BASMANNAYA STR., 2 RU-107174 MOSCOW (RU)
(151) 2018 03 21
(441) 2019 02 18
(581) 2018 09 27
(111) 1424758
(531) CFE: 28.05.00
(511) 37, 39, 42
(732) JOINT STOCK COMPANY „RUSSIAN RAILWAYS”,
NOVAYA BASMANNAYA STR., 2 RU-107174 MOSCOW (RU)
(151) 2018 03 21
(441) 2019 02 18
(581) 2018 09 27
(111) 1424772
(540) PHASCAN
(531) CFE: 26.01.10, 27.05.10
(511) 9
(732) Guangzhou duo pu le dian zi ke ji you xian gong si.,
Room 104 & 405 Building C,Yushu Industrial Park,Luogang
District,Guangzhou Guangdong Province (CN)
(151) 2018 02 12
(441) 2019 02 18
(581) 2018 09 27
(111) 1424776
(540) 40BURNING HOT
(531) CFE: 27.05.03, 27.07.03, 29.01.12
(511) 9, 28
(732) Euro Games Technology Ltd.,
„Maritsa” Str. 4,”Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
(151) 2018 01 23
(441) 2019 02 18
(581) 2018 09 27
(111) 1424795
(540) LÉO&MIRETTE
(531) CFE: 04.05.05, 24.17.25, 27.05.01
(511) 3, 5, 8, 9, 10, 21
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES
CENTRES LECLERC, SC GALEC, 26 quai Marcel BoyerF-94200 IVRY
SUR SEINE (FR)
(151) 2017 12 14
(441) 2019 02 18
(581) 2018 09 27
(111) 1424797
(540) comat RELECO
(531) CFE: 15.09.25, 26.04.04, 26.13.25, 29.01.12
(511) 9, 17, 37
(732) ComatReleco AG, Bernstrasse 4CH-3076 Worb (CH)
(151) 2018 03 15
(441) 2019 02 18
(581) 2018 09 27
(111) 1424809
(531) CFE: 04.05.05
(511) 3, 5, 8, 9, 10, 21
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES
CENTRES LECLERC, SC GALEC.,
26 Quai Marcel BoyerF-94200 IVRY SUR SEINE (FR)
(151) 2017 12 14
(441) 2019 02 18
(581) 2018 09 27
(111) 1424852
(540) 40 Clover MEGA
(531) CFE: 27.05.02, 27.07.11, 29.01.14
(511) 9, 28
(732) Euro Games Technology Ltd.,
„Maritsa” Str. 4,”Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
(151) 2018 01 23
(441) 2019 02 18
(581) 2018 09 27
(111) 1424926
(531) CFE: 28.03.00
(511) 16, 35, 36, 41
(732) Beijing TOJOY SHARE Investment Management Co., Ltd., No. 7,
Xiuju Yuan,Bei Yuan Jia Yuan,Chaoyang District100012 Beijing (CN)
(151) 2018 04 05
(441) 2019 02 18
(581) 2018 09 27
(111) 1424937
(540) LAGOEASY’UP
(511) 21
(732) LAGOSTINA S.P.A., Via Magenta, 6I-28887 OMEGNA (VB) (IT)
(151) 2018 06 15
(441) 2019 02 18
(581) 2018 09 27
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(111) 1425007
(540) technoBOND
(531) CFE: 01.15.15, 27.03.12, 27.05.09
(511) 1, 2, 16
(732) Szolvegy Kft., Téglagyári u. 8H-5000 Szolnok (HU)
(151) 2018 04 24
(441) 2019 02 18
(581) 2018 09 27
(111) 1425047

(540) Rico

(511) 2, 3, 4, 7, 8, 9,
14, 16, 18, 19, 20, 21, 23,
24, 25, 26, 28, 30, 41
(732) RICO DESIGN GmbH & Co. KG, Industriestr. 19/2333034 Brakel (DE)
(151) 2017 11 09
(441) 2019 02 18
(581) 2018 09 27

(111) 1425064
(540) TESERA
(511) 10
(732) Carl Zeiss Meditec AG, Göschwitzer Straße 51-5207745 Jena (DE)
(151) 2018 08 08
(441) 2019 02 18
(581) 2018 09 27
(111) 1425070
(540) KENO CLUB
(531) CFE: 02.09.01, 27.05.10
(511) 34, 35
(732) CAHAN İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Tekstilkent Koza
Plaza, İş Merkezi Oruç Reis,Mahallesi Tekstilkent, Caddesi No:12 A
Blok Kat:32 No:124 TR-34235 Esenler İstanbul (TR)
(151) 2018 05 24
(441) 2019 02 18
(581) 2018 09 27
(111) 1425178
(540) E EUROPE-TIRES
(531) CFE: 26.11.01, 27.05.10
(511) 12
(732) EUROPE RUBBER TREE-TIRES, LDA.,
AVENIDA ALMIRANTE REIS N.º 60A, 4ºP-1150-020 LISBOA (PT)
(151) 2018 06 27
(441) 2019 02 18
(581) 2018 09 27
(111) 1425186
(540) METALLlC COLLECTlON
(511) 3
(732) Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 6740588 Düsseldorf (DE)
(151) 2018 07 19
(441) 2019 02 18
(581) 2018 09 27
(111) 1425272
(540) Betagentin
(511) 5
(732) Dermapharm AG, Lil-Dagover-Ring 782031 Grünwald (DE)
(151) 2018 08 09
(441) 2019 02 18
(581) 2018 09 27
(111) 1425290
(540) DYGWJT
(531) CFE: 26.13.25, 27.05.01
(511) 20
(732) Dongying Port Group Co., Ltd.,
No. 99, Hong Kong Road,Dongying Port Economic Development
Zone,DongyingShandong Province (CN)
(151) 2018 07 02
(441) 2019 02 18
(581) 2018 09 27
(111) 1425291
(540) DYGWJT
(531) CFE: 26.13.25, 27.05.01
(511) 21
(732) Dongying Port Group Co., Ltd.,
No. 99, Hong Kong Road,Dongying Port Economic Development
Zone,DongyingShandong Province (CN)
(151) 2018 07 02
(441) 2019 02 18
(581) 2018 09 27
(111) 1425292
(540) DYGWJT
(531) CFE: 26.13.25, 27.05.01
(511) 6
(732) Dongying Port Group Co., Ltd.,
No. 99, Hong Kong Road,Dongying Port Economic Development
Zone,DongyingShandong Province (CN)
(151) 2018 07 02
(441) 2019 02 18
(581) 2018 09 27
(111) 1425293
(540) DYGWJT
(531) CFE: 26.13.25, 27.05.01
(511) 16
(732) Dongying Port Group Co., Ltd.,
No. 99, Hong Kong Road,Dongying Port Economic Development
Zone,DongyingShandong Province (CN)
(151) 2018 07 02
(441) 2019 02 18
(581) 2018 09 27
(111) 1425294
(540) DYGWJT
(531) CFE: 26.13.25, 27.05.01
(511) 42
(732) Dongying Port Group Co., Ltd.,
No. 99, Hong Kong Road,Dongying Port Economic Development
Zone,DongyingShandong Province (CN)
(151) 2018 07 02
(441) 2019 02 18
(581) 2018 09 27
(111) 1425319
(540) MOSAIQ6
(531) CFE: 26.04.09
(511) 9
(732) TELEVES, S.A., Rua B. de Conxo,
17E-15706 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA) (ES)
(151) 2018 03 22
(441) 2019 02 18
(581) 2018 09 27
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(111) 1425324
(540) apparazzis
(531) CFE: 01.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(511) 9, 35, 41, 42
(732) STARTUP BUILDING CORPORATION, S.L.,
Rodríguez Arias, 6-5°E-48008 Bilbao (Bízkaia) (ES)
(151) 2018 05 10
(441) 2019 02 18
(581) 2018 09 27
(111) 1425385
(540) DYGWJT
(531) CFE: 26.13.25, 27.05.01
(511) 12
(732) Dongying Port Group Co., Ltd.,
No. 99, Hong Kong Road,Dongying Port Economic Development
Zone,DongyingShandong Province (CN)
(151) 2018 07 02
(441) 2019 02 18
(581) 2018 09 27
(111) 1425392
(540) DYGWJT
(531) CFE: 26.13.25, 27.05.01
(511) 25
(732) Dongying Port Group Co., Ltd.,
No. 99, Hong Kong Road,Dongying Port Economic Development
Zone,DongyingShandong Province (CN)
(151) 2018 07 02
(441) 2019 02 18
(581) 2018 09 27
(111) 1425418
(540) 20 HOT BLAST
(531) CFE: 23.03.10, 27.03.15, 27.05.03, 29.01.15
(511) 9, 28
(732) Euro Games Technology Ltd.,
„Maritsa” Str. 4,”Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
(151) 2018 01 23
(441) 2019 02 18
(581) 2018 09 27
(111) 1425475
(540) 30 SPICY FRUITS
(531) CFE: 05.09.15, 27.03.11, 27.05.02, 29.01.14
(511) 9, 28
(732) Euro Games Technology Ltd.,
„Maritsa” Str. 4,”Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
(151) 2018 01 23
(441) 2019 02 18
(581) 2018 09 27
(111) 1425522
(540) THE ILLUSIONISTS
(531) CFE: 26.03.01, 27.05.10
(511) 41
(732) Illusionists Live LP,
60, Paya Lebar Road,#08-43, Paya Lebar SquareSingapore 409051 (SG)
(151) 2018 08 01
(441) 2019 02 18
(581) 2018 09 27
(111) 1430864
(540) FIRE & ICE
(531) CFE: 28.11.99
(732) „WINE INTERNATIONAL PROJECT” O.O.O.,
M. Eminescu street, 5MD-2012 Kishinev (MD)
(151) 2018 12 06
(441) 2019 02 18

(511) 32
(581) 2019 01 31

(111) 1432500
(540) Biella
(531) CFE: 26.11.03, 27.05.17
(511) 9, 16, 35, 38, 39, 42
(732) Biella-Neher Holding AG,
Erlenstrasse 44CH-2555 Brügg b. Biel (CH)
(151) 2018 08 03
(441) 2018 11 26
(581) 2018 11 08
(111) 1433937
(540) FORTNITE
(531) CFE: 26.04.18, 27.05.24
(511) 9, 14, 18, 25, 26, 28
(732) Epic Games, Inc., 620 Crossroads BoulevardCary NC 27518 (US)
(151) 2018 09 13
(441) 2018 12 03
(581) 2018 11 15
(111) 1437959
(540) MODERN
(531) CFE: 27.05.01
(511) 34
(732) China Tobacco Zhejiang Industrial Co., Ltd., No. 77
Zhongshan Nan Road,Hangzhou CityZhejiang Province (CN)
(151) 2018 09 04
(441) 2018 12 27
(581) 2018 12 06
(111) 1440126
(540) RELOADED
(511) 7
(732) HUTCHINSON, 2 RUE BALZAC F-75008 PARIS (FR)
(151) 2018 11 05
(441) 2019 01 07
(581) 2018 12 20
(111) 1440368
(540) VELVET BLOSSOM
(511) 3
(732) Beiersdorf AG, Unnastrasse 4820253 Hamburg (DE)
(151) 2018 10 24
(441) 2019 01 14
(581) 2018 12 27
(111) 1440369
(540) LAZY CAT<sup> .<\/sup> SLOWLY MATURED <sup>.<\/sup> GENUINE CRAFT NORTHERN EUROPE CIDER
MASTER’S PRIDE
(531) CFE: 03.01.06, 24.17.02, 27.01.12, 27.05.02
(511) 33
(732) UAB „MV GROUP ASSET MANAGEMENT”,
J. Jasinskio g. 16FLT-03163 Vilnius (LT)
(151) 2018 09 14
(441) 2019 01 14
(581) 2018 12 27
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(111) 1440373
(540) CLEAR ROSE
(511) 3
(732) Beiersdorf AG, Unnastrasse 4820253 Hamburg (DE)
(151) 2018 10 24
(441) 2019 01 14
(581) 2018 12 27
(111) 1440387
(540) JUICY SPLASH
(511) 3
(732) Beiersdorf AG, Unnastrasse 4820253 Hamburg (DE)
(151) 2018 10 24
(441) 2019 01 14
(581) 2018 12 27
(111) 1440511
(540) ACETALK
(531) CFE: 28.03.00
(511) 21
(732) Suzhou Ace Innovative Artistic Articles Co., LTD.,
63-1 Xiangyang Road, Suzhou New DistrictJiangsu215000 (CN)
(151) 2018 11 07
(441) 2019 01 14
(581) 2018 12 27
(111) 1440541
(531) CFE: 28.03.00
(511) 31
(732) JINAN LUXIANG XIANRENTANG AGRICULTURAL DEVELOPMENT
CO., LTD., No.288, Luxiang Village,
Caishi Town,Licheng District,Jinan City250100 Shandong Province (CN)
(151) 2018 09 04
(441) 2019 01 14
(581) 2018 12 27
(111) 1440558
(540) ROSHEN MILK CHOCOLATE
(531) CFE: 08.01.19, 19.03.03, 27.05.10, 29.01.14
(511) 30
(732) Dochirnie pidpryiemstvo „Kondyterska korporatsiia
„Roshen”, Elektrykiv vul., 26/9Kyiv 04176 (UA)
(151) 2018 09 21
(441) 2019 01 14
(581) 2018 12 27
(111) 1440582
(531) CFE: 19.03.03, 26.11.02, 29.01.12
(511) 5
(732) EGIS Gyógyszergyár Zrt.,
Keresztúri út 30-38H-1106 Budapest (HU)
(151) 2018 07 16
(441) 2019 01 14
(581) 2018 12 27
(111) 1440598
(540) RIBOSPORE
(511) 1, 5
(732) LL’s Magnetic Clay, Inc.,
Suite 300,2301 Scarbrough DriveAustin TX 78728 (US)
(151) 2018 11 19
(441) 2019 01 14
(581) 2018 12 27
(111) 1440605
(540) COSIM
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21.H-1103 Budapest (HU)
(151) 2018 08 28
(441) 2019 01 14
(581) 2018 12 27
(111) 1441680
(540) HIGH EXPERIENCE
(531) CFE: 06.01.02, 14.09.05, 27.05.17
(511) 25
(732) Beijing Huiteng Commercial & Trading Co.,Ltd.,
Rm.828, 8/F, Bldg.19,North Ritan Rd.,Chaoyang Dist.Beijing (CN)
(151) 2018 10 05
(441) 2019 01 21
(581) 2019 01 03
(111) 1442374
(540) CONDE DE HERVIAS
(732) D. Íñigo Manso de Zúñiga y Ugartechea,
El GuijarralE-09341 Tordomar (Burgos) (ES)
(151) 2018 06 19
(441) 2019 01 21

(511) 33
(581) 2019 01 03

(111) 1443659
(540) TOHO
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9
(732) TOHO ELECTRONICS INC., 4-3, Nishihashimoto
2-chome,Midori-Ku, Sagamihara-ShiKANAGAWA 252-0131
Kanagawa 252-0131 (JP)
(151) 2018 09 11
(441) 2019 01 28
(581) 2019 01 10
(111) 1443693
(540) Medical Note
(531) CFE: 24.13.01, 29.01.15
(511) 10, 42, 44
(732) Limited Liability Company «MONS»,
Golovinskoye sh., bld.5, korp. 1, of. 18013 RU-125212 Moscow (RU)
(151) 2018 10 26
(441) 2019 01 28
(581) 2019 01 10
(111) 1443714
(540) Milka moments
(531) CFE: 01.15.09, 03.04.02,
06.01.02, 08.01.22, 26.04.05, 27.05.09, 29.01.15
(732) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH,
Chollerstrasse 6301 Zug (CH)
(151) 2018 10 17
(441) 2019 01 28
(111) 1443811
(540) COFHeat
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.12
(732) COFICAB TUNISIE SA,
40 Rue du 18 Janvier 19521001 Tunis (TN)
(151) 2018 09 03
(441) 2019 01 28

(511) 30
(581) 2019 01 10
(511) 9
(581) 2019 01 10

257

(111) 1443836
(540) COFAlu
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.12
(511) 9
(732) COFICAB TUNISIE SA, 40 Rue du 18 Janvier 19521001 Tunis (TN)
(151) 2018 09 03
(441) 2019 01 28
(581) 2019 01 10
(111) 1443844
(540) COFFlex
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.12
(511) 9
(732) COFICAB TUNISIE SA, 40 Rue du 18 Janvier 19521001 Tunis (TN)
(151) 2018 09 03
(441) 2019 01 28
(581) 2019 01 10
(111) 1443851
(540) COFData
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.12
(511) 9
(732) COFICAB TUNISIE SA, 40 Rue du 18 Janvier 19521001 Tunis (TN)
(151) 2018 09 03
(441) 2019 01 28
(581) 2019 01 10
(111) 1443856
(540) COFSense
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.12
(511) 9
(732) COFICAB TUNISIE SA, 40 Rue du 18 Janvier 19521001 Tunis (TN)
(151) 2018 09 03
(441) 2019 01 28
(581) 2019 01 10
(111) 1443862
(540) COFSkinny
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.12
(511) 9
(732) COFICAB TUNISIE SA, 40 Rue du 18 Janvier 19521001 Tunis (TN)
(151) 2018 09 03
(441) 2019 01 28
(581) 2019 01 10
(111) 1443864
(540) e-COF
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.12
(511) 9
(732) COFICAB TUNISIE SA, 40 Rue du 18 Janvier 19521001 Tunis (TN)
(151) 2018 09 03
(441) 2019 01 28
(581) 2019 01 10
(111) 1444074
(540) ERGOSWISS
(511) 7, 9, 20, 42
(732) Ergoswiss AG, Nöllenstrasse 15CH-9443 Widnau (CH)
(151) 2018 05 24
(441) 2019 01 28
(581) 2019 01 10
(111) 1444086
(540) O’VEGGIE
(511) 29, 30, 32
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES
CENTRES LECLERC, SC GALEC, 26 Quai Marcel Boyer F-94200 IVRY
SUR SEINE (FR)
(151) 2018 05 24
(441) 2019 01 28
(581) 2019 01 10
(111) 1444100
(540) VENTURE CAFÉ
(511) 35, 41, 42, 43
(732) CIC VENTURE CAFÉ GLOBAL INSTITUTE, INC.,
14th Floor, 1 BroadwayCambridge MA 02142 (US)
(151) 2018 07 11
(441) 2019 01 28
(581) 2019 01 10
(111) 1444106
(540) ed
(531) CFE: 26.03.01, 27.05.22, 29.01.01
(511) 9, 35, 42
(732) eD system group a.s.,
Novoveská 1262/95CZ-709 00 Ostrava, Mariánské Hory (CZ)
(151) 2018 05 25
(441) 2019 01 28
(581) 2019 01 10
(111) 1444206
(540) SHELLNAIL
(531) CFE: 27.05.01, 28.05.00
(511) 5
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „Kvadrat-S”,
Irtyshskij 2-j pr-d, 4B, korp. 5, RU-107143 Moscow (RU)
(151) 2018 11 21
(441) 2019 01 28
(581) 2019 01 10
(111) 1444213
(540) ACADEMIC SINGLES
(531) CFE: 26.04.02, 26.15.15, 27.05.24
(511) 38, 42, 45
(732) OPG Online Personals Group AG,
c/o Fölmli Treuhand AG,Rothusstrasse 23CH-6331 Hünenberg (CH)
(151) 2018 06 13
(441) 2019 01 28
(581) 2019 01 10
(111) 1444217
(540) PINK CONNECT
(511) 9, 42
(732) VENTE-PRIVEE.COM,
249 avenue du Président WilsonF-93210 LA PLAINE SAINT DENIS (FR)
(151) 2018 09 28
(441) 2019 01 28
(581) 2019 01 10
(111) 1444737
(540) EFLOW
(511) 9, 12, 18, 25, 35, 37, 42
(732) Fairly Bike Manufacturing Co., Ltd., No.4 Shengli
Street,Tucheng District,New Taipei CityTaiwan 23678 (CN)
(151) 2018 08 24
(441) 2019 02 04
(581) 2019 01 17
(111) 1444814
(540) GRAVITELLE
(511) 10
(732) Zibele Holding AG, Freiburgstrasse 62CH-3008 Bern (CH)
(151) 2018 11 05
(441) 2019 02 04
(581) 2019 01 17
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(111) 1445067
(540) TriS
(531) CFE: 27.05.10
(511) 19
(732) Bulushev Timur Shamilyevich, Bogdana Khmelnitskogo Str.,
20, BugulmaRU-423234 Tatarstan Republic (RU)
(151) 2018 08 07
(441) 2019 02 04
(581) 2019 01 17
(111) 1445088
(540) HOT Process For Environment
(531) CFE: 27.05.09
(511) 7
(732) Beijing HOT Mining Tech Co., Ltd.,
Room B910, Building 4,Beijing INN, No. 11,DongShuiJing
HuTong,Dongcheng DistBeijing (CN)
(151) 2018 06 27
(441) 2019 02 04
(581) 2019 01 17
(111) 1445156
(540) the ultimate training camp
(531) CFE: 02.01.08
(511) 41, 45
(732) Campus Crusade for Christ, Inc.,
100 Lake Hart Drive-3500Attn: General Counsel’s Office IP
TeamOrlando FL 32832-0100 (US)
(151) 2018 06 21
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1445168
(540) DEXTRA
(531) CFE: 26.05.02, 27.05.24
(511) 7
(732) NINGBO HANPU TOOLS CO.,LTD,
Middle Street Village,Hengxi Town, Yinzhou District,
Ningbo CityZhejiang Province (CN)
(151) 2018 10 31
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1445186
(540) ZHONGLUHUILIAN
(531) CFE: 28.03.00
(511) 36
(732) Dongying Huilian Financial Services Co.,Ltd.,
No. 533, Building A, Central Street,Hean Community,
Hekou District, Dongying CityShandong Province (CN)
(151) 2018 10 31
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1445194
(540) PULY
(531) CFE: 27.05.17
(511) 7
(732) NINGBO HANPU TOOLS CO.,LTD,
Middle Street Village,Hengxi Town, Yinzhou District,Ningbo
CityZhejiang Province (CN)
(151) 2018 10 31
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1445197
(531) CFE: 28.03.00
(511) 35
(732) Dongying Huilian Financial Services Co.,Ltd.,
No. 533, Building A, Central Street,Hean Community,
Hekou District, Dongying CityShandong Province (CN)
(151) 2018 10 31
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1445216
(540) APC
(531) CFE: 27.05.22
(511) 7
(732) NINGJIN APC INDUSTRIES CO., LTD, NO. 18 TAISHAN
ROAD,NINGJIN COUNTY253400 SHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2018 11 23
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1445230
(531) CFE: 28.03.00
(511) 35
(732) DONGYING TIANDONG PHARMACEUTICAL CO., LTD., NO.
1236, NANER ROAD,DONGYING DISTRICT,DONGYING CITY257000
SHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2018 11 23
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1445239
(540) saferich
(531) CFE: 27.05.01
(511) 12
(732) SHANDONG FENGYUAN TIRE MANUFACTURING
CO., LTD., YICHENG ECONOMIC DEVELOPMENTZONE OF
ZAOZHUANG277300 SHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2018 11 23
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1445249
(540) andreia professional
(531) CFE: 27.05.10
(511) 3
(732) HIGICOL, S.A.,
RUA SANTOS DIAS, N.º 1121P-4465-255 SÃO MAMEDE DE INFESTA (PT)
(151) 2018 12 05
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1445267
(540) JUFENG
(531) CFE: 27.05.01, 28.03.00

(511) 2, 17

Nr 10/2019

(732) Suzhou Jufeng Electrical Insulation System Co., Ltd,
Fenhu Economic Zone,Middle Linhu Road,
Wujiang CityJiangsu (CN)
(151) 2018 10 31
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1445275
(540) AILIPU
(531) CFE: 28.03.00
(511) 7
(732) Zhejiang Ailipu Technology Co.,Ltd,
No. 2, Jinyuan Rd., Binhai Xincheng, Haiyou Town,
Sanmen County, TaizhouZhejiang (CN)
(151) 2018 06 26
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1445307
(540) HERMES ULTRAPLA
(511) 18
(732) HERMES INTERNATIONAL,
24 rue du Faubourg Saint-HonoréF-75008 PARIS (FR)
(151) 2018 11 26
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1445332
(540) FIND X
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9, 35
(732) GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS
CORP., LTD., NO.18 HAIBIN ROAD,WUSHA,
CHANG’AN,DONGGUANGUANGDONG (CN)
(151) 2018 11 07
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1445347
(540) LEPZI
(531) CFE: 27.05.01
(511) 5, 10
(732) HEBEI TEWENTE BIOTECHNOLOGY DEVELOPMENT
CO.,LTD, UNIT F, BUILDING 8,NO. 116, XING’AN STREET,GAOXIN
DISTRICT,SHIJIAZHUANG CITY050000 HEBEI PROVINCE (CN)
(151) 2018 09 26
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1445352
(531) CFE: 28.03.00
(511) 29
(732) JINAN NANQUAN ANIMAL HUSBANDRY CO., LTD., NO. 299,
NANQUAN VILLAGE,CAISHI STREET,LICHENG DISTRICT,
JINAN CITY250100 SHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2018 11 23
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1445353
(540) Qianzhuang
(531) CFE: 27.05.01, 28.03.00
(511) 3
(732) DONGYING RUN YAN BIOTECHNOLOGY CO., LTD.,
BUILDING 6, NO.38 HUANGHE ROAD,DONGYING
DISTRICT,DONGYING CITY257000 SHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2018 11 23
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1445384
(531) CFE: 28.03.00
(511) 35
(732) DONGYING TIANDONG PHARMACEUTICAL CO., LTD.,
NO. 1236, NANER ROAD,DONGYING DISTRICT,DONGYING
CITY257000 SHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2018 11 23
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1445411
(531) CFE: 28.03.00
(511) 25
(732) JIHUA 3514 LEATHER AND SHOES CO., LTD,
SHANGZHUANG TOWN,LU QUAN DISTRICT,SHIJIAZHUANG CITY
HEBEI PROVINCE (CN)
(151) 2018 10 17
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1445420
(531) CFE: 26.13.25, 28.03.00
(511) 3
(732) DONGYING RUN YAN BIOTECHNOLOGY CO., LTD.,
BUILDING 6, NO.38 HUANGHE ROAD,DONGYING
DISTRICT,DONGYING CITY257000 SHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2018 12 13
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1445423
(540) XIANHELUDONG
(531) CFE: 28.03.00
(511) 31
(732) HeKou District Xianhe Old Wine Chateau, The East Gate,
Aolun Water Factory,Xingkaihu Road, Xianhe Town,Hekou
District,DongyingShandong (CN)
(151) 2018 10 31
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1445427
(540) XIANHELAOJIUPIN
(531) CFE: 28.03.00
(511) 33
(732) HeKou District Xianhe Old Wine Chateau, The East Gate,
Aolun Water Factory,Xingkaihu Road, Xianhe Town,Hekou District,
DongyingShandong (CN)
(151) 2018 10 31
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24

Nr 10/2019
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(111) 1445432
(540) XIANHELUDONG
(531) CFE: 28.03.00
(511) 33
(732) HeKou District Xianhe Old Wine Chateau, The East Gate,
Aolun Water Factory,Xingkaihu Road, Xianhe Town,Hekou District,
DongyingShandong (CN)
(151) 2018 10 31
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24

(111) 1445857
(540) SHENGL I LONG
(531) CFE: 28.03.00
(511) 1
(732) SHENGLI OILFIELD CHANGLONG RUBBER AND PLASTICS CO.,
LTD., NO. 83, NORTH ONE ROAD,DONGYING DISTRICT,DONGYING
CITY257000 SHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2018 10 29
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24

(111) 1445446
(540) Cari
(531) CFE: 27.05.10
(511) 9, 14, 18
(732) Thomas Schifferer, Sonnenhall 591083 Baiersdorf (DE)
(151) 2018 09 28
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24

(111) 1445874
(540) K
(531) CFE: 26.01.03, 26.11.03, 27.05.01
(511) 6, 7, 9, 37
(732) KYOSAN ELECTRIC MFG. CO., LTD., 29-1, Heiancho
2-chome,Tsurumi-ku,Yokohama-shiKanagawa 230-0031 (JP)
(151) 2018 07 18
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24

(111) 1445504
(540) i-young
(531) CFE: 27.05.01, 28.03.00
(511) 3
(732) DONGYING RUN YAN BIOTECHNOLOGY CO., LTD.,
BUILDING 6, NO.38 HUANGHE ROAD,DONGYING
DISTRICT,DONGYING CITY257000 SHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2018 12 10
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1445544
(540) XIANHELUDONG
(531) CFE: 28.03.00
(511) 29
(732) HeKou District Xianhe Old Wine Chateau, The East Gate,
Aolun Water Factory,Xingkaihu Road, Xianhe Town,Hekou
District,DongyingShandong (CN)
(151) 2018 10 31
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1445546
(540) VERTIGE COEUR
(511) 14
(732) HERMES INTERNATIONAL,
24 rue du Faubourg Saint-HonoréF-75008 PARIS (FR)
(151) 2018 11 29
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1445582
(531) CFE: 26.05.04, 26.13.25
(511) 17
(732) SHENGLI OILFIELD CHANGLONG RUBBER AND PLASTICS CO.,
LTD., NO. 83, NORTH ONE ROAD,DONGYING DISTRICT,DONGYING
CITY257000 SHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2018 10 29
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1445631
(531) CFE: 28.03.00
(511) 18, 25
(732) YEARCON CO., LTD., No.239, Wenzhong East Road,
Wenxi Town, Qingtian County323903 Zhejiang Province (CN)
(151) 2018 11 23
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1445650
(540) YEARCON
(531) CFE: 27.05.01, 28.03.00
(511) 18, 25
(732) YEARCON CO., LTD., No.239, Wenzhong East Road,
Wenxi Town, Qingtian County323903 Zhejiang Province (CN)
(151) 2018 11 23
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1445677
(540) ankax
(531) CFE: 26.04.18, 27.05.01, 28.03.00, 29.01.13
(511) 9
(732) GUANGZHOU HONGKEXIANG ELECTRONIC TECHNOLOGY
CO., LTD., No.004 Room, 4st Floor, No. 37, Xidi 2nd Road, Liwan
District, Guangzhou CityGuangdong Province (CN)
(151) 2018 07 02
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1445688
(540) ELUTAX SV
(511) 10
(732) AACHEN RESONANCE ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT
FÜR MAGNETRESONANZKOMPATIBLE MEDIZINPRODUKTE MBH,
Pauwelsstraße 17 52074 AACHEN (DE)
(151) 2018 08 10
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1445730
(540) PRÉMIO NAVIGATOR ARTE EM PAPEL
(531) CFE: 27.05.09
(511) 41
(732) THE NAVIGATOR COMPANY, S.A.,
Península da Mitrena-Sado, SadoP-2910-738 SETÚBAL (PT)
(151) 2018 10 08
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1445752
(540) ELUTAX „3”
(511) 10
(732) ALEXANDER RUEBBEN, Lacets Saint Leon,
6MC-98000 Monaco-(PRINCIPALITY OF MONACO) (MC)
(151) 2018 08 10
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1445792
(540) DERMCLASS
(511) 41, 44
(732) LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE,
Avenue René LevayerF-86270 LA ROCHE-POSAY (FR)
(151) 2018 12 07
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24

(111) 1445905
(531) CFE: 26.03.23, 26.04.03, 26.11.13 (511) 6, 11
(732) JINAN MECH PIPING TECHNOLOGY CO., LTD.,
Meigui Zone of Industrial Park,Pingyin250400 Jinan City (CN)
(151) 2018 07 02
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1445924
(540) SANOLIT
(511) 16, 17, 19, 20
(732) SANEM PLASTİK MAKİNA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 29 Ekim Mah. Karabağ Sok. No:17
Yazıbaşı Torbalı İzmir (TR)
(151) 2018 10 12
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1445954
(531) CFE: 02.09.14, 09.07.22, 26.03.01, 26.04.14
(511) 41
(732) Shandong Yuntong Information Technology Co., Ltd.,
Room 416, Building C,No. 228, South Road, Dongying District,
Dongying CityShandong Province (CN)
(151) 2018 10 31
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1445957
(540) Y YEARCON
(531) CFE: 27.05.09
(511) 18, 25
(732) YEARCON CO., LTD., No.239, Wenzhong East Road, Wenxi
Town, Qingtian County323903 Zhejiang Province (CN)
(151) 2018 11 23
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1445959
(540) Y YEARCON
(531) CFE: 27.05.09, 28.03.00
(511) 18, 25
(732) YEARCON CO., LTD., No.239, Wenzhong East Road,
Wenxi Town, Qingtian County323903 Zhejiang Province (CN)
(151) 2018 11 23
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1445981
(540) ecotoki
(511) 28
(732) Bednarskiy Sergiy,
35 L Volodymyra Vernadskohost., apt. 19Dnipro 49027 (UA)
(151) 2018 10 03
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1446030
(540) THINKCOOL
(511) 1, 6
(732) Shanghai Shengkai Chemicals Co., Ltd.,
Room 212-1, No. 1218 Waima Road,Huangpu DistrictShanghai (CN)
(151) 2019 01 07
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1446034
(540) WFK
(511) 6, 11
(732) TAIZHOU RIDA VALVE CO., LTD,
No. 8 Xingfutang Road,Bingang Industrial Zone,Shamen,
Yuhuan,TaizhouZhejiang (CN)
(151) 2018 10 31
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1446048
(540) teplis
(531) CFE: 07.01.24, 27.03.15
(511) 17, 19, 35, 42
(732) Bulushev Timur Shamilyevich, Bogdana Khmelnitskogo Str.,
20RU-423234 Bugulma, Tatarstan Republic (RU)
(151) 2018 08 13
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1446079
(540) LUIGI FERRERO
(511) 8, 9, 11, 21
(732) KETEN OOD,
appartment 1, floor 1,Vassil Levski str. 50BG-1600 Stara Zagora (BG)
(151) 2018 09 05
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1446082
(540) Kinwai
(531) CFE: 27.05.01
(511) 20, 35
(732) JIANGMEN KINWAI FURNITURE & DECORATION CO., LTD.,
No. 399, Jinou Road,JiangmenGuangdong Province (CN)
(151) 2018 10 31
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
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(111) 1446083
(540) JIAJIN
(531) CFE: 27.05.17
(511) 1
(732) JINAN JIAJIN TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO. LTD.,
Room 1-402,east consulate business building,102 industrial south
road,lixia district, Jinan cityShandong Province (CN)
(151) 2018 10 31
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1446110
(540) LITHON
(531) CFE: 24.17.05, 26.04.05, 27.05.24
(511) 19, 37, 42, 44
(732) Lithonplus GmbH & Co. KG,
Schwegenheimer Straße 1a67360 Lingenfeld (DE)
(151) 2018 10 17
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1446114
(540) DUTAMYZ
(511) 5
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto, Šmarješka cesta 6SI-8000 Novo mesto (SI)
(151) 2018 11 30
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1446119
(540) Foriba
(531) CFE: 27.05.09, 29.01.04
(511) 9, 35, 38, 41, 42
(732) F.I.T. BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİ SERVİSLERİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ, Altayçeşme Mahallesi Öz SokakMy Office Gold
No:19Maltepeİstanbul (TR)
(151) 2018 10 23
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1446140
(540) puremay
(531) CFE: 28.11.99
(511) 3
(732) INISTPHARM CO. LTD., #1429, Rosedeil Officetel,
280, Gwangpyeong-ro,GangnamguSeoul 06367 (KR)
(151) 2018 08 07
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1446142
(540) LITHON
(531) CFE: 24.17.05, 26.04.05, 27.05.24, 29.01.12
(511) 19, 37, 42, 44
(732) Lithonplus GmbH & Co. KG,
Schwegenheimer Straße 1a67360 Lingenfeld (DE)
(151) 2018 10 17
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1446214
(540) norelem
(531) CFE: 26.04.02, 27.05.17, 29.01.13
(511) 1, 3, 4, 6, 7, 8,
9, 16, 17, 20, 35, 41, 42
(732) norelem Normelemente KG,
Volmarstrasse 171706 Markgröningen (DE)
(151) 2017 12 21
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1446222
(540) UrbanEra
(531) CFE: 27.05.10, 29.01.13
(511) 7, 9, 11, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 42, 45
(732) BOUYGUES IMMOBILIER,
3 boulevard Gallieni F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR)
(151) 2018 03 26
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1446231
(540) UMIS
(511) 9, 12
(732) ECA ROBOTICS, 262 rue des Frères Lumière, Zone industrielle
Toulon EstF-83130 La Garde (FR)
(151) 2018 12 05
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1446241
(540) g GETEC
(531) CFE: 26.01.01, 27.05.08
(511) 4, 7, 9, 11, 35, 36, 37, 39, 40, 42
(732) G+E GETEC Holding GmbH,
Albert-Vater-Straße 5039108 Magdeburg (DE)
(151) 2018 03 15
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1446253
(540) LAUDAVIE
(511) 3, 5, 30, 32, 42
(732) LABORATOIRES LAUDAVIE, 5 rue de CharonneF-75011 PARIS (FR)
(151) 2018 07 03
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1446263
(540) RED TIGER
(531) CFE: 03.01.04, 24.01.09, 27.01.12, 29.01.13
(511) 25, 35
(732) TEMEL KARAKUŞ, Yayla Mah. Akasya Sok. No:5
D:1,Sultangaziİstanbul (TR)
(151) 2018 07 27
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1446304
(540) MINERAL CABLE SIMPLEX UK
(511) 9
(732) Burn Cable Management Systems Limited,
C/O Cox Costello & Horne,Langwood House,
63-81 High Street,RICKMANSWORTH Hertfordshire WD3 1EQ (GB)
(151) 2018 05 29
(441) 2019 02 18
(581) 2019 01 31

Nr 10/2019

(111) 1446305
(540) FIRE RESISTANT CABLE SIMPLEX UK(511) 9
(732) Burn Cable Management Systems Limited,
C/O Cox Costello & Horne,Langwood House,63-81 High
Street,RICKMANSWORTH Hertfordshire WD3 1EQ (GB)
(151) 2018 05 29
(441) 2019 02 18
(581) 2019 01 31
(111) 1446334
(540) Mininos
(732) Vitakraft pet care GmbH & Co. KG,
Mahndorfer Heerstraße 928307 Bremen (DE)
(151) 2018 11 21
(441) 2019 02 18

(511) 18, 28, 31

(581) 2019 01 31

(111) 1446356
(540) KYOSAN
(531) CFE: 26.11.02, 27.05.01
(511) 6, 7, 9, 37
(732) KYOSAN ELECTRIC MFG. CO., LTD., 29-1,
Heiancho 2-chome,Tsurumi-ku,Yokohama-shiKanagawa 230-0031 (JP)
(151) 2018 07 18
(441) 2019 02 18
(581) 2019 01 31
(111) 1446372
(540) zobo
(531) CFE: 01.15.05, 27.05.07
(511) 11
(732) Zhejiang ZOBO Technology Co.,Ltd, Guinan Road (Inside
Yongkang Sitong Gear Factory), Chengxi New District,Yongkang
CityZhejiang Province (CN)
(151) 2018 10 31
(441) 2019 02 18
(581) 2019 01 31
(111) 1446405
(531) CFE: 28.03.00
(511) 42
(732) DONGYING KANGLONG LARGE PHARMACY CO.,
LTD., DONGXIN STORE, SHENGDA SUPERMARKET,XINXING
COMMUNITY,DONGYING DISTRICT,DONGYING CITY257000
SHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2018 11 12
(441) 2019 02 18
(581) 2019 01 31
(111) 1446433
(540) TVT
(511) 6
(732) OSMAN ARSLANTAŞ,
Düğmeciler Mah. Alp Sok. No:9/Kat:3 Eyüp İstanbul (TR)
(151) 2018 08 10
(441) 2019 02 18
(581) 2019 01 31
(111) 1446440
(531) CFE: 28.03.00
(511) 1
(732) DONGYING HEBANG CHEMICAL CO., LTD., THE NORTH OF
GANGBEIYI ROAD,THE WEST OF DONGGANG ROAD,DONGYING
PORT ECONOMICDEVELOPMENT ZONE,HEKOU DISTRICT,
DONGYING CITY257000 SHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2018 12 25
(441) 2019 02 18
(581) 2019 01 31
(111) 1446441
(540) HA I KEHEBANG
(531) CFE: 28.03.00
(511) 1
(732) DONGYING HEBANG CHEMICAL CO., LTD., THE NORTH OF
GANGBEIYI ROAD,THE WEST OF DONGGANG ROAD,DONGYING
PORT ECONOMICDEVELOPMENT ZONE,HEKOU DISTRICT,
DONGYING CITY257000 SHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2018 12 25
(441) 2019 02 18
(581) 2019 01 31
(111) 1446475
(540) GELLANEER
(511) 1
(732) DSM IP Assets B.V. (Private Limited Liability Company),
Het Overloon 1NL-6411 TE Heerlen (NL)
(151) 2018 12 10
(441) 2019 02 18
(581) 2019 01 31
(111) 1446770
(531) CFE: 26.01.03
(511) 1
(732) SHANDONG HONGXU CHEMICAL CO. LTD, ECONOMIC AND
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE OF DONGYING PORT,
DONGYING CITY257000 SHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2018 12 10
(441) 2019 02 18
(581) 2019 01 31
(111) 1446788
(531) CFE: 26.11.01, 28.03.00
(511) 29
(732) DONGYING YIDAZAO DAIRY CO., LTD., NORTH OF SHENGLI
BRIDGE,DONGYING CITY257000 SHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2019 01 04
(441) 2019 02 18
(581) 2019 01 31
(111) 1446876
(531) CFE: 28.03.00
(511) 32
(732) DONGYING YIDAZAO DAIRY CO., LTD., NORTH OF SHENGLI
BRIDGE,DONGYING CITY257000 SHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2019 01 04
(441) 2019 02 18
(581) 2019 01 31
(111) 1446881
(540) HSG
(531) CFE: 26.03.04, 27.05.01

(511) 7

Nr 10/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(732) FOSHAN BEYOND LASER TECHNOLOGY CO., LTD,
No. 8-2, Zhujiang Avenue,Bijiang Industrial Zone,Beijiao Town,
Shunde District,FoshanGuangdong (CN)
(151) 2018 10 31
(441) 2019 02 18
(581) 2019 01 31
(111) 1446894
(540) ME METE ENERJİ powerful connections
(531) CFE: 27.05.10, 29.01.12
(511) 7, 9, 11, 35
(732) METE ENERJİ KABLO VE ELEKTRİK MAL. SAN. VE TİC. A.Ş.,
Atatürk Osb 10007 Sk. NO: 34 Çiğliİzmir (TR)
(151) 2018 05 21
(441) 2019 02 18
(581) 2019 01 31
(111) 1446965
(531) CFE: 15.07.01
(511) 7
(732) Fujian Province Kaida Stone Machinery Co., Ltd,
DK27-E HailianPionner Park,Shuitou, Nanan CityFujian Province (CN)
(151) 2018 11 16
(441) 2019 02 18
(581) 2019 01 31
(111) 1446966
(540) EPIX
(732) Henkel AG & Co. KGaA,
Henkelstraße 6740589 Düsseldorf (DE)
(151) 2018 11 26
(441) 2019 02 18

(511) 1, 2, 16
(581) 2019 01 31

(111) 1447001
(540) LLSAIDA
(531) CFE: 26.11.01, 27.05.01
(511) 21
(732) LILING SAIDA CERAMICS CO., LTD., LIANGCI GROUP,
WANG JIA LONG VILLAGE, DA ZHANG COUNTY, LILING CITY,
HUNAN PROVINCE (CN)
(151) 2018 12 11
(441) 2019 02 18
(581) 2019 01 31
(111) 1447010
(540) THREE PINES
(511) 32
(732) Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennostyu „VSK”,
ul. 50-let Oktyabrya, 113g. DimitrovgradRU-433502 Ulyanovskaya
oblast (RU)
(151) 2018 12 05
(441) 2019 02 18
(581) 2019 01 31
(111) 1447052
(531) CFE: 26.11.01, 28.03.00
(511) 30
(732) DONGYING YIDAZAO DAIRY CO., LTD., NORTH OF SHENGLI
BRIDGE,DONGYING CITY257000 SHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2019 01 04
(441) 2019 02 18
(581) 2019 01 31
(111) 1447075
(531) CFE: 26.11.01, 28.03.00
(511) 30
(732) DONGYING YIDAZAO DAIRY CO., LTD., NORTH OF SHENGLI
BRIDGE,DONGYING CITY257000 SHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2019 01 04
(441) 2019 02 18
(581) 2019 01 31
(111) 1447184
(540) TOY COP
(531) CFE: 01.01.05, 03.07.17, 24.01.07,
24.11.25, 27.05.01, 29.01.14
(511) 28
(732) OCON INC., #A, 253, Pangyo-ro,Bundang-gu,
Seongnam-siGyeonggi-do (KR)
(151) 2018 11 05
(441) 2019 02 18
(581) 2019 01 31
(111) 1447193
(540) BRANCHER
(531) CFE: 03.13.05, 27.03.01
(511) 2
(732) SUZHOU KINGSWOOD PRINTING INK CO.,LTD,
NO.989 CHUNSHEN ROAD,HUANGDAI TOWN,XIANGCHENG
DISTRICT,SUZHOU CITYJIANGSU PROVINCE (CN)
(151) 2018 09 25
(441) 2019 02 18
(581) 2019 01 31
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(111) 1447248
(540) FORTUNE TWINS
(531) CFE: 26.13.25, 27.05.03, 29.01.15
(511) 9, 28, 41
(732) Euro Games Technology Ltd., 4,
„Maritsa” Str.,„Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
(151) 2018 07 17
(441) 2019 02 18
(581) 2019 01 31
(111) 1447268
(540) BEAUREN
(531) CFE: 27.05.01
(511) 3, 35
(732) Beauren Korea, Inc.,
#202, 146, Bongeunsa-ro, Gangnam-gu Seoul (KR)
(151) 2018 08 09
(441) 2019 02 18
(581) 2019 01 31
(111) 1447368
(540) XANTREME
(511) 1
(732) DSM IP Assets B.V. (Private Limited Liability Company),
Het Overloon 1NL-6411 TE Heerlen (NL)
(151) 2018 12 10
(441) 2019 02 18
(581) 2019 01 31
(111) 1447388
(540) HRT
(511) 11
(732) ZHEJIANG JUFAN COPPER INDUSTRY CO., LTD,
Bingang Gongyecheng,Shamen Town,Yuhuan CountyZhejiang (CN)
(151) 2018 07 12
(441) 2019 02 18
(581) 2019 01 31
(111) 1447403
(540) BLACK ISLAND
(531) CFE: 06.03.03, 27.05.09
(511) 25, 35
(732) KAAN ALACAN, Mehmet Nezih Özmen Mh.Emek Sk.,
Uzunçınar Apt.B2 Blok D:8 Merter GüngörenİSTANBUL (TR)
(151) 2018 10 03
(441) 2019 02 18
(581) 2019 01 31
(111) 1447412
(540) Darin
(531) CFE: 27.05.01
(511) 7
(732) Jinan Darin Machinery Co., Ltd., ZhongSi 3-301,
YangGuangShunCheng,Shizhong District,Jinan cityShandong
Province (CN)
(151) 2018 08 09
(441) 2019 02 18
(581) 2019 01 31
(111) 1447456
(540) VPSX/DirectPrint
(732) Levi, Ray & Shoup, Inc.,
2401 W. Monroe StreetSpringfield IL 62704 (US)
(151) 2018 12 17
(441) 2019 02 18
(111) 1447474
(540) STARK
(531) CFE: 26.04.07, 27.05.09, 29.01.13
(732) S&R Industriewerkzeuge GmbH,
Industriestraße 5179194 Gundelfingen (DE)
(151) 2018 10 17
(441) 2019 02 18

(511) 9
(581) 2019 01 31
(511) 7, 8, 28
(581) 2019 01 31

(111) 1447508
(540) KUBA
(531) CFE: 29.01.01
(511) 12
(732) KUBA OTOMOTİV İNS. SAN. TİC. A.Ş.,
4. Organize San. Ből. 83422 Cad.,No:14/BŞehitkamil / Gaziantep (TR)
(151) 2018 10 04
(441) 2019 02 18
(581) 2019 01 31
(111) 1447519
(540) BOSIDENG
(531) CFE: 28.03.00
(511) 18, 25
(732) BOSIDENG INTERNATIONAL FASHION (CHINA)
LIMITED, ROOM 1606, NO. 98,SONG HU ROAD, YANG PU
DISTRICTSHANGHAI (CN)
(151) 2018 11 23
(441) 2019 02 18
(581) 2019 01 31

(111) 1447195
(540) DONG FU DE
(531) CFE: 01.05.15, 26.11.21, 28.03.00
(511) 29
(732) DONGYING MINXING FOOD CO., LTD., YANWO TOWN,LIJIN
COUNTY,DONGYING CITY257400 SHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2018 09 25
(441) 2019 02 18
(581) 2019 01 31

(111) 1447525
(540) Rikett
(531) CFE: 27.05.01
(511) 19
(732) RIKETT PERFORMANCE PANEL(SZ) CO,LTD, NO.2-8,
FENGGANG ROAD, SHUANGFENG TOWN, TAICANG, (CN)
(151) 2018 12 11
(441) 2019 02 18
(581) 2019 01 31

(111) 1447231
(540) Kids
(531) CFE: 09.01.24, 09.05.12, 26.11.14, 29.01.15
(511) 18, 25
(732) 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)
(151) 2018 10 05
(441) 2019 02 18
(581) 2019 01 31

(111) 1447553
(540) AOLITE
(531) CFE: 26.03.01, 27.05.04
(511) 7
(732) SHANDONG OUTAILONG HEAVY INDUSTRY CO., LTD.,
Caterpillar Industry Park,Qingzhou,Weifang City262500 Shandong
Province (CN)
(151) 2018 07 12
(441) 2019 02 18
(581) 2019 01 31

(111) 1447237
(531) CFE: 26.07.25, 26.13.25, 28.03.00 (511) 29
(732) Shandong Lu food daily fresh food Co.,Ltd., No.38,
Xinzhu Road,Licheng District, Jinan CityShandong Province (CN)
(151) 2019 01 10
(441) 2019 02 18
(581) 2019 01 31

(111) 1447554
(540) GRLBOSS BY AUSTRALIS
(511) 3
(732) Heritage Brands (Australia) Pty. Ltd.,
30 Bando RdSPRINGVALE VIC 3171 (AU)
(151) 2018 12 11
(441) 2019 02 18
(581) 2019 01 31
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(111) 1447680
(540) FORTNITE
(531) CFE: 26.04.18, 27.05.24
(511) 9, 14, 16, 25, 28, 41, 42
(732) Epic Games, Inc.,
620 Crossroads BoulevardCary NC 27518 (US)
(151) 2018 07 26
(441) 2019 02 18
(581) 2019 01 31
(111) 1447694
(540) witches’ charm
(531) CFE: 27.05.02, 29.01.12
(511) 9, 28
(732) Euro Games Technology Ltd.,
4, „Maritsa” Str.,„Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
(151) 2018 07 17
(441) 2019 02 18
(581) 2019 01 31
(111) 1447702
(540) HONGSHENG
(531) CFE: 26.01.18, 27.05.01, 28.03.00, 29.01.13
(511) 11
(732) WUXI HONGSHENG HEAT EXCHANGER MANUFACTURING
CO.,LTD, NO.66, Nandi Road,Mashan, Binhu District,Wuxi
CityJiangsu Province (CN)
(151) 2018 10 31
(441) 2019 02 18
(581) 2019 01 31
(111) 1447713
(540) CIRCUS BRILLIANT
(531) CFE: 01.01.01, 25.01.06, 27.05.03, 29.01.15
(511) 9, 28
(732) Euro Games Technology Ltd.,
4, „Maritsa” Str.,„Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
(151) 2018 07 17
(441) 2019 02 18
(581) 2019 01 31
(111) 1448090
(540) GreaTeam
(531) CFE: 27.05.01
(511) 28
(732) LI Bingkun, No. 21 Dongzhi Road,Yudong Street,
Nanan Town,Dayu County,Ganzhou CityJiangxi Province (CN)
(151) 2018 07 12
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07
(111) 1448123
(540) NEXANS
(511) 37, 39, 40, 42
(732) NEXANS, 4 Allée de l’ArcheF-92400 COURBEVOIE (FR)
(151) 2018 01 15
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07
(111) 1448137
(531) CFE: 28.03.00
(511) 45
(732) SHANDONG BAIYE ENVIRONMENTAL PROTECTION
TECHNOLOGY CO., LTD., B1-4F-19, Block B, Jindi Commercial
Plaza,No. 81, Xinzhu Road, Licheng District,Jinan City250100
Shandong Province (CN)
(151) 2018 08 10
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07
(111) 1448162
(540) TATE
(531) CFE: 27.05.01
(511) 3
(732) Zhejiang Meimi Technological Development CO., LTD,
No.86 Xiangyi Road,Yiting Town,YiwuZhejiang (CN)
(151) 2018 11 21
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07
(111) 1448200
(540) ENDEMIX
(511) 3, 5
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
„Laboratoriya sovremennogo zdorovya”, ul. Khimzavodskaya,
11/20,BerdskRU-633004 Novosibirskaya oblast (RU)
(151) 2018 11 28
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07
(111) 1448202
(540) GUARDIAR
(732) GUARDIAR EUROPE BVBA,
Blokkestraat 34/BB-8550 Zwevegem (BE)
(151) 2018 07 10
(441) 2019 02 25

(511) 9

(581) 2019 02 07

(111) 1448246
(540) TWINPROS
(511) 5
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto, Šmarješka cesta 6SI-8000 Novo mesto (SI)
(151) 2018 11 30
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07
(111) 1448247
(540) TADUSTA
(511) 5
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto, Šmarješka cesta 6SI-8000 Novo mesto (SI)
(151) 2018 11 30
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07
(111) 1448278
(540) L’Orthéria
(531) CFE: 27.05.01
(511) 32
(732) Raphael Bruchez,
Rue des Dents de Morcles 3CCH-1890 St-Maurice (CH)
(151) 2018 10 15
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07
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(111) 1448280
(540) KIDZO
(511) 30
(732) BISCUITRIE MODERNE ZINE, Zone industrielle Sahel,
Route Principale 3011 Had SoualemBerrechid (MA)
(151) 2018 12 03
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07
(111) 1448284
(531) CFE: 26.13.25
(511) 9, 35, 36, 38,
39, 41, 42, 44, 45
(732) Patrick Schur, Eggmattweg 7CH-4312 Magden (CH)
(151) 2018 10 09
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07
(111) 1448384
(540) SOLE
(511) 9
(732) „ALUTECH DOORS SYSTEMS” Limited Liability Company,
Selitskogo st.10-508,Minsk area,Minsk region220075 FEZ „Minsk” (BY)
(151) 2018 12 03
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07
(111) 1448391
(540) CALLIGARI solo selettivo
(531) CFE: 18.03.14, 25.01.15, 26.11.11, 27.05.01
(511) 33
(732) UAB „MV GROUP ASSET MANAGEMENT”,
J. Jasinskio g. 16FLT-03163 Vilnius (LT)
(151) 2018 11 15
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07
(111) 1448447
(531) CFE: 28.03.00
(511) 29
(732) DONGYING YIDAZAO DAIRY CO., LTD., NORTH OF SHENGLI
BRIDGE,DONGYING CITY257000 SHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2019 01 04
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07
(111) 1448792
(540) DEGA www.dega.co.com
(531) CFE: 26.02.01, 27.05.09
(511) 9, 35, 37, 42
(732) DEGA CZ s.r.o.,
Malešická 2850/22cCZ-130 00 Praha 3, Žižkov (CZ)
(151) 2018 06 21
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07
(111) 1448824
(540) YUWANG
(531) CFE: 27.05.22, 28.03.00
(511) 1
(732) SHANDONG YUWANG ECOLOGICAL FOOD INDUSTRY CO.,
LTD., FUHUA ROAD, HIGH-TECH DEVELOPMENT ZONE,YUCHENG
CITY, 251200, 250014 SHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2018 12 11
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07
(111) 1448828
(540) ICEBISCUIT
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.01
(511) 25
(732) yun jung yong, 7-27,
273 bungil Ilsan-ro,Ilsandong-gu,Goyang-siGyeonggi-do (KR)
(151) 2018 11 02
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07
(111) 1448854
(540) Dawn of the Breakers
(511) 9, 41, 42
(732) Cyberstep, Inc., 4th Fl. Asahiseimei Daitabashi Bldg.,1-22-19,
Izumi,Suginami-kuTokyo 168-0063 (JP)
(151) 2018 09 03
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07
(111) 1448877
(540) DA DOREANSE UNDERWEAR
(531) CFE: 26.11.01, 27.05.10, 29.01.12
(511) 18, 25
(732) ASRY TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,
Firuzköy Mahallesi,Aziz Caddesi, No: 24, B Blok,Avcılar-İstanbul (TR)
(151) 2018 07 23
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07
(111) 1448927
(540) HAHUY GALF
(531) CFE: 01.01.01, 26.04.05, 27.05.09
(511) 45
(732) HAHUY LAW FIRM, No.11, Lane 127, Doc Ngu St,
Lieu Giai Ward,Ba Dinh DistrictHanoi (VN)
(151) 2018 11 12
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07
(111) 1448937
(540) BFN
(531) CFE: 01.15.23, 26.11.03, 27.05.01
(511) 7
(732) Shenzhen HORB Technology Corp. Ltd., Floor 6-7,
Block B,Funing Hi-Tech Industrial Park,No. 71-2 Xintian Rd, Fuyong
Town,Baoan DistrictShenzhen (CN)
(151) 2018 08 02
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07
(111) 1448964
(531) CFE: 02.01.12, 06.03.04, 18.03.23,
21.03.16, 26.05.01, 28.05.00, 29.01.14
(511) 29
(732) AKTSIONERNOYE OBSCHESTVO „YUZHMORRYBFLOT”,
ul. Zavodskaya, 16, p. Yuzhno-Morskoy g. NakhodkaRU-692954
Primorsky kray (RU)
(151) 2018 11 26
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07
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(111) 1448993
(540) LAVA
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.01
(511) 6, 8, 11, 35
(732) LAVA METAL DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Merve Mahallesi Gazi Caddesi No:17Sancaktepeİstanbul (TR)
(151) 2018 10 30
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07
(111) 1448998
(540) Toffifan
(511) 1, 29, 30
(732) Condetta GmbH & Co. KG Storck Industrie-Service,
Paulinenweg 1233790 Halle (DE)
(151) 2018 10 26
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07
(111) 1449035
(540) MARQUIS GOLD PREMIUM PROTEIN FEED
(531) CFE: 01.03.01, 06.19.01, 26.01.18
(511) 31
(732) Marquis, Inc.,
11953 Prairie Industrial ParkwayHennepin IL 61327 (US)
(151) 2018 12 14
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07
(111) 1449041
(540) SUPERVOOC
(531) CFE: 01.15.03, 27.05.08
(511) 9
(732) GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP.,
LTD., No. 18 Haibin Road,Wusha, Chang’an,
DongguanGuangdong (CN)
(151) 2018 12 10
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07
(111) 1449054

(540) PINELAKE LODGE

(511) 6, 11, 14,
18, 20, 21, 24, 27
(732) Diga Holding b.v., Lange Heide 6NL-5993 PB Maasbree (NL)
(151) 2018 12 11
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07
(111) 1449062
(540) GENXUA
(531) CFE: 26.01.03, 26.11.03, 28.03.00
(511) 24
(732) LINYI JINXIUYUAN EMBROIDERY CO., LTD., Chengdong
Industrial Area,Fei County, Linyi CityShandong Province (CN)
(151) 2018 10 31
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07
(111) 1449073
(540) RAILCLEAN 545
(531) CFE: 25.01.19, 25.07.20, 26.04.02, 26.11.02, 29.01.13
(511) 1, 3
(732) Eenzet Handelsonderneming B.V.,
Glashorst 109aNL-3925 BR Scherpenzeel (NL)
(151) 2018 09 29
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07
(111) 1449085
(540) Vocal Taking Care Of Your Throat And
Voice
(531) CFE: 02.01.01, 02.03.01, 25.03.01,
26.01.05, 27.05.01, 29.01.14
(511) 5
(732) LFM Pharma SA,
c/o Cofidex SArue du Grand-Pont 2BCH-1003 Lausanne (CH)
(151) 2018 11 15
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07
(111) 1449100
(540) MARQUIS GOLD PREMIUM PROTEIN FEED
(531) CFE: 01.03.01, 06.19.01, 26.01.18, 29.01.15
(511) 31
(732) Marquis, Inc.,
11953 Prairie Industrial ParkwayHennepin IL 61327 (US)
(151) 2018 12 14
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07
(111) 1449148
(531) CFE: 26.13.25
(511) 2
(732) Fujian Wanan Industrial Group Co., Ltd., Caiqian Village,
Shiting Town,Shiting Nanshan Scenic AreaIndustrial Park,
Xiangcheng District,Zhangzhou City363000 Fujian Province (CN)
(151) 2018 08 10
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1449161
(540) ANODYNAL
(511) 5
(732) Kotin Oleg Arkadyevich, ul. Koli Podrjadchikova, 12,
kv. 7,GatchinaRU-188300 Leningradskaja oblast (RU)
(151) 2018 10 22
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1449178
(540) DROSDION
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt., Gyömröi út 19-21H-1103 Budapest (HU)
(151) 2018 11 19
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1449181
(540) FANOVERYN
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt., Gyömröi út 19-21H-1103 Budapest (HU)
(151) 2018 11 19
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1449188
(540) MELANEX
(511) 3, 5
(732) ACM, 17 Rue de Neuilly-Impasse PassoirF-92110 CLICHY (FR)
(151) 2018 12 11
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14

263

(111) 1449189
(540) FEMFETYN
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt., Gyömröi út 19-21H-1103 Budapest (HU)
(151) 2018 11 19
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1449196
(540) KLIMDA
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt., Gyömröi út 19-21H-1103 Budapest (HU)
(151) 2018 11 19
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1449200
(540) GENERATRIX
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt., Gyömröi út 19-21H-1103 Budapest (HU)
(151) 2018 11 19
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1449207
(540) BORINTON
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt., Gyömröi út 19-21H-1103 Budapest (HU)
(151) 2018 11 19
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1449244
(540) CORDOLLA
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt., Gyömröi út 19-21H-1103 Budapest (HU)
(151) 2018 11 19
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1449248
(540) LACARAN
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt., Gyömröi út 19-21H-1103 Budapest (HU)
(151) 2018 11 19
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1449251
(540) AMVENON
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt., Gyömröi út 19-21H-1103 Budapest (HU)
(151) 2018 11 19
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1449253
(540) FERENTIN
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt., Gyömröi út 19-21H-1103 Budapest (HU)
(151) 2018 11 19
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1449258
(540) COLINDA
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt., Gyömröi út 19-21H-1103 Budapest (HU)
(151) 2018 11 19
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1449264
(540) DOWN UNDER
(531) CFE: 01.01.02, 01.17.06, 26.04.01,
26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(511) 33
(732) CHEFS CULINAR GmbH & Co. KG, Mühlendamm 124113 Kiel (DE)
(151) 2018 11 22
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1449272
(540) AMTENSON
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt., Gyömröi út 19-21H-1103 Budapest (HU)
(151) 2018 11 19
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1449277
(540) DARDANELL
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt., Gyömröi út 19-21H-1103 Budapest (HU)
(151) 2018 11 19
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1449289
(540) LV
(531) CFE: 27.05.22
(511) 3, 9, 14, 18, 25, 35, 38, 41
(732) LOUIS VUITTON MALLETIER, 2 rue du Pont-NeufF-75001 Paris (FR)
(151) 2018 07 11
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1449290
(540) KEMOCID
(732) CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.,
Mijata Stojanovića 13HR-35257 Lužani (HR)
(151) 2018 01 17
(441) 2019 03 04

(511) 2, 19, 35
(581) 2019 02 14

(111) 1449292
(540) SHIMMY
(531) CFE: 27.05.17
(511) 33
(732) DRINK SMART LTD, 300 Bar Yehuda Rd.3295008 Haifa (IL)
(151) 2018 06 14
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1449340
(540) N Nordeplast
(531) CFE: 26.11.12, 27.05.09, 29.01.13
(511) 5
(732) NORDEPLAST, Liepajas specialas ekonomiskas zonas SIA,
Ziemelu iela 19 LV-3405 Liepaja (LV)
(151) 2018 07 18
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1449342
(540) TERMOSTAL
(732) CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.,
Mijata Stojanovića 13HR-35257 Lužani (HR)
(151) 2018 01 17
(441) 2019 03 04

(511) 2, 19, 35
(581) 2019 02 14

(111) 1449353
(540) HERMES IN THE LOOP
(511) 9, 18
(732) HERMES INTERNATIONAL,
24 rue du Faubourg Saint-HonoréF-75008 PARIS (FR)
(151) 2018 11 21
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14

264

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 1449388
(540) DANDALO
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt., Gyömröi út 19-21H-1103 Budapest (HU)
(151) 2018 11 19
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1449393
(540) VENT
(531) CFE: 26.11.02, 27.05.01
(511) 22, 24, 25, 35
(732) « Inmed » Limited liability company,
ul. Svyazi, 34 lit.A., StrelnaRU-198515 Saint-Petersburg (RU)
(151) 2019 01 11
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1449394
(540) ERANTUM
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt., Gyömröi út 19-21H-1103 Budapest (HU)
(151) 2018 11 19
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1449397
(540) EPIX
(531) CFE: 26.03.01, 26.15.25, 27.05.01, 29.01.12
(511) 1, 2, 16
(732) Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 6740589 Düsseldorf (DE)
(151) 2018 11 26
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1449399
(540) KLIMELLA
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt., Gyömröi út 19-21H-1103 Budapest (HU)
(151) 2018 11 19
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1449440
(540) HAN SI QUAN
(531) CFE: 25.01.25, 28.03.00
(511) 32
(732) Jinan HongTeng Industrial Co., Ltd., Kaiyuan Road North
West,North Industry Road,Licheng District, Jinan CityShandong
Province (CN)
(151) 2018 10 05
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1449451
(540) TAFT CASUAL CHIC
(531) CFE: 27.05.01
(511) 3
(732) Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 6740589 Düsseldorf (DE)
(151) 2018 11 12
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1449492
(540) YT EXPRESS
(531) CFE: 26.01.18, 27.03.01, 28.03.00
(511) 39
(732) YUANTONG EXPRESS CO., LTD, No.18, Lane 3029,Huaxu
Road,Huaxin Town,Qingpu DistrictShanghai (CN)
(151) 2018 10 03
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1449497
(531) CFE: 11.03.18, 28.03.00
(511) 30
(732) SHANDONG GRANDMA-QIN FOOD CO., LTD.,
Industrial Development Zone,Tianqiao District,Jinan
CityShandong Province (CN)
(151) 2018 07 12
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1449500
(540) YT international
(531) CFE: 26.01.22, 27.03.01, 28.03.00
(511) 39
(732) YUANTONG EXPRESS CO., LTD, No.18, Lane 3029,
Huaxu Road,Huaxin Town,Qingpu DistrictShanghai (CN)
(151) 2018 10 03
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1449528
(540) YAOU
(531) CFE: 27.05.01, 28.03.00
(511) 29
(732) CHENGDE YAOU NUTS&SEEDS CO.,LTD, (No.2
PingquanEconomic Development Zone) Beiwushijiazi
Community,Beiwushijiazi Town, Pingquan County,Chengde
CityHebei Province (CN)
(151) 2018 07 02
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1449529
(540) SHACMAN
(531) CFE: 27.05.01
(511) 4, 7, 9, 42
(732) SHAANXI HEAVY-DUTY AUTOMOBILE CO., LTD.,
Jingwei Industrial Park,Xi’An Economic and
TechnologicalDevelopment Zone710200 Xi’An, Shaanxi (CN)
(151) 2018 07 26
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1449672
(531) CFE: 28.03.00
(511) 29
(732) DONGYING YIDAZAO DAIRY CO., LTD., North of Shengli
Bridge,Dongying City257000 Shandong Province (CN)
(151) 2019 01 04
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1449679
(531) CFE: 28.03.00
(511) 12
(732) Qingdao Libo Auto Parts Precision Casting Co., Ltd.,
East of Gejia Village,Liaolan Town,Pingdu, QingdaoShandong (CN)
(151) 2018 11 23
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
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(111) 1450570
(540) Cheer moda
(531) CFE: 27.05.10
(511) 21, 35
(732) Zhuhai Cheer Technology Co., LTD,
2nd Room, 5th Floor,No. 8 Factory, HongWan Road,HongWan
Industry Zone,Xiangzhou District,Zhuhai519060 Guangdong (CN)
(151) 2018 11 23
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1450577
(540) ORYS
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9, 11
(732) H.B.F., 719 rue Albert CamusF-31190 AUTERIVE (FR)
(151) 2018 08 24
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1450622
(540) HAYEJIN
(531) CFE: 28.11
(511) 3, 35, 44
(732) CIS International Service Co., Ltd.,
611 & 612, 750, Gukhoe-daero,Yeongdeungpo-guSeoul 07236 (KR)
(151) 2018 11 26
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1450667
(540) FOREST TALE
(531) CFE: 27.05.03, 29.01.13
(511) 9, 28
(732) Euro Games Technology Ltd.,
„Maritsa” Str. 4,”Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
(151) 2018 07 17
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1450711
(540) KF Stabi
(732) Königshof GmbH Lebensmitteladditive,
Stadtplatz 2183278 Traunstein (DE)
(151) 2018 10 02
(441) 2019 03 11

(511) 1, 2, 29, 30
(581) 2019 02 21

(111) 1450773
(540) ELIFE
(511) 5
(732) IMPEXTRACO, naamloze vennootschap,
Wiekevorstsesteenweg 38B-2220 Heist-op-den-Berg (BE)
(151) 2018 08 30
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1451282
(540) NETILION
(511) 9, 35, 38, 42
(732) Mestra AG, Kägenstrasse 2CH-4153 Reinach (CH)
(151) 2018 11 22
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1451299
(540) INDACO
(531) CFE: 26.04.03, 27.05.17
(511) 25
(732) Tianjin Sanzheng Garments factory, South Jiaoshan
Village,Mashenqiao Town,Ji CountyTianjin City (CN)
(151) 2018 12 17
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1451343
(540) AlpeKid
(531) CFE: 01.03.02, 26.11.02, 27.05.01
(511) 5, 10
(732) Alpen Pharma AG, Casinoplatz 2CH-3011 Bern (CH)
(151) 2018 11 27
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1451346
(540) Respicat
(732) MATIERES PREMIERES INTERNATIONALES,
45 Bd Marcel PagnolF-06130 GRASSE (FR)
(151) 2019 01 04
(441) 2019 03 11
(111) 1451365
(540) PHYSIOVET
(732) MATIERES PREMIERES INTERNATIONALES,
45 Bd Marcel Pagnol F-06130 GRASSE (FR)
(151) 2019 01 04
(441) 2019 03 11

(511) 5
(581) 2019 02 21
(511) 5
(581) 2019 02 21

(111) 1451378
(540) ISU European Speed Skating Championships
(531) CFE: 26.01.03, 27.05.09
(511) 9, 16, 38, 41
(732) International Skating Union,
Avenue Juste-Olivier 17CH-1006 Lausanne (CH)
(151) 2018 11 21
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1451383
(540) OUTLINE
(511) 25
(732) SALOMON SAS,
14 Chemin des CroiseletsF-74370 EPAGNY METZ-TESSY (FR)
(151) 2019 01 11
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1451453
(540) sacon
(531) CFE: 28.11
(511) 11
(732) ZHEJIANG SHUAIKANG ELECTRIC STOCK CO., LTD., NO. 888,
CHENGDONGNORTH ROAD,DITANG STREET, YUYAO CITY,NINGBO
CITYZHEJIANG PROVINCE (CN)
(151) 2019 01 09
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
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(111) 1451477
(540) Fosco
(511) 12
(732) Kamei GmbH & Co. KG, Heinrichswinkel 238448 Wolfsburg (DE)
(151) 2018 11 23
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1451555
(540) JTRON
(511) 7, 9
(732) ASTAŞ ENDÜSTRİ TEKSTİL MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ, Koçman Cd. No:57 Güneşli ISTANBUL (TR)
(151) 2018 10 23
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1451571
(540) Psotriol
(511) 3, 5
(732) Dermapharm Aktiengesellschaft,
Lil-Dagover-Ring 782031 Grünwald (DE)
(151) 2018 10 31
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1451584
(540) Pumps 2000
(531) CFE: 15.01.13, 26.02.12, 26.11.03,
27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(511) 7
(732) ADRIS PTY LTD, Adris Pty. Ltd.,
6 Burleigh StTORONTO NSW 2283 (AU)
(151) 2018 12 17
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1451606
(531) CFE: 07.01.16, 24.07.01, 28.05.00, 29.01.14
(511) 29
(732) AKTSIONERNOYE OBSCHESTVO „YUZHMORRYBFLOT”,
ul. Zavodskaya, 16, p. Yuzhno-Morskoy g. NakhodkaRU-692954
Primorsky kray (RU)
(151) 2018 11 26
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1451645
(531) CFE: 18.01.01, 19.01.01, 28.05.00, 29.01.13
(511) 32
(732) Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennostyu „VSK”,
ul. 50-let Oktyabrya, 113, g. DimitrovgradRU-433502
Uljyanovskaya oblast, (RU)
(151) 2018 12 14
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1451715
(540) BARK
(531) CFE: 01.07.06, 26.11.01
(511) 12, 35
(732) Doprinda Iryna Borysivna,
vul. Dunaievskoho, 1, kv. 6Am. Dnipro 49017 (UA)
(151) 2018 10 12
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1451752
(540) we
(531) CFE: 26.01.03, 26.04.04, 27.05.24
(511) 35, 36, 43
(732) WeWork Companies Inc.,
115 West 18th StreetNEW YORK NY 10011 (US)
(151) 2018 12 21
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1451762
(540) EXEDOL
(511) 3, 5, 30
(732) Proton System d.o.o.,
Viline vode bb,Slobodna zona Beograd11000 BEOGRAD (RS)
(151) 2018 11 23
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1451786
(540) XBit
(511) 10
(732) CHISON MEDICAL TECHNOLOGIES CO., LTD., NO.228,
CHANGJIANG EAST ROAD,BLOCK 51 AND 53, PHASE 5,SHUOFANG
INDUSTRIAL PARK,XINWU DISTRICT, WUXI214142 JIANGSU (CN)
(151) 2018 11 15
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1451797
(540) ISU European Short Track Speed Skating
Championships
(531) CFE: 26.01.03, 27.05.09
(511) 9, 16, 38, 41
(732) International Skating Union,
Avenue Juste-Olivier 17CH-1006 Lausanne (CH)
(151) 2018 11 21
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1451825
(540) Auarita
(531) CFE: 27.05.01
(511) 7
(732) ZHEJIANG AUARITA PNEUMATIC TOOLS L.L.C, CHANGLE
INDUSTRIAL ZONE,RUOHENG, WENLING CITYZHEJIANG (CN)
(151) 2019 01 02
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1451834
(540) ISU World Short Track Speed Skating
Championships
(531) CFE: 26.03, 27.05.09
(511) 9, 16, 38, 41
(732) International Skating Union,
Avenue Juste-Olivier 17CH-1006 Lausanne (CH)
(151) 2018 11 21
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
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(111) 1451852
(540) AFTERNOON SWIM
(511) 3
(732) M. Stéphane PATOU,
18 avenue de la Libération F-92350 Le Plessis-Robinson (FR)
(151) 2018 12 10
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1451867
(540) CGN CGN Europe Consulting
(531) CFE: 03.07.16, 27.05.10, 28.03.00, 29.01.12
(511) 35, 40
(732) CGN EUROPE ENERGY (CGN EE),
11-13 cours ValmyF-92977 Paris la Défense CEDEX (FR)
(151) 2018 12 04
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1451905
(540) THIS IS LOCCO
(531) CFE: 26.04.07, 27.05.24, 29.01.01
(511) 35
(732) THIS IS LOCCO s. r. o., Sibírska 1598/15SK-831 02 Bratislava (SK)
(151) 2018 10 31
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1451944
(540) FU SHANG KANG
(531) CFE: 26.13.25, 28.03.00
(511) 30
(732) SHANDONG FUSHANGKANG BIOLOGICAL GROUP CO., LTD.,
Room 1308, No.24666, Jingshi Road,Huaiyin District,
Jinan CityShandong Province (CN)
(151) 2018 10 31
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1452020
(540) HOSON
(531) CFE: 27.05.17
(511) 7
(732) SHENZHEN XIN YICHANG AUTOMATION EQUIPMENT CO.,
LTD., BUILDING C8, RUIMING INDUSTRIAL PARK, HEPING ROAD,
FUYONG STREET, BAOAN DISTRICT, SHENZHENGUANGDONG (CN)
(151) 2019 01 02
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21

REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA,
W KTÓREJ WYDANO DECYZJĘ
O DEFINITYWNEJ ODMOWIE UZNANIA OCHRONY
NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowej, określenie znaku towarowego przedstawionego w postaci
liter bądź cyfr albo, jeżeli znak jest znakiem graficznym lub zawiera
elementy graficzne, wskazanie symboli klas elementów graficznych
znaku (CFE), określenie klas towarowych, nazwisko i imię bądź nazwę
uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju,
datę rejestracji międzynarodowej lub datę późniejszego wyznaczenia,
datę zamieszczenia informacji o tej rejestracji w Biuletynie Urzędu
Patentowego oraz datę notyfikacji bądź datę notyfikacji późniejszego
wyznaczenia.
(111) 1164848
(540) KINDER MAXI KING
(732) SOREMARTEC S.A.,
FINDEL BUSINESS CENTER, COMPLEXE B,
RUE DE TREVES L-2632 FINDEL (LU)
(151) 2013 03 19
(441) 2013 08 19
(111) 1202028
(540) MEZZO
(732) UAB „MV GROUP Asset Management”,
J. Jasinskio g. 16 FVilnius (LT)
(151) 2014 09 18
(441) 2015 01 19
(111) 1209116
(540) PINK PANDA
(732) KONVERZIJA . spletni marketing d.o.o,
PRESERNOVA CESTA 8 SI-3320 VELENJE (SI)
(151) 2013 12 02
(441) 2014 09 01

(511) 30

(581) 2013 07 04
(511) 33
(581) 2015 02 12
(511) 3, 14, 25, 35
(581) 2014 07 17

(111) 1216443
(540) Karbonn
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9, 35
(732) SHYRKOV OLEKSANDR LEONIDOVYCH,
VUL. YAROSLAVIV VAL, 14 G, KV. 55 KYIV 01034 (UA)
(151) 2014 06 18
(441) 2014 10 27
(581) 2014 09 18
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(111) 1219278
(540) Marco Polo LITTLE CIGARS VANILLA
(531) CFE: 15.07.07, 19.03.03, 29.01.12
(511) 34
(732) GLOBAL MARKETING AND DISTRIBUTION AG,
DAMMSTRASSE 19 CH-6301 ZUG (CH)
(151) 2014 07 25
(441) 2014 11 24
(581) 2014 10 16
(111) 1287685
(540) CLEOPATRA FILTER TIPPED
(531) CFE: 02.03.16, 28.01.00, 29.01.13
(511) 34
(732) Eastern Company S.A.E,
450, Ahram Street, Giza,P.O. Box 1543Cairo (EG)
(151) 2015 05 18
(441) 2016 03 29
(581) 2016 02 18

(111) 1297626

Nr 10/2019
(540) LYNX AUDIO

(511) 5, 9, 10, 16,
35, 38, 41, 42, 44, 45

(732) KRYS GROUP SERVICES,
Les Hédauves-Avenue de ParisF-78550 BAZAINVILLE (FR)
(151) 2015 12 01
(441) 2016 07 04
(581) 2016 05 19
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G. SPROSTOWANIA INFORMACJI OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer, którego sprostowanie dotyczy, oraz treść sprostowania.
INNE
W WUP nr 08/2019 na stronie 2347 w pozycji 256 w pierwszym wierszu jest:
„Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2019 r.”.
Powinno być:
„Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2019 r.”
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C Z Ę Ś Ć II

KOMUNIKATY URZĘDOWE
OGŁOSZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO
O NABORZE NA APLIKACJĘ EKSPERCKĄ
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WARSZAWIE
Prezes Urzędu Patentowego RP poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
Aplikanta eksperckiego w Departamencie Zgłoszeń
Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Główne obowiązki:
• prowadzenie postępowań o charakterze formalnoprawnym patentów europejskich oraz prowadzenie w tym zakresie
korespondencji ze zgłaszającymi lub ich pełnomocnikami, w szczególności wzywanie o usunięcie stwierdzonych
braków i usterek w dokumentacji,
• wydawanie wezwań o opłatę za publikację tłumaczeń patentów europejskich,
• prowadzenie korespondencji ze zgłaszającymi i Europejskim Urzędem Patentowym w ramach czynności związanych
ze zgłoszeniami o udzielenie patentu europejskiego,
• prowadzenie badania formalnoprawnego międzynarodowych zgłoszeń patentowych,
• prowadzenie korespondencji ze zgłaszającymi i Międzynarodowym Biurem WIPO w ramach czynności związanych
z międzynarodowymi zgłoszeniami patentowymi.
Kandydatka/Kandydat powinna/powinien posiadać kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane prawnicze),
• znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, w mowie i piśmie.
Wymagania dodatkowe:
• znajomość zagadnień dotyczących problematyki ochrony własności przemysłowej,
• znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
• umiejętności obsługi komputera i korzystania z narzędzi informatycznych (obsługa komputera, poczty elektronicznej,
korzystania z wyszukiwarki internetowej, pakietu MS Office, w szczególności MS Excel),
• dobra organizacja pracy własnej,
• umiejętność pracy w zespole,
• rzetelność, systematyczność i terminowość,
• orientacja na klienta/interesariusza,
• łatwość komunikowania się (komunikacja interpersonalna i pisemna),
• radzenie sobie w sytuacjach trudnych (odporność na stres).
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV i list motywacyjny,
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
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Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
• kopie świadectw pracy.
Termin składania dokumentów: 29 listopada 2019 r.
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Patentowy RP
Wydział do spraw Osobowych i Rozwoju Zasobów Ludzkich
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „aplikant/DZ-III”
Inne informacje
Urząd Patentowy RP zapewnia swoim pracownikom:
– stabilną i ciekawą pracę,
– przyjazną atmosferę i wysokie standardy pracy,
– nagrody – w zależności od wyników pracy,
– możliwość rozwoju zawodowego, w tym certyfikowane szkolenia,
– możliwość uczestniczenia w dodatkowych kursach nauki języka obcego,
– możliwość przyznania dodatkowych świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
– świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
– możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu opieki
medycznej.
Dokumenty można składać:
1) w formie papierowej na adres Urzędu lub osobiście w zamkniętych kopertach,
2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rekrutacja@uprp.gov.pl.
W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać
skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty
za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć
oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu testu.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone
w niniejszym ogłoszeniu.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie
telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych
dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.
Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane
oświadczenia.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod
adresem: http://www.uprp.pl/praca-w-uprp/Lead40,488,637,1,bip,pl,text/
Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest
obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez
kandydatki/kandydatów.
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Oferty otrzymane
po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: https://
nabory.kprm.gov.pl, http://www.uprp.pl/wyniki-naborow/Lead40,490,716,1,bip,pl,text/ oraz udostępniona
w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć,
wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie
etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 57 90 452 oraz 22 57 90 067.

270

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 10/2019

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informujemy,
że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 00-950 Warszawa,
al. Niepodległości 188/192.
Kontakt do Inspektora ochrony danych – adres e-mailowy: iod@uprp.pl, tel. 22 57 90 025, fax 22 57 90 001.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w oparciu o ogólne
rozporządzenie o ochronie danych 2016/679, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz
ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Dane osobowe są udostępniane członkom komisji rekrutacyjnej oraz w razie konieczności pracownikom Wydziału
ds. Osobowych i Rozwoju Zasobów Ludzkich. Dane osobowe mogą być też udostępniane organom publicznym
i urzędom państwowym lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie stosownych przepisów prawa lub
wykonującym zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa pracy, tj. w szczególności z art. 221 Kodeksu pracy.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Pani/Pana dane będą przechowywane na czas niezbędny do prawidłowego przeprowadzania procesu rekrutacji,
jednak nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu jego zakończenia. Po tym okresie są niszczone, a dane osobowe
kandydatek/kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się
jedynie z wybranymi osobami.
Fakt nie podania przez Panią/Pana żądanych danych osobowych, skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału
w procesie rekrutacji.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu
właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku podania przez Panią/Pana dodatkowych innych danych osobowych nie wymienionych w art. 221 ustawy
Kodeks pracy, których przetwarzanie przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się na podstawie
Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
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LISTA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH
(WPISY I SKREŚLENIA)
Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2019 r., wydaną na podstawie art. 25 ust. 1 w związku
z art. 18 ust. 4 i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2106 i 2193) wpisano
na listę rzeczników patentowych pod nr:
3520

Mrozek Agata Ewa

Katowice

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2019 r., wydaną na podstawie art. 25 ust. 1 w związku
z art. 18 ust. 4 i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2106 i 2193) wpisano
na listę rzeczników patentowych pod nr:
3521

Maciejewicz Aleksandra Maria

Biała Podlaska

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2019 r., wydaną na podstawie art. 25 ust. 1 w związku
z art. 18 ust. 4 i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2106 i 2193) wpisano
na listę rzeczników patentowych pod nr:
3522

Piłatowicz Radosław Mateusz

Warszawa

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2019 r., wydaną na podstawie art. 25 ust. 1
w związku z art. 18 ust. 4 i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2106 i 2193)
wpisano na listę rzeczników patentowych pod nr:
3523

Sierdzińska Małgorzata Anna

Sosnowiec
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