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Nr 11

CZĘŚĆ I

OGŁOSZENIA O UDZIELONYCH PRAWACH

2

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 11/2019

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

PATENTY
UDZIELONE PRAWA
(od nr 233 571 do nr 233 840 oraz nr 221 336, 229 298)
w)

część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 233651
(41) 2017 11 06
(51) A01G 17/10 (2006.01)
A01G 17/04 (2006.01)
(21) 417016
(22) 2016 04 27
(72) PACYŃSKI EUGENIUSZ, Zieliniec (PL)
(73) PACYŃSKI EUGENIUSZ, Zieliniec (PL)
(54) Sposób i urządzenie do kształtowania korony drzew

(B1) (11) 233653
(41) 2017 07 03
(51) A01K 63/00 (2006.01)
(21) 415685
(22) 2015 12 31
(72) JANICKA ANNA BARBARA, Wrocław (PL); ZAWIŚLAK MACIEJ
TADEUSZ, Tarnów (PL)
(73) JANICKA ANNA BARBARA USŁUGI INŻYNIERYJNE I BADAWCZE
BAT-CELL SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław (PL); ZAWIŚLAK MACIEJ
TADEUSZ USŁUGI INŻYNIERYJNE I BADAWCZE BAT-CELL SPÓŁKA
CYWILNA, Tarnów (PL)
(54) System do zabezpieczenia drzwi terrarium
(B1) (11) 233667
(41) 2016 08 29
(51) A01N 43/40 (2006.01)
A01N 37/34 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
(21) 415810
(22) 2014 08 14

Nr 11/2019
(30)
(86)
(87)
(72)
(73)
(54)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

201310293952.2 2013 07 15
CN
2014 08 14
PCT/CN14/84366
2015 01 22
WO15/007250
WU YIFAN, Hong Kong (CN); BRISTOW JAMES T., Hong Kong (CN)
JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO. LTD., Kunshan (CN)
Mieszanina grzybobójcza

(B1) (11) 233818
(41) 2019 01 28
(51) A01N 59/02 (2006.01)
(21) 422338
(22) 2017 07 24
(72) ŚWIĘTOSŁAWSKI TOMASZ, Jaworzno (PL)
(73) ICB PHARMA TOMASZ ŚWIĘTOSŁAWSKI, PAWEŁ
ŚWIĘTOSŁAWSKI SPÓŁKA JAWNA, Jaworzno (PL)
(54) Urządzenie do neutralizowania ektopasożytów
(B1) (11) 233573
(41) 2018 07 30
(51) A01N 59/06 (2006.01)
A01N 59/08 (2006.01)
A01N 59/16 (2006.01)
A01P 7/02 (2006.01)
A61K 33/14 (2006.01)
A61K 33/24 (2006.01)
A61K 33/06 (2006.01)
A61P 33/14 (2006.01)
(21) 420291
(22) 2017 01 24
(72) PAWLIKOWSKI MACIEJ, Kraków (PL); STĘPIEŃ LESZEK,
Stara Słupia (PL); PRZYBYSZEWSKI HUBERT, Kazimierza Wielka (PL)
(73) PAWLIKOWSKI MACIEJ, Kraków (PL); STĘPIEŃ LESZEK,
Stara Słupia (PL); PRZYBYSZEWSKI HUBERT, Kazimierza Wielka (PL)
(54) Preparat mineralny do zwalczania pasożytów i chorób pszczół
oraz sposób jego wytwarzania
(B1) (11) 233577
(41) 2016 08 29
(51) A21D 8/04 (2006.01)
A21D 2/26 (2006.01)
A21D 13/068 (2017.01)
A21D 13/80 (2017.01)
(21) 411394
(22) 2015 02 26
(72) PIESIEWICZ HENRYK, Warszawa (PL); VABRET CHRISTIAN,
Arpajon sur Cere (FR); DIOWKSZ ANNA, Łódź (PL)
(73) PMT TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania wyrobów ciastkarskich spulchnianych
drożdżami
(B1) (11) 233578
(41) 2016 08 29
(51) A21D 8/04 (2006.01)
A21D 2/26 (2006.01)
A21D 13/00 (2017.01)
(21) 411395
(22) 2015 02 26
(72) PIESIEWICZ HENRYK, Warszawa (PL); VABRET CHRISTIAN,
Arpajon sur Cere (FR); DIOWKSZ ANNA, Łódź (PL)
(73) PMT TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania bagietek
(B1) (11) 233768
(41) 2017 09 11
(51) A23B 9/24 (2006.01)
A23B 9/18 (2006.01)
A23B 9/08 (2006.01)
(21) 416394
(22) 2016 03 04
(72) CIEŚLICKI BOGUSŁAW, Gdańsk (PL)
(73) CIEŚLICKI BOGUSŁAW BIOPASZ, Gdańsk (PL)
(54) Sposób i instalacja do ozonowania nasion jadalnych oraz ziaren
przyprawowych
(B1) (11) 233696
(41) 2017 07 31
(51) A23D 9/02 (2006.01)
(21) 415956
(22) 2016 01 28
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(72) WITYK WOJCIECH, Elbląg (PL); BOSACKI TOMASZ, Rakowiec (PL)
(73) ELSTAR FATS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stare Pole (PL)
(54) Sposób wytwarzania substytutu masła klarowanego
(B1) (11) 233765
(41) 2017 06 19
(51) A23G 3/52 (2006.01)
A23G 3/48 (2006.01)
A23L 27/30 (2016.01)
A23G 3/46 (2006.01)
A23G 3/54 (2006.01)
(21) 415315
(22) 2015 12 15
(72) GRAMZA-MICHAŁOWSKA ANNA, Poznań (PL); KOBUSMORYSON MAŁGORZATA, Poznań (PL); SZREK ALEKSANDRA,
Żary (PL); CZŁAPKA MAGDALENA, Cerekwica (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Pianka mleczna i sposób wytwarzania pianek mlecznych
(B1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 233752
(41) 2016 11 21
A23K 20/147 (2016.01)
412353
(22) 2015 05 15
KONIECZNY PIOTR, Poznań (PL)
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL)
Sposób wytwarzania preparatu białkowego z krwi zwierzęcej

(B1) (11) 233792
(41) 2019 01 28
(51) A23L 3/015 (2006.01)
(21) 422286
(22) 2017 07 20
(72) JABCZYŃSKI JERZY, Pleszew (PL); JAWORSKI ŁUKASZ,
Sośnica (PL); PERA ALBIN, Marszew (PL); RAK-URBANIAK LILIANA,
Pleszew (PL); SZAFRANIAK TOMASZ, Lenartowice (PL)
(73) FABRYKA MASZYN SPOŻYWCZYCH SPOMASZ PLESZEW
SPÓŁKA AKCYJNA, Pleszew (PL)
(54) Sposób kontroli i regulacji parametrów technologicznych
w procesie termicznego utrwalania produktów żywnościowych
(B1) (11) 233633
(41) 2017 06 19
(51) A23L 3/26 (2006.01)
A61L 2/14 (2006.01)
(21) 415215
(22) 2015 12 11
(72) GRABOWSKI MACIEJ, Szczecin (PL); DĄBROWSKI WALDEMAR,
Szczecin (PL); BALCERAK MICHAŁ, Szczecin (PL); KALISIAK
STANISŁAW, Szczecin (PL); JAKUBOWSKI TOMASZ, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób sterylizacji przypraw
(B1) (11) 233585
(41) 2017 07 03
(51) A23L 21/12 (2016.01)
A23L 21/15 (2016.01)
A23L 29/256 (2016.01)
A23L 29/30 (2016.01)
(21) 415475
(22) 2015 12 22
(72) LOSSMAN OLGIERD, Warszawa (PL)
(73) LOSSMAN OLGIERD LOGO, Warszawa (PL); FURMAŃSKI PIOTR
PPHU KAM-POL IMPORT-EKSPORT, Biała Rawska (PL); KĘPIŃSKI
WOJCIECH FFJ SERVICE, Głosków (PL)
(54) Sposób otrzymywania żelów owocowych
(B1) (11) 233673
(41) 2017 07 03
(51) A23L 33/105 (2016.01)
A23L 33/135 (2016.01)
A23F 3/10 (2006.01)
A61K 36/185 (2006.01)
(21) 415626
(22) 2015 12 30
(72) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ, Bielsko-Biała (PL)
(73) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała (PL)
(54) Napar z czystka i proszek z czystka oraz sposób wytwarzania
naparu z czystka i proszku z czystka
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(B1) (11) 233677
(41) 2018 08 13
(51) A47F 1/00 (2006.01)
(21) 420342
(22) 2017 01 30
(72) NAGANOWSKI WOJCIECH, Warszawa (PL)
(73) POSM FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Półka do ekspozycji i sprzedaży towarów
(B1) (11) 233678
(41) 2018 08 13
(51) A47F 5/06 (2006.01)
A47F 5/05 (2006.01)
(21) 420344
(22) 2017 01 30
(72) MICZEK ŁUKASZ, Warszawa (PL)
(73) POSM FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do ekspozycji i sprzedaży towarów
(B1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 233694
(41) 2017 01 30
A47G 9/10 (2006.01)
413221
(22) 2015 07 22
ŁABNO TOMASZ, Tarnów (PL)
ŁABNO TOMASZ, Tarnów (PL)
Poduszka

(B1) (11) 233618
(41) 2018 01 15
(51) A47J 36/28 (2006.01)
B65D 17/42 (2006.01)
F24V 30/00 (2018.01)
B65D 81/34 (2006.01)
(21) 417894
(22) 2016 07 10
(72) KOZERA FRANCISZEK, Gdynia (PL); MIŁOSZ MAREK,
Władysławowo (PL); NAUMOWICZ JACEK, Gdynia (PL)
(73) NAUMOWICZ JACEK, Gdynia (PL)
(54) Pojemnik na żywność, ewentualnie napoje, podgrzewający
zawartość w wyniku zachodzącej we wnętrzu reakcji chemicznej
oraz jego zastosowanie
(B1) (11) 233737
(41) 2019 07 15
(51) A47L 9/14 (2006.01)
(21) 424160
(22) 2018 01 03
(72) BŁASZKIEWICZ TOMASZ, Wąbrzeźno (PL)
(73) WORWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wąbrzeźno (PL)
(54) Płytka instalująca worek filtracyjny w odkurzaczu
(B1) (11) 233730
(41) 2019 06 17
(51) A47L 15/42 (2006.01)
A47L 15/48 (2006.01)
(21) 423899
(22) 2017 12 14
(72) MORTA MIROSŁAW, Ostrów Wielkopolski (PL)
(73) ATROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ostrów Wielkopolski (PL)
(54) Urządzenie do uchylania drzwi zmywarki do naczyń po zakończeniu cyklu zmywania
(B1) (11) 233646
(41) 2015 09 14
(51) A61B 5/00 (2006.01)
(21) 407387
(22) 2014 03 03
(72) RÓŻANOWSKI KRZYSZTOF, Warszawa (PL); LEWANDOWSKI
JAROSŁAW, Warszawa (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ, Warszawa (PL)
(54) Zintegrowane urządzenie pomiarowo-badawcze
(B1) (11) 233718
(41) 2018 12 17
(51) A61B 5/00 (2006.01)
A61B 5/0205 (2006.01)
A61B 5/04 (2006.01)

Nr 11/2019

A61B 5/0402 (2006.01)
A61B 5/053 (2006.01)
A61B 5/085 (2006.01)
(21) 421799
(22) 2017 06 05
(72) PLAZA IRENEUSZ, Bytom (PL); KONARSKI ŁUKASZ, Wrocław (PL);
CACKO ANDRZEJ, Mińsk Mazowiecki (PL)
(73) TELEMEDICAL INNOVATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(54) Wielofunkcyjne urządzenie do zdalnego monitorowania stanu
pacjenta
(B1) (11) 233672
(41) 2017 07 17
(51) A61B 17/17 (2006.01)
(21) 415727
(22) 2016 01 05
(72) STERNA JACEK, Warszawa (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Zestaw chirurgiczny do wiercenia otworów w kościach
(B1) (11) 233614
(41) 2019 02 11
(51) A61C 1/08 (2006.01)
(21) 422467
(22) 2017 08 07
(72) KRASNY KORNEL, Warszawa (PL); KRASNY MARTA, Warszawa (PL)
(73) KRASNY KORNEL GABINET STOMATOLOGICZNY MEDICARE,
Warszawa (PL); KRASNY MARTA MEDICARE, Warszawa (PL)
(54) Narzędzie do ustalania kąta wprowadzania wiertła w implantacji stomatologicznej
(B1) (11) 233692
(41) 2016 07 04
(51) A61F 2/32 (2006.01)
A61F 2/34 (2006.01)
(21) 410865
(22) 2014 12 31
(72) LESHCHYNSKY VOLF, Windsor (CA); WIŚNIEWSKA-WEINERT
HANNA, Poznań (PL); WIŚNIEWSKI TOMASZ, Poznań (PL); MRÓZ
ADRIAN, Plewiska (PL)
(73) INSTYTUT OBRÓBKI PLASTYCZNEJ, Poznań (PL)
(54) Implant stawu biodrowego
(B1) (11) 233750
(41) 2012 06 18
(51) A61F 11/00 (2006.01)
A61B 5/12 (2006.01)
(21) 393167
(22) 2010 12 06
(72) CZYŻEWSKI ANDRZEJ, Gdynia (PL); KOSTEK BOŻENA,
Gdynia (PL); KOTUS JÓZEF, Gdynia (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) System do identyfikacji i zwalczania szumów usznych
(B1) (11) 233600
(41) 2019 04 08
(51) A61H 3/00 (2006.01)
A61F 2/60 (2006.01)
A61F 2/70 (2006.01)
(21) 423040
(22) 2017 10 03
(72) JANOWSKI MATEUSZ, Ciechanów (PL); JASIŃSKA-CHOROMAŃSKA DANUTA, Warszawa (PL); ZACZYK MARCIN,
Warszawa (PL); OSIŃSKI DYMITR, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Moduł skrętu kończyny dolnej w robocie ortotycznym
(B1) (11) 233720
(41) 2019 01 28
(51) A61K 8/06 (2006.01)
A61K 8/92 (2006.01)
A61K 8/9789 (2017.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
(21) 422266
(22) 2017 07 18
(72) ŚMIGIELSKI KRZYSZTOF, Łódź (PL); SIKORA MAGDALENA,
Łódź (PL); RADZIMIERSKA MARTA, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Naturalny krem pielęgnacyjny do skóry wrażliwej, podrażnionej

Nr 11/2019
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(B1) (11) 233704
(41) 2018 04 09
(51) A61K 8/19 (2006.01)
A61K 8/37 (2006.01)
A61K 8/89 (2006.01)
A61Q 1/12 (2006.01)
(21) 418888
(22) 2016 09 28
(72) GALANT MARIOLA, Kościerzyna (PL)
(73) WIBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kartuzy (PL)
(54) Sposób wytwarzania pudrów o zwiększonych właściwościach
reologicznych w oparciu o proces mikrokapsulacji
(B1) (11) 233739
(41) 2018 08 13
(51) A61K 8/25 (2006.01)
A61K 8/29 (2006.01)
A61K 8/64 (2006.01)
A61K 8/92 (2006.01)
A61K 8/9789 (2017.01)
A61K 8/9794 (2017.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
(21) 424916
(22) 2018 03 16
(72) BROŻYNA MAŁGORZATA, Kraków (PL)
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(54) Kompozycja kosmetyczna
(B1) (11) 233711
(41) 2018 09 24
(51) A61K 8/29 (2006.01)
A61K 8/34 (2006.01)
A61K 8/35 (2006.01)
A61K 8/36 (2006.01)
A61K 8/365 (2006.01)
A61K 8/49 (2006.01)
A61Q 3/02 (2006.01)
(21) 420979
(22) 2017 03 23
(72) HEBDZYŃSKI MARIUSZ, Zielona Góra (PL); PAŁYSKA
KRZYSZTOF, Józefów (PL); LAUDAŃSKA-MAJ ANNA, Józefów (PL)
(73) PAŁYSKA KRZYSZTOF BELL P.P.H.U., Józefów (PL); HEBDZYŃSKI
MARIUSZ, Zielona Góra (PL)
(54) Kompozycja dodatku do lakieru i jej zastosowanie
(B1) (11) 233572
(41) 2018 06 04
(51) A61K 8/49 (2006.01)
A61K 8/92 (2006.01)
A61K 8/9789 (2017.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
(21) 419621
(22) 2016 11 28
(72) DRESLER SŁAWOMIR, Lublin (PL); PADUCH ROMAN, Lublin (PL);
STRZEMSKI MACIEJ, Puławy (PL)
(73) UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin (PL);
UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Sposób otrzymywania preparatu do pielęgnacji skóry oraz
preparat do pielęgnacji skóry
(B1) (11) 233601
(41) 2019 04 08
(51) A61K 8/60 (2006.01)
A61K 8/92 (2006.01)
A61K 8/9789 (2017.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
(21) 423089
(22) 2017 10 06
(72) CAL KRZYSZTOF, Gdańsk (PL); SZOŁOMICKA-ORFINGER
IRENA, Warszawa (PL); ROGIEWICZ KATARZYNA, Milanówek (PL);
KAŹMIERCZAK EWA, Piaseczno (PL); DĘBOWSKA RENATA, Stojadła (PL)
(73) CAL KRZYSZTOF LABORATORIUM INŻYNIERII CZĄSTEK,
Gdańsk (PL); LABORATORIUM KOSMETYCZNE DR IRENA ERIS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno (PL)
(54) Kompozycja zawierająca sukralfat, zastosowanie kompozycji,
sposób wytwarzania kompozycji oraz produkty kosmetyczne zawierające tę kompozycję
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(B1) (11) 233616
(41) 2019 02 11
(51) A61K 8/98 (2006.01)
A61K 8/67 (2006.01)
A61K 8/92 (2006.01)
A61K 8/9789 (2017.01)
A61Q 3/00 (2006.01)
(21) 422524
(22) 2017 08 10
(72) OLESZEK ANETA, Kielce (PL)
(73) PODOPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(54) Preparat do paznokci, dłoni i stóp oraz sposób wytwarzania
tego preparatu
(B1) (11) 233723
(41) 2019 03 25
(51) A61K 9/107 (2006.01)
A61K 36/889 (2006.01)
A61P 17/10 (2006.01)
A61K 8/06 (2006.01)
A61K 8/92 (2006.01)
A61K 8/9783 (2017.01)
A61Q 19/10 (2006.01)
(21) 422821
(22) 2017 09 12
(72) ŚMIGIELSKI KRZYSZTOF, Łódź (PL); SIKORA MAGDALENA,
Łódź (PL); RADZIMIERSKA MARTA, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Naturalny krem pielęgnacyjny
(B1) (11) 233619
(41) 2014 08 04
(51) A61K 31/095 (2006.01)
A61K 31/202 (2006.01)
(21) 402613
(22) 2013 01 30
(72) SUCHOCKI PIOTR ROMAN, Warszawa (PL)
(73) SUCHOCKI PIOTR ROMAN, Warszawa (PL)
(54) Preparat profilaktyczno-leczniczy i sposób jego wytwarzania
(B1) (11) 233780
(41) 2017 09 25
(51) A61K 31/538 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 418628
(22) 2016 09 09
(72) GIURG MIROSŁAW, Suszkowice (PL); TOMCZAK-WĘGLARZ
EWELINA, Wrocław (PL); SUSKA EWA, Siedliska (PL); MUCHA
ARTUR, Zielęcice (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Zastosowanie pochodnych fenoksazonowych jako inhibitorów
aminopeptydaz
(B1) (11) 233783
(41) 2018 05 07
(51) A61K 31/4709 (2006.01)
A61K 31/555 (2006.01)
A61K 31/4745 (2006.01)
A61K 31/4196 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 419319
(22) 2016 10 31
(72) MROZEK-WILCZKIEWICZ ANNA, Katowice (PL); MALARZ
KATARZYNA, Bielsko-Biała (PL); MUSIOŁ ROBERT, Będzin (PL);
SERDA MACIEJ, Sosnowiec (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Kompozycja farmaceutyczna pochodnej karbotiohydrazydu
i jej zastosowanie
(B1) (11) 233679
(41) 2018 07 30
(51) A61K 38/39 (2006.01)
C07K 14/78 (2006.01)
A61K 8/65 (2006.01)
(21) 420369
(22) 2017 01 28
(72) TROJANOWSKI JACEK, Łódź (PL)
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(73) KARPIŃSKA-TROJANOWSKA MAŁGORZATA CENTRUM
MEDICUM POLAND, Łódź (PL); TROJANOWSKI JACEK, Łódź (PL)
(54) Sposób poprawy stabilności termicznej i mikrobiologicznej
kolagenu

(72) WOWK JÓZEF, Leszno (PL)
(73) WOWK JÓZEF, Leszno (PL)
(54) Sposób i instalacja do płukania zespołu filtrów złożowych,
zwłaszcza w procesie uzdatniania wody

(B1) (11) 233782
(41) 2018 05 07
(51) A61K 47/34 (2017.01)
A61L 27/18 (2006.01)
A61L 27/58 (2006.01)
A61F 2/02 (2006.01)
(21) 419287
(22) 2016 10 28
(72) ŚMIGA-MATUSZOWICZ MONIKA, Gliwice (PL);
KORYTKOWSKA-WAŁACH ANNA, Ruda Śląska (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Układ pozajelitowego dostarczania leków typu implantów formowanych in situ (ISFI)

(B1) (11) 233628
(41) 2016 08 29
(51) B01D 27/02 (2006.01)
B01D 53/04 (2006.01)
(21) 411341
(22) 2015 02 24
(72) KONIUSZY ADAM, Szczecin (PL); MELKA ZYGMUNT,
Szczecin (PL); KLECZAJ ZYGMUNT, Szczecin (PL); ZAKRZEWSKI
WALDEMAR, Szczecin (PL); GRYGLICKI KRZYSZTOF, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL); KG KONSTRUKCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(54) Filtr objętościowy do oczyszczania gazu generatorowego,
zwłaszcza drzewnego i układ do wytwarzania energii elektrycznej
i ciepła z gazu generatorowego, zwłaszcza drzewnego

(B1) (11) 233741
(41) 2015 10 26
(51) A61K 47/48 (2006.01)
A61K 48/00 (2006.01)
A61K 9/127 (2006.01)
C12N 15/88 (2006.01)
A61P 35/02 (2006.01)
(21) 407949
(22) 2014 04 18
(72) TOPORKIEWICZ MONIKA, Wola (PL); MEISSNER JUSTYNA,
Gorzów Wielkopolski (PL); KULICZKOWSKI KAZIMIERZ, Wrocław (PL);
SIKORSKI ALEKSANDER, Rogoż (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PORT POLSKI OŚRODEK
ROZWOJU TECHNOLOGII, Wrocław (PL)
(54) Kompozycja lipidowa służąca do wytworzenia kierowanego
za pomocą przeciwciał liposomowego nośnika leków genetycznych
oraz jej zastosowanie
(B1) (11) 233805
(41) 2019 03 11
(51) A61M 1/10 (2006.01)
A61M 1/12 (2006.01)
F04D 19/00 (2006.01)
(21) 425758
(22) 2018 05 28
(72) BOROWIECKI BARTOSZ, Gdańsk (PL); DAWIDOWSKA KINGA,
Bytów (PL); DITRICH MICHAŁ, Gdańsk (PL); HOFFMAN PAWEŁ,
Gdańsk (PL); SIONDALSKI PIOTR, Pręgowo (PL); WILCZYŃSKI
LESZEK, Gdańsk (PL)
(73) CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(54) Hybrydowy zespół napędowo-łożyskujący wirnika pompy osiowej zwłaszcza pompy do wspomagania pracy serca
(B1) (11) 233819
(41) 2019 05 06
(51) A61M 5/162 (2006.01)
(21) 423319
(22) 2017 10 31
(72) MARGOL STANISŁAW, Lublin (PL)
(73) MARGOL STANISŁAW MARGOMED PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNE, Lublin (PL)
(54) Igła biorcza urządzenia do infuzji i transfuzji
(B1) (11) 233708
(41) 2018 07 02
(51) A62C 3/10 (2006.01)
(21) 419931
(22) 2016 12 22
(72) WDOWIKOWSKI KAROL, Wrocław (PL); DWORZECKI RYSZARD,
Wrocław (PL)
(73) EL-PIAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(54) Swobodnie programowalny sterownik oraz układ sterowania
systemu sygnalizacji pożaru
(B1) (11) 233588
(41) 2015 02 02
(51) B01D 24/46 (2006.01)
B01D 35/22 (2006.01)
(21) 404839
(22) 2013 07 25

(B1) (11) 233820
(41) 2015 04 13
(51) B01D 45/08 (2006.01)
F24C 15/20 (2006.01)
(21) 405616
(22) 2013 10 11
(72) PILAWSKA KATARZYNA, Czarnków (PL); KORDY LESZEK,
Czarnków (PL)
(73) PLASTMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lubasz (PL)
(54) Filtr do okapów wentylacyjnych
(B1) (11) 233612
(41) 2015 10 26
(51) B01D 45/16 (2006.01)
(21) 407974
(22) 2014 04 23
(72) STAŃCZYK KRZYSZTOF, Gliwice (PL); MOCEK PIOTR,
Katowice (PL); NIEMOTKO KATARZYNA, Sosnowiec (PL); GIL
IWONA, Dąbrowa Górnicza (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Odkraplacz kondensatu, zwłaszcza z gazów wysokotemperaturowych
(B1) (11) 233662
(41) 2016 07 04
(51) B01D 63/08 (2006.01)
(21) 410731
(22) 2014 12 22
(72) BLEWĄSKA JAN, Gliwice (PL); ROGUT-DĄBROWSKA ANNA,
Katowice (PL); TOKARZ ALEKSANDRA, Sosnowiec (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Moduł membranowy do separacji gazów
(B1) (11) 233625
(41) 2016 02 15
(51) B01F 7/04 (2006.01)
B01F 7/18 (2006.01)
(21) 409175
(22) 2014 08 13
(72) MASIUK STANISŁAW, Szczecin (PL); RAKOCZY RAFAŁ,
Szczecin (PL); KORDAS MARIAN, Góralice (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Mieszadło obrotowe do mieszania cieczy
(B1) (11) 233626
(41) 2016 02 15
(51) B01F 7/04 (2006.01)
B01F 7/18 (2006.01)
(21) 409179
(22) 2014 08 13
(72) MASIUK STANISŁAW, Szczecin (PL); RAKOCZY RAFAŁ,
Szczecin (PL); KORDAS MARIAN, Góralice (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Mieszadło obrotowe
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(B1) (11) 233627
(41) 2016 02 29
(51) B01F 7/18 (2006.01)
B01F 3/04 (2006.01)
(21) 409220
(22) 2014 08 20
(72) KORDAS MARIAN, Góralice (PL); CUDAK MAGDALENA,
Szczecin (PL); KONOPACKI MACIEJ, Szczecin (PL); MUSIAŁ MONIKA,
Chojna (PL); RAKOCZY RAFAŁ, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Mieszadło wstęgowe zwłaszcza do biocieczy
(B1) (11) 233637
(41) 2018 12 03
(51) B01J 21/18 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
(21) 421652
(22) 2017 05 22
(72) MORAWSKI WALDEMAR ANTONI, Szczecin (PL); WANAG
AGNIESZKA MARIA, Szczecin (PL); KAPICA-KOZAR JOANNA,
Szczecin (PL); KUSIAK-NAJMAN EWELINA, Szczecin (PL);
KOWALCZYK ŁUKASZ, Stamirowice (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób otrzymywania fotokatalizatorów na bazie ditlenku tytanu modyfikowanego zredukowaną formą tlenku grafenu
(B1) (11) 233634
(41) 2017 09 25
(51) B01J 37/00 (2006.01)
B01J 23/745 (2006.01)
B01J 21/08 (2006.01)
B01J 21/18 (2006.01)
C11B 9/00 (2006.01)
(21) 416570
(22) 2016 03 22
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL); MICHALKIEWICZ
BEATA, Szczecin (PL); GAWARECKA ALICJA, Stargard (PL);
MIĄDLICKI PIOTR, Stargard (PL); SERAFIN JAROSŁAW, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania katalizatora do utleniania limonenu
(B1) (11) 233693
(41) 2015 07 20
(51) B01L 3/02 (2006.01)
(62) 388912
(21) 411910
(22) 2009 08 28
(72) SARNA WOJCIECH, Warszawa (PL); RYLSKI ROMUALD
ANDRZEJ, Warszawa (PL); STRZELCZYK TOMASZ, Adamowizna (PL);
GROCHOWSKI JACEK, Warszawa (PL); BALA JAN, Grabówiec (PL)
(73) PZ HTL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Pipeta mechaniczna z nastawianą wartością objętości pobieranej cieczy
(B1) (11) 233691
(41) 2016 01 18
(51) B02B 3/08 (2006.01)
A01F 12/42 (2006.01)
(21) 408757
(22) 2014 07 04
(72) KOLANKOWSKA EWELINA, Waśniewo-Grabowo (PL);
CHOSZCZ DARIUSZ, Olsztyn (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Urządzenie do usuwania plew z ziarna orkiszu
(B1) (11) 233689
(41) 2015 11 09
(51) B02C 23/12 (2006.01)
B02C 23/14 (2006.01)
(21) 408045
(22) 2014 04 28
(72) GAWENDA TOMASZ, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Układ urządzeń do produkcji kruszyw foremnych
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(B1) (11) 233690
(41) 2015 11 09
(51) B02C 23/12 (2006.01)
B02C 23/14 (2006.01)
(21) 408046
(22) 2014 04 28
(72) GAWENDA TOMASZ, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Układ urządzeń do produkcji kruszyw nieforemnych
(B1) (11) 233817
(41) 2018 10 22
(51) B03B 7/00 (2006.01)
B03B 4/00 (2006.01)
B28C 7/00 (2006.01)
(21) 421292
(22) 2017 04 12
(72) RUSINOW PAWEŁ, Stęszewko (PL)
(73) DOLATA AGNIESZKA ŻWIROWNIA DOLATA BETON DOLATA,
Dąbrowa (PL)
(54) Sposób i instalacja do segregacji i zintegrowanej obróbki wodnej kruszywa naturalnego
(B3) (11) 233668
(41) 2018 11 19
(51) B05B 1/30 (2006.01)
B05B 1/00 (2006.01)
(21) 421570
(22) 2017 05 11
(61) 230928
(72) ANTAS STANISŁAW, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Rozpylacz pneumatyczny
(B1) (11) 233757
(41) 2015 11 09
(51) B09B 3/00 (2006.01)
C10L 5/42 (2006.01)
C05D 9/02 (2006.01)
C05D 11/00 (2006.01)
(21) 408035
(22) 2014 04 28
(72) STAROŃ PAWEŁ, Kraków (PL); KOWALSKI ZYGMUNT, Cieszyn (PL);
BANACH MARCIN, Pałecznica (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Granulat z odpadów zwierzęcych, sposób i produkt utylizacji
odpadów zwierzęcych
(B1) (11) 233644
(41) 2018 12 03
(51) B22F 3/00 (2006.01)
B22F 3/03 (2006.01)
(21) 421721
(22) 2017 05 26
(72) CHARZEWSKI JAN, WARSZAWA (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL)
(54) Sposób kształtowania detali z proszków do spiekania i urządzenie do kształtowania detali z takiego proszku
(B1) (11) 233773
(41) 2014 04 28
(51) B22F 3/15 (2006.01)
C22C 5/04 (2006.01)
(21) 401256
(22) 2012 10 17
(72) CIURA LUDWIK, Gliwice (PL); KAZANA WIESŁAW,
Gliwice (PL); WOCH MIECZYSŁAW, Gliwice (PL); GIEREJ
MACIEJ, Warszawa (PL); MOTEL WOJCIECH, Warszawa (PL);
LASKOWSKI ZBIGNIEW, Grodzisk Mazowiecki (PL); GARBACZ
HALINA, Warszawa (PL); MIZERA JAROSŁAW, Warszawa (PL);
KURZYDŁOWSKI KRZYSZTOF JAN, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT METALI
NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL); POLITECHNIKA WARSZAWSKA,
Warszawa (PL); MENNICA-METALE SZLACHETNE SPÓŁKA AKCYJNA
W UPADŁOŚCI, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania półwyrobów ze stopów platyny z renem

8

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(B1) (11) 233828
(41) 2014 09 29
(51) B22F 9/14 (2006.01)
B22F 9/22 (2006.01)
C22B 4/00 (2006.01)
C22B 61/00 (2006.01)
(21) 405585
(22) 2013 10 09
(72) WOCH MIECZYSŁAW, Gliwice (PL); LIS MARCIN, Gliwice (PL);
KOŁACZ DARIUSZ, Gliwice (PL); ŚMIESZEK ZBIGNIEW, Gliwice (PL);
KAMIŃSKA MAŁGORZATA, Gliwice (PL); STASZEWSKI MARIUSZ,
Gliwice (PL); JANUSZKIEWICZ KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT METALI
NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL); JANUSZKIEWICZ KRZYSZTOF
CHEMTECH, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania nanoproszku renu przez termiczny rozkład
plazmowy nadrenianu amonu i urządzenie do prowadzenia tego
sposobu
(B1) (11) 233683
(41) 2019 03 25
(51) B23D 79/00 (2006.01)
B23K 7/00 (2006.01)
(21) 422873
(22) 2017 09 18
(72) KULIK PAWEŁ, Kielcza (PL)
(73) ATL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tworóg (PL)
(54) Maszyna do termicznego gratowania
(B1) (11) 233684
(41) 2019 03 25
(51) B23D 79/00 (2006.01)
B23K 7/00 (2006.01)
(21) 422874
(22) 2017 09 18
(72) KULIK PAWEŁ, Kielcza (PL)
(73) ATL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tworóg (PL)
(54) Sposób termicznego gratowania
(B1) (11) 233645
(41) 2019 03 25
(51) B23K 37/04 (2006.01)
(21) 422871
(22) 2017 09 15
(72) LUDWIŃSKI MAREK, Warszawa (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL)
(54) Stół spawalniczy do wykonania pierścieni o dużych średnicach
(B1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 233657
(41) 2017 12 18
B23Q 16/06 (2006.01)
417448
(22) 2016 06 06
FRĄCKOWIAK PIOTR, Jarocin (PL); CZAJKA PIOTR, Szczytniki (PL)
POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
Stół obrotowy

(B1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 233656
(41) 2017 12 18
B23Q 16/06 (2006.01)
417450
(22) 2016 06 06
FRĄCKOWIAK PIOTR, Jarocin (PL); CZAJKA PIOTR, Szczytniki (PL)
POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
Stół obrotowy

(B1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 233655
(41) 2017 12 18
B23Q 16/06 (2006.01)
417451
(22) 2016 06 06
FRĄCKOWIAK PIOTR, Jarocin (PL); CZAJKA PIOTR, Szczytniki (PL)
POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
Stół obrotowy

(B1) (11) 233705
(41) 2018 04 23
(51) B24B 37/00 (2012.01)
B23F 19/00 (2006.01)
(21) 419089
(22) 2016 10 12
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(72) KRUPA ARKADIUSZ, Mielec (PL)
(73) BORIMEX ZK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Borowa (PL)
(54) System do kontroli procesu obróbki wykończeniowej elementów współpracujących przekładni, zwłaszcza w procesie docierania
(B1) (11) 233727
(41) 2019 06 17
(51) B25B 11/00 (2006.01)
B23K 37/04 (2006.01)
B23Q 3/06 (2006.01)
B23B 31/22 (2006.01)
(21) 423716
(22) 2017 12 04
(72) RUDAWSKA ANNA, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Uchwyt ustalająco-mocujący, zwłaszcza połączenie zakładkowe
cienkich blach
(B1) (11) 233728
(41) 2019 06 17
(51) B25B 11/00 (2006.01)
B23K 37/04 (2006.01)
B23Q 3/06 (2006.01)
B23B 31/22 (2006.01)
(21) 423717
(22) 2017 12 04
(72) RUDAWSKA ANNA, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Uchwyt ustalająco-mocujący, zwłaszcza połączenie klejowe
(B1) (11) 233607
(41) 2019 06 17
(51) B25B 11/00 (2006.01)
B23K 37/04 (2006.01)
B23Q 3/06 (2006.01)
B23B 31/22 (2006.01)
G01N 3/04 (2006.01)
(21) 423748
(22) 2017 12 05
(72) RUDAWSKA ANNA, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Uchwyt ustalająco-mocujący, zwłaszcza połączenie klejowe
(B1) (11) 233760
(41) 2016 06 20
(51) B25G 1/10 (2006.01)
B25G 3/02 (2006.01)
E04F 21/02 (2006.01)
(21) 410575
(22) 2014 12 16
(72) KUBALA ROMAN, Ustroń (PL)
(73) KUBALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ustroń (PL)
(54) Uchwyt, zwłaszcza dla narzędzi budowlanych ręcznych
(B1) (11) 233761
(41) 2016 06 20
(51) B25G 1/10 (2006.01)
E04F 21/02 (2006.01)
(21) 410576
(22) 2014 12 16
(72) KUBALA ROMAN, Ustroń (PL)
(73) KUBALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ustroń (PL)
(54) Uchwyt dla narzędzi ręcznych, zwłaszcza do prac wykończeniowych w budownictwie
(B1) (11) 233622
(41) 2016 10 24
(51) B27C 1/02 (2006.01)
B27C 1/12 (2006.01)
(21) 412001
(22) 2015 04 15
(72) WARMUZ ZDZISŁAW, Kalisz (PL)
(73) WARMUZ ZDZISŁAW DOM-US HANDEL USŁUGI PRODUKCJA,
Kalisz (PL)
(54) Sposób uszlachetniania powierzchni materiału, zwłaszcza elementów drewnianych oraz urządzenie do realizacji tegoż sposobu

Nr 11/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(B1) (11) 233833
(41) 2018 11 05
(51) B27N 1/02 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)
C08L 27/06 (2006.01)
C08L 97/02 (2006.01)
C08K 5/092 (2006.01)
(21) 421403
(22) 2017 04 25
(72) LEGOCKA IZABELLA, Warszawa (PL); WIERZBICKA EWA,
Warszawa (PL); KIJOWSKA DOROTA, Wola Gołkowska (PL);
KRZYŻEWSKI MICHAŁ, Warszawa (PL); GÓRECKA EWA, Warszawa (PL)
(73) PACYGA KRZYSZTOF PACYGA IMPORT-EXPORT, Lachowice (PL)
(54) Sposób wytwarzania celulozowego modyfikatora do tworzyw
termoplastycznych oraz modyfikowane kompozyty termoplastyczne
(B1) (11) 233743
(41) 2019 03 11
(51) B29B 17/00 (2006.01)
B02C 18/06 (2006.01)
(21) 422652
(22) 2017 08 28
(72) MOSZCZAŃSKI JANUSZ, Warszawa (PL)
(73) MOSZCZAŃSKI JANUSZ, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do mechanicznego zdzierania aluminium z powierzchni tworzywa sztucznego-składników opakowań wielomateriałowych i odpadów poprodukcyjnych tych opakowań
(B1) (11) 233592
(41) 2018 10 08
(51) B29C 45/10 (2006.01)
B29C 45/04 (2006.01)
B29C 45/46 (2006.01)
B29C 45/72 (2006.01)
B29C 65/02 (2006.01)
B29C 65/10 (2006.01)
B29C 65/40 (2006.01)
(21) 421100
(22) 2017 03 30
(72) WESOŁOWSKI LESZEK, Żnin (PL)
(73) INTEMO SPÓŁKA AKCYJNA, Piotrków Kujawski (PL)
(54) Sposób wytwarzania scalonych wyprasek w formie wtryskowej
(B1) (11) 233615
(41) 2019 02 11
(51) B29C 45/20 (2006.01)
B29C 45/22 (2006.01)
(21) 422503
(22) 2017 08 09
(72) BEDNARZ KRZYSZTOF, Rogalinek (PL); SZULC STANISŁAW,
Września (PL); ŚWIATEK DARIUSZ, Września (PL)
(73) BEDNARZ KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE WIKRY, Rogalinek (PL)
(54) Urządzenie do formowania wtryskowego
(B1) (11) 233611
(41) 2019 06 17
(51) B29C 47/12 (2006.01)
B29C 47/86 (2006.01)
B29C 70/00 (2006.01)
(21) 423765
(22) 2017 12 07
(72) KACZYŃSKI ROMAN, Niewodnica Kościelna (PL);
PRUSINOWSKI ARTUR, Białystok (PL)
(73) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok (PL)
(54) Głowica do wytłaczania kompozytów polimerowych
(B1) (11) 233659
(41) 2019 03 11
(51) B29C 64/245 (2017.01)
B33Y 30/00 (2015.01)
B29C 67/00 (2017.01)
(21) 422778
(22) 2017 09 07
(72) KRUPIŃSKI WIKTOR, Bydgoszcz (PL)
(73) SZYMAŃSKI TOMASZ VERASHAPE, Rzeszów (PL)
(54) Platforma robocza drukarek 3D
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(B1) (11) 233594
(41) 2018 11 05
(51) B29C 65/20 (2006.01)
B29C 71/02 (2006.01)
E06B 1/26 (2006.01)
E06B 1/36 (2006.01)
E06B 1/52 (2006.01)
E06B 3/20 (2006.01)
(21) 421487
(22) 2017 05 04
(72) ŻMIEJKO ANDRZEJ, Białystok (PL)
(73) VITRON SPÓŁKA JAWNA TYMIŃSKI, ŻAKIEWICZ, ŻMIEJKO,
Grabówka (PL)
(54) Sposób wytwarzania okien z tworzywa sztucznego PCV oraz
linia produkcyjna do wytwarzania okien z tworzywa sztucznego
PCV
(B1) (11) 233774
(41) 2017 06 19
(51) B32B 1/06 (2006.01)
B29C 70/02 (2006.01)
B29C 70/58 (2006.01)
(21) 415346
(22) 2015 12 16
(72) NAPIERAŁA JAROSŁAW, Lubin (PL); BISZCZ RAFAŁ, Legnica (PL);
ISKIERKA MICHAŁ TADEUSZ, Porąbka (PL)
(73) NAPIERAŁA JAROSŁAW, Lubin (PL); BISZCZ RAFAŁ, Legnica (PL);
ISKIERKA MICHAŁ TADEUSZ, Porąbka (PL)
(54) Sposób wytwarzania elementów z tworzywa sztucznego
z rdzeniem drewnianym
(B1) (11) 233671
(41) 2017 04 24
(51) B32B 27/32 (2006.01)
B32B 27/34 (2006.01)
B65D 65/02 (2006.01)
B65D 65/38 (2006.01)
(21) 414468
(22) 2015 10 23
(72) ZANELLA MARCO, Venegono Superiore (IT)
(73) AERO PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Chełmża (PL)
(54) Wielowarstwowa folia opakowaniowa oraz sposób wytwarzania
wielowarstwowej folii opakowaniowej
(B1) (11) 233721
(41) 2019 01 28
(51) B42D 25/378 (2014.01)
B42D 25/41 (2014.01)
B42D 25/20 (2014.01)
D21H 21/48 (2006.01)
(21) 422300
(22) 2017 07 21
(72) WÓJCIK PAWEŁ, Warszawa (PL); GURTOWSKA JOANNA,
Warszawa (PL); WOJCIECHOWSKA AGATA, Warszawa (PL);
BIERNACKI ARIEL, Warszawa (PL); LESZCZYŃSKA-AMBROZIEWICZ
EWA, Wołomin (PL)
(73) POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Element zabezpieczający dokument, dokument wartościowy
zawierający element zabezpieczający oraz sposób wytwarzania
dokumentu wartościowego
(B1) (11) 233654
(41) 2018 09 10
(51) B44D 3/00 (2006.01)
A46B 17/06 (2006.01)
B08B 3/02 (2006.01)
B05C 17/10 (2006.01)
(21) 420756
(22) 2017 03 06
(72) KĘPA PIOTR, Grodzisko (PL)
(73) KĘPA PIOTR, Grodzisko (PL)
(54) Urządzenie do mycia i suszenia wałków i pędzli malarskich
(B1) (11) 233666
(41) 2017 07 03
(51) B60D 1/06 (2006.01)
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B60D 1/52 (2006.01)
B60D 1/56 (2006.01)
(21) 415557
(22) 2015 12 28
(72) KUKIEŁKA LEON, Koszalin (PL); PATYK RADOSŁAW,
Białogard (PL); KUKIEŁKA KRZYSZTOF, Kołobrzeg (PL); SZCZEŚNIAK
MICHAŁ, Komory (PL); KUŁAKOWSKA AGNIESZKA, Koszalin (PL);
GOTOWAŁA KATARZYNA, Skwierzynka (PL)
(73) AUTO-HAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słupsk (PL)
(54) Odejmowalny hak holowniczy do pojazdów samochodowych,
zwłaszcza samochodów osobowych i dostawczych
(B1) (11) 233706
(41) 2018 05 21
(51) B60J 7/08 (2006.01)
B60J 10/90 (2016.01)
B60P 3/32 (2006.01)
(21) 419508
(22) 2016 11 18
(72) KARPIK TOMASZ, Kłodawa (PL)
(73) KARPIK TOMASZ, Kłodawa (PL)
(54) Uchylny dach pojazdu samochodowego lub przyczepy
(B1) (11) 233753
(41) 2012 06 18
(51) B60L 9/22 (2006.01)
H02M 7/521 (2006.01)
(21) 393219
(22) 2010 12 10
(72) KOBOS WITOLD, Zgierz (PL); LIPICKI TOMASZ, Kalisz (PL)
(73) ZAKŁAD ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ ENIKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(54) Układ falownika trakcyjnego do oddziaływania na sieć trakcyjną
o dużej zmienności napięcia
(B1) (11) 233816
(41) 2018 09 24
(51) B60P 7/04 (2006.01)
B60R 25/30 (2013.01)
B62D 33/04 (2006.01)
(21) 420844
(22) 2017 03 14
(72) SZCZEPAŃSKI DARIUSZ, Wieluń (PL); KACZOR MACIEJ,
Wichernik (PL); JENŚ MIROSŁAW, Działoszyn (PL); JANUSZKA
MARCIN, Gliwice (PL); OPAŁKA GRZEGORZ, Rybnik (PL)
(73) WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA, Wieluń (PL)
(54) Listwa celna pojazdu
(B1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 233697
(41) 2017 10 09
B60R 19/00 (2006.01)
416776
(22) 2016 04 07
KRZYMOWSKI ADAM, Białystok (PL)
KRZYMOWSKI ADAM, Białystok (PL)
Przedni zderzak nadwozi zwłaszcza samochodów osobowych

(B3) (11) 233745
(41) 2018 06 18
(51) B60R 19/34 (2006.01)
B60R 19/18 (2006.01)
(21) 419821
(22) 2016 12 15
(61) 231412
(72) WASZCZUK KRZYSZTOF, Załom (PL)
(73) GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin (PL)
(54) Amortyzator zderzeniowy i zestaw amortyzatorów zderzeniowych
(B1) (11) 233703
(41) 2018 02 12
(51) B61B 13/04 (2006.01)
B61B 3/02 (2006.01)
(21) 418208
(22) 2016 08 05
(72) CZAJA PIOTR, Pękowice (PL); KORCZYŃSKI MACIEJ,
Katowice (PL); KAMIŃSKI PAWEŁ, Bolechowice (PL); PROFICZ
PAWEŁ, Kraków (PL); MARCINKIEWICZ KAROL, Kraków (PL); HAJTO
DARIUSZ, Wołowice (PL)

Nr 11/2019

(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Środek transportowy z własnym napędem do kolejki podwieszonej
(B1) (11) 233587
(41) 2018 02 12
(51) B61D 5/00 (2006.01)
B65D 88/12 (2006.01)
B60P 3/22 (2006.01)
(21) 418221
(22) 2016 08 04
(72) CYCHOWSKI HENRYK, Świdnica (PL); DOMAGAŁA MARCIN,
Świdnica (PL); KOWALSKI TOMASZ, Świdnica (PL); STUDZIŃSKI
DIONIZY, Świdnica (PL); SZMIDT TOMASZ, Świdnica (PL)
(73) WAGONY ŚWIDNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica (PL)
(54) Wagon cysterna do przewozu produktów ciekłych
(B1) (11) 233589
(41) 2019 03 11
(51) B61G 11/16 (2006.01)
B61G 11/18 (2006.01)
B60D 1/32 (2006.01)
F16F 7/12 (2006.01)
(21) 422681
(22) 2017 08 29
(72) ŻURAWSKI GRZEGORZ, Kańczuga (PL)
(73) AXTONE SPÓŁKA AKCYJNA, Kańczuga (PL)
(54) Aparat pochłaniający
(B1) (11) 233796
(41) 2019 06 03
(51) B62D 7/16 (2006.01)
(21) 423574
(22) 2017 11 24
(72) BIL TADEUSZ, Koszalin (PL); KWIETNIEWSKI MAREK, Koszalin (PL)
(73) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, Koszalin (PL)
(54) Mechanizm kierowania kół pojazdu poprawiający kierowanie
pojazdem kołowym
(B1) (11) 233660
(41) 2017 02 27
(51) B62D 31/02 (2006.01)
B62D 25/02 (2006.01)
B23K 37/04 (2006.01)
(21) 418698
(22) 2016 09 14
(72) WOLNY TOMASZ, Sokolniki (PL); ŚWIĄTEK DARIUSZ,
Września (PL); MACIŃSKI ŁUKASZ, Września (PL); JAROTA
KRZYSZTOF, Środa Wielkopolska (PL)
(73) MERAMONT SPÓŁKA AKCYJNA, Września (PL)
(54) Sposób spawania ścian bocznych autobusu i stanowisko spawalnicze
(B1) (11) 233621
(41) 2018 01 15
(51) B63B 29/04 (2006.01)
(21) 417822
(22) 2016 07 03
(72) MAĆKOWIAK KRZYSZTOF, Rotmanka (PL)
(73) AQUILA YACHTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rotmanka (PL)
(54) System polimodularny do zabudowy wnętrz jednostek pływających zwłaszcza dużych jachtów
(B1) (11) 233676
(41) 2018 03 12
(51) B63C 9/02 (2006.01)
B63C 9/04 (2006.01)
(21) 418576
(22) 2016 09 05
(72) LITWIN ŁUKASZ, Przybysławice (PL)
(73) LUBAWA SPÓŁKA AKCYJNA, Ostrów Wielkopolski (PL)
(54) Tratwa ratunkowa pneumatyczna
(B1) (11) 233649
(41) 2018 12 17
(51) B64C 29/00 (2006.01)
B64C 39/02 (2006.01)
B64D 47/00 (2006.01)
(21) 421793
(22) 2017 06 05

Nr 11/2019
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(72) KOZUBA JAROSŁAW, Mińsk Mazowiecki (PL); MUSZYŃSKI
TOMASZ, Chełm (PL)
(73) LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA, Dęblin (PL)
(54) Bezzałogowy statek powietrzny
(B1) (11) 233584
(41) 2019 04 23
(51) B64D 27/02 (2006.01)
B64D 27/26 (2006.01)
(21) 423114
(22) 2017 10 09
(72) MARGAŃSKI EDWARD, Bielsko-Biała (PL); IZDEBSKI ANDRZEJ,
Ponigwoda (PL)
(73) MARGAŃSKI EDWARD, Bielsko-Biała (PL); IZDEBSKI ANDRZEJ,
Ponigwoda (PL)
(54) Hybrydowy układ napędowy statku powietrznego
(B1) (11) 233647
(41) 2019 03 11
(51) B64G 1/10 (2006.01)
B64G 1/22 (2006.01)
B64G 4/00 (2006.01)
B25J 15/00 (2006.01)
(21) 422795
(22) 2017 09 08
(72) ZIÓŁKOWSKI MICHAŁ, Warszawa (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL)
(54) Chwytak satelitów
(B1) (11) 233682
(41) 2018 11 05
(51) B65D 1/04 (2006.01)
B65D 81/32 (2006.01)
B65D 41/04 (2006.01)
B65D 53/04 (2006.01)
(21) 421473
(22) 2017 04 28
(72) ROSIŃSKI MICHAŁ, Bielsko-Biała (PL)
(73) ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(54) Zestaw butelki dwukomorowej
(B1) (11) 233709
(41) 2018 07 30
(51) B65D 5/00 (2006.01)
B65D 5/02 (2006.01)
B65D 5/42 (2006.01)
B65D 5/44 (2006.01)
B65D 5/54 (2006.01)
B65D 5/64 (2006.01)
B65D 5/66 (2006.01)
(21) 420263
(22) 2017 01 20
(72) ANTKOWIAK ARTUR, Krzycko Wielkie (PL)
(73) WERNER KENKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzycko Wielkie (PL)
(54) Opakowanie wysyłkowe
(B1) (11) 233699
(41) 2017 06 19
(51) B65D 19/26 (2006.01)
B65D 77/06 (2006.01)
B65D 88/10 (2006.01)
(21) 417426
(22) 2016 06 03
(72) SOSNA EDWARD, Bielsko-Biała (PL); SOSNA BARTŁOMIEJ,
Bielsko-Biała (PL)
(73) SOSNA EDWARD, Bielsko-Biała (PL); SOSNA BARTŁOMIEJ,
Bielsko-Biała (PL)
(54) Paleta transportowa
(B1) (11) 233698
(41) 2017 12 04
(51) B65D 19/28 (2006.01)
B65D 19/44 (2006.01)
(21) 417387
(22) 2016 06 01
(72) WITCZAK MARCIN, Toruń (PL)
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(73) LAUDE SMART INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(54) Paleta do przewozu zwojów
(B1) (11) 233680
(41) 2018 10 08
(51) B65D 21/032 (2006.01)
(21) 421158
(22) 2017 04 03
(72) ŚLISZ LESŁAW, Łąka (PL); ŚLISZ KRYSTYNA, Łąka (PL)
(73) SCC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Kontener do transportu i przechowywania owoców i warzyw
(B1) (11) 233830
(41) 2019 07 01
(51) B65G 27/22 (2006.01)
B65G 53/32 (2006.01)
(21) 423956
(22) 2017 12 19
(72) WÓJCIK ROBERT, Olsztyn (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Podajnik pneumatyczno-wibracyjny do iniekcji zapraw
(B1) (11) 233712
(41) 2018 10 08
(51) B65G 45/18 (2006.01)
B08B 9/047 (2006.01)
B08B 9/045 (2006.01)
B08B 9/04 (2006.01)
B08B 9/02 (2006.01)
E03F 9/00 (2006.01)
(21) 421029
(22) 2017 03 29
(72) KONDRAT ZDZISŁAW, Białystok (PL); ROGIŃSKI ŁUKASZ,
Białystok (PL)
(73) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok (PL)
(54) Głowica do czyszczenia studni o małych średnicach
(B1) (11) 233652
(41) 2019 03 11
(51) B66D 1/36 (2006.01)
(21) 422637
(22) 2017 08 25
(72) TOMANKIEWICZ WALDEMAR, Więckowice (PL); WOŹNICKI
JERZY, Kraków (PL)
(73) DRAGON WINCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Modlniczka (PL)
(54) Urządzenie do układania liny na bębnie wyciągarki
(B1) (11) 233758
(41) 2015 07 20
(51) B81B 1/00 (2006.01)
B01J 13/04 (2006.01)
B01F 13/00 (2006.01)
(21) 409872
(22) 2014 10 28
(72) SZAFRAN ROMAN, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Urządzenie mikrofluidalne do enkapsulacji substancji aktywnych
(B1) (11) 233759
(41) 2016 05 09
(51) B81B 1/00 (2006.01)
B01J 13/04 (2006.01)
B01F 13/00 (2006.01)
(21) 409875
(22) 2014 10 28
(72) SZAFRAN ROMAN, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Mikrofluidalne urządzenie wielokomorowe do enkapsulacji
substancji aktywnych
(B1) (11) 233755
(41) 2015 08 03
(51) B82Y 30/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
(21) 407008
(22) 2014 01 30
(72) PACZESNY JAN, Żary (PL); WYBRAŃSKA KATARZYNA,
Kraków (PL); NIEDZIÓŁKA-JÖNSSON JOANNA, Warszawa (PL);
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WADOWSKA MONIKA, Płock (PL); HOŁYST ROBERT, Warszawa (PL);
FIJAŁKOWSKI MARCIN, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania materiału kompozytowego i jego zastosowanie
(B1) (11) 233630
(41) 2016 12 05
(51) B82Y 30/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
C08L 75/00 (2006.01)
C01B 32/168 (2017.01)
(21) 412432
(22) 2015 05 22
(72) CENDROWSKI KRZYSZTOF, Szczecin (PL); MIJOWSKA EWA,
Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób modyfikacji gąbki poliuretanowej nanorurkami węglowymi
(B1) (11) 233576
(41) 2013 11 12
(51) C01B 3/00 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
(21) 399126
(22) 2012 05 09
(72) KULA PIOTR, Łódź (PL); RZEPKOWSKI ANTONI, Łódź (PL);
PIETRASIK ROBERT, Brzeziny (PL); ATRASZKIEWICZ RADOMIR,
Łódź (PL); DYBOWSKI KONRAD, Skotniki (PL); KACZMAREK ŁUKASZ,
Łódź (PL); MODRZYK WOJCIECH, Zielona Góra (PL)
(73) SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzin (PL);
ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra (PL)
(54) Nanokompozyt na bazie grafenu dla rewersyjnego przechowywania wodoru
(B1) (11) 233629
(41) 2016 12 05
(51) C01B 32/318 (2017.01)
B01J 20/20 (2006.01)
(21) 412399
(22) 2015 05 21
(72) MICHALKIEWICZ BEATA, Szczecin (PL); SERAFIN JAROSŁAW,
Szczecin (PL); MORAWSKI ANTONI WALDEMAR, Szczecin (PL);
NARKIEWICZ URSZULA, Szczecin (PL); WRÓBEL RAFAŁ, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania węgli aktywnych z grzybów
(B1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 233686
(41) 2013 09 16
C02F 1/64 (2006.01)
402694
(22) 2013 02 07
KŁOSOK-BAZAN IWONA, Gliwice (PL)
POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
Sposób uzdatniania, zwłaszcza odżelaziania wody geotermalnej

(B1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 233688
(41) 2015 10 12
C02F 3/32 (2006.01)
407704
(22) 2014 03 28
BONETYŃSKI KAZIMIERZ, Lublin (PL); SURMACZ PIOTR, Lublin (PL)
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II, Lublin (PL)
Układ rozsączania cieczy

(B1) (11) 233764
(41) 2017 06 05
(51) C03C 4/00 (2006.01)
C03C 3/062 (2006.01)
C05D 9/00 (2006.01)
C05D 11/00 (2006.01)
B82B 1/00 (2006.01)
(21) 415031
(22) 2015 11 30
(72) BANACH MARCIN, Górka Stogniowska (PL); PULIT-PROCIAK
JOLANTA, Kraków (PL); STAROŃ PAWEŁ, Kraków (PL); STAROŃ
ANITA, Kraków (PL)

Nr 11/2019

(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób otrzymywania szklistych mikro lub nanomateriałów
oraz szklisty mikro lub nanomateriał
(B1) (11) 233766
(41) 2017 06 19
(51) C03C 4/00 (2006.01)
C03C 3/062 (2006.01)
C05D 9/00 (2006.01)
C05D 11/00 (2006.01)
(21) 415376
(22) 2015 12 17
(72) BANACH MARCIN, Górka Stogniowska (PL); STAROŃ PAWEŁ,
Kraków (PL); PULIT-PROCIAK JOLANTA, Kraków (PL); STAROŃ
ANITA, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób otrzymywania mikro lub nanomateriałów szklistych
(B1) (11) 233623
(41) 2018 08 13
(51) C03C 27/12 (2006.01)
C03C 17/00 (2006.01)
C03C 17/34 (2006.01)
B32B 17/00 (2006.01)
B32B 7/00 (2006.01)
(21) 420385
(22) 2017 01 31
(72) MACIEJEWSKI ARTUR, Warszawa (PL)
(73) MACIEJEWSKA ELŻBIETA PPHU FAZA SPÓŁKA CYWILNA,
Warszawa (PL); KRYSIŃSKI KRZYSZTOF PPHU FAZA SPÓŁKA
CYWILNA, Milanówek (PL); MACIEJEWSKI ARTUR PPHU FAZA
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa (PL); KRYSIŃSKA MAGDALENA PPHU
FAZA SPÓŁKA CYWILNA, Milanówek (PL)
(54) Sposób produkcji szyby magnetycznej
(B1) (11) 233751
(41) 2018 04 09
(51) C04B 28/04 (2006.01)
C04B 22/06 (2006.01)
B28B 1/08 (2006.01)
E04C 2/04 (2006.01)
(21) 418875
(22) 2016 09 27
(72) GRUPA TADEUSZ, Pakość (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE
I PREFABRYKACJI BETONÓW KAMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób wytwarzania płyt z betonu samoczyszczącego
(B1) (11) 233648
(41) 2018 01 03
(51) C05D 3/00 (2006.01)
C05D 9/00 (2006.01)
C05D 11/00 (2006.01)
(21) 417688
(22) 2016 06 22
(72) KUTRZUBA ANDRZEJ, Kraków (PL); PANDER PIOTR,
Jejkowice (PL); SERWATA MIROSŁAW, Rybnik (PL)
(73) PGE EKOSERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania granulowanego nawozu siarkowo-wapniowego na bazie reagipsu
(B1) (11) 233767
(41) 2017 06 19
(51) C05D 9/00 (2006.01)
C05D 11/00 (2006.01)
C03C 4/00 (2006.01)
C03C 3/062 (2006.01)
(21) 415377
(22) 2015 12 17
(72) BANACH MARCIN, Górka Stogniowska (PL); STAROŃ PAWEŁ,
Kraków (PL); PULIT-PROCIAK JOLANTA, Kraków (PL); STAROŃ
ANITA, Kraków (PL)
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(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób otrzymywania mikro lub nanocząstkowych szkieł nawozowych i mikro lub nanocząstkowe szkło nawozowe
(B1) (11) 233663
(41) 2017 11 20
(51) C05F 7/00 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
C05G 3/04 (2006.01)
(21) 419181
(22) 2016 10 20
(72) KOŃCZAK BEATA, Ruda Śląska (PL); ZAWARTKA PAWEŁ,
Będzin (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Sposób otrzymywania nawozu z ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz nawóz z ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych
(B1) (11) 233754
(41) 2017 10 09
(51) C05F 7/00 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
(21) 420420
(22) 2017 02 08
(72) GŁODNIOK MARCIN, Wielka Skotnica (PL); KOROL JERZY,
Mysłowice (PL); ZAWARTKA PAWEŁ, Będzin (PL); KRAWCZYK
BEATA, Łaziska Górne (PL); DESKA MAŁGORZATA, Lelów (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Sposób otrzymywania nawozu organicznego z ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz nawóz organiczny
z ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych
(B1) (11) 233593
(41) 2018 11 05
(51) C05G 3/04 (2006.01)
C05D 9/00 (2006.01)
(21) 421371
(22) 2017 04 24
(72) SŁOMKIEWICZ PIOTR M., Warszawa (PL); SZCZEPANIK BEATA,
Kielce (PL)
(73) UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH, Kielce (PL)
(54) Sposób wytwarzania nawozu zeolitowego z adsorbentem
do pochłaniania N-3-chlorofenylokarbaminianu izopropylu
(B1) (11) 233642
(41) 2019 06 03
(51) C07C 5/22 (2006.01)
C07C 5/25 (2006.01)
C07C 5/29 (2006.01)
B01J 21/16 (2006.01)
(21) 423548
(22) 2017 11 23
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL); MIĄDLICKI PIOTR,
Szczecin (PL); MALKO MARIUSZ WŁADYSŁAW, Gryfino (PL); CZECH
ZBIGNIEW, Dobra Szczecińska (PL); ANTOSIK ADRIAN KRZYSZTOF,
Tanowo (PL); WILPISZEWSKA KATARZYNA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób izomeryzacji limonenu
(B1) (11) 233635
(41) 2018 05 07
(51) C07D 301/12 (2006.01)
C07D 303/04 (2006.01)
B01J 23/30 (2006.01)
(21) 419290
(22) 2016 10 31
(72) LEWANDOWSKI GRZEGORZ, Dobra (PL); MILCHERT
EUGENIUSZ, Szczecin (PL); SAŁACIŃSKI ŁUKASZ, Świebodzin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób epoksydowania 1,5,9-cyklododekatrienu do 1,2-epoksy-5,9-cyklododekadienu
(B1) (11) 233579
(41) 2019 03 25
(51) C07D 311/32 (2006.01)
(21) 422923
(22) 2017 09 21
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(72) KOZŁOWSKA JOANNA, Rawicz (PL); ANIOŁ MIROSŁAW,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 7-Izopropoksynaringenina, 7,4’-diizopropoksynaringenina
i sposób jednoczesnego otrzymywania 7-izopropoksynaringeniny
oraz 7,4’-diizopropoksynaringeniny
(B1) (11) 233778
(41) 2018 01 29
(51) C07D 409/12 (2006.01)
C07D 409/14 (2006.01)
C07D 215/14 (2006.01)
(21) 418019
(22) 2016 07 19
(72) RUSIECKI RAFAŁ, Warszawa (PL); ŚNIEŻEK MARCIN, Warszawa (PL)
(73) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(54) Sposób wytwarzania brekspiprazolu oraz zastosowanie związków pośrednich w sposobie wytwarzania brekspiprazolu
(B1) (11) 233595
(41) 2018 11 19
(51) C07D 487/04 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
A61P 37/02 (2006.01)
(21) 421576
(22) 2017 05 12
(72) STYPIK BARTOSZ, Mława (PL); MROCZKIEWICZ MICHAŁ,
Warszawa (PL); BUJAK ANNA, Białogard (PL); SZYMCZAK
KRZYSZTOF, Łódź (PL); GUNERKA PAWEŁ, Warszawa (PL); DUBIEL
KRZYSZTOF, Warszawa (PL); WIECZOREK MACIEJ, Łomianki (PL);
PIECZYKOLAN JERZY, Warszawa (PL)
(73) CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Kiełpin (PL)
(54) Pochodne pirazolo[1,5-a]pirymidyny jako inhibitory kinazy JAK
(B1) (11) 233840
(41) 2017 10 23
(51) C07F 1/08 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 417603
(22) 2016 06 16
(72) WOJCIECHOWSKA AGNIESZKA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania krystalicznej formy kompleksu hydrat tiocyjanianu [di(2-amino-5-guanidynopentano)(tiocyjaniano)miedzi(II)]
(B1) (11) 233771
(41) 2017 11 20
(51) C07F 9/6561 (2006.01)
C07F 9/38 (2006.01)
A61K 31/675 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 19/00 (2006.01)
(21) 417168
(22) 2016 05 12
(72) BŁASZCZYK ROMAN, Łódź (PL); FORDYMACKA-BŁASZCZYK
MARTA, Piotrków Trybunalski (PL)
(73) ARENDI SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź (PL)
(54) Kwasy bisfosfonowe, kompozycje farmaceutyczne je zawierające i ich zastosowanie medyczne
(B1) (11) 233823
(41) 2018 02 12
(51) C08F 210/02 (2006.01)
(21) 418183
(22) 2016 08 02
(72) DZIUBEK KATARZYNA, Opole (PL); CZAJA KRYSTYNA,
Opole (PL); GROCH PAWEŁ, Głogówek (PL); DUDZIEC BEATA,
Poznań (PL); MARCINIEC BOGDAN, Swarzędz (PL)
(73) UNIWERSYTET OPOLSKI, Opole (PL)
(54) Sposób otrzymywania kopolimerów etylenu
(B1) (11) 233702
(41) 2018 02 12
(51) C08F 210/02 (2006.01)
(21) 418184
(22) 2016 08 02
(72) DZIUBEK KATARZYNA, Opole (PL); CZAJA KRYSTYNA,
Opole (PL); GROCH PAWEŁ, Głogówek (PL); BIAŁEK MARZENA,
Opole (PL); DUDZIEC BEATA, Poznań (PL); MARCINIEC BOGDAN,
Swarzędz (PL)
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(73) UNIWERSYTET OPOLSKI, Opole (PL)
(54) Sposób otrzymywania kopolimerów etylenu
(B1) (11) 233650
(41) 2018 01 15
(51) C08G 18/42 (2006.01)
C08G 18/48 (2006.01)
C08G 18/50 (2006.01)
C08J 9/14 (2006.01)
(21) 417858
(22) 2016 07 05
(72) KORZENIOWSKI WACŁAW, Tarnów (PL)
(73) KORZENIOWSKI WACŁAW KLK INVEST, Warszawa (PL)
(54) Kompozycja pianki poliuretanowej do systemu natryskowego
(B1) (11) 233681
(41) 2018 11 05
(51) C08G 73/02 (2006.01)
C09D 5/08 (2006.01)
(21) 421471
(22) 2017 04 28
(72) SZYMAŃSKI WOJCIECH, Wrocław (PL)
(73) ZŁOTY STOK ANTYKOROZJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złoty Stok (PL)
(54) Sposób otrzymywania hybrydowego związku polianiliny i jego
zastosowanie
(B1) (11) 233636
(41) 2018 12 03
(51) C08J 5/18 (2006.01)
C08F 220/28 (2006.01)
C08F 220/06 (2006.01)
C08F 230/02 (2006.01)
C09J 7/24 (2018.01)
(21) 421644
(22) 2017 05 19
(72) CZECH ZBIGNIEW, Dobra Szczecińska (PL); MOZELEWSKA
KAROLINA, Lubiesz (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Rozpuszczalna w wodzie folia polimerowa i sposób wytwarzania rozpuszczalnej w wodzie folii polimerowej
(B1) (11) 233640
(41) 2019 02 25
(51) C08J 5/18 (2006.01)
C08L 63/10 (2006.01)
C09J 7/22 (2018.01)
(21) 422590
(22) 2017 08 21
(72) CZECH ZBIGNIEW, Dobra Szczecińska (PL); KOWALCZYK
AGNIESZKA, Szczecin (PL); MOZELEWSKA KAROLINA, Lubiesz (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania folii polimerowej
(B1) (11) 233574
(41) 2018 09 24
(51) C08J 9/16 (2006.01)
C08F 112/08 (2006.01)
B29C 44/00 (2006.01)
B29C 44/60 (2006.01)
B29C 67/20 (2006.01)
B29C 67/24 (2006.01)
(21) 420812
(22) 2017 03 13
(72) KALINOWSKI PIOTR, Olsztyn (PL)
(73) YETICO SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn (PL)
(54) Urządzenie do cyklicznego spieniania polistyrenu z zaworami
regulacyjnymi pary
(B1) (11) 233591
(41) 2018 09 24
(51) C08J 9/16 (2006.01)
C08F 112/08 (2006.01)
B29C 44/00 (2006.01)
B29C 44/60 (2006.01)
B29C 67/20 (2006.01)
B29C 67/24 (2006.01)
(21) 420814
(22) 2017 03 13
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(72) KALINOWSKI PIOTR, Olsztyn (PL)
(73) YETICO SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn (PL)
(54) Urządzenie do cyklicznego spieniania polistyrenu ze zbiornikiem pośrednim
(B1) (11) 233624
(41) 2014 10 27
(51) C08J 11/12 (2006.01)
C07C 29/80 (2006.01)
C07C 31/02 (2006.01)
(21) 403691
(22) 2013 04 26
(72) CZECH ZBIGNIEW, Dobra Szczecińska (PL); PEŁECH ROBERT,
Szczecin (PL); KOWALCZYK AGNIESZKA, Szczecin (PL); KOWALSKI
ARKADIUSZ, Szczecin (PL); ZYCH KRZYSZTOF, Łobez (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania alkoholi w procesie termicznej degradacji
odpadów polimerów akrylanowych
(B1) (11) 233786
(41) 2018 08 13
(51) C08K 9/04 (2006.01)
C08K 9/06 (2006.01)
C08K 3/34 (2006.01)
C08L 67/06 (2006.01)
(21) 420495
(22) 2017 02 10
(72) LEGOCKA IZABELLA, Warszawa (PL); WIERZBICKA EWA,
Warszawa (PL); KRZYŻEWSKI MICHAŁ, Warszawa (PL); JAWORSKA
GRAŻYNA, Piaseczno (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CHEMII
PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania modyfikatora udarności do nienasyconych żywic poliestrowych i nanokompozyty poliestrowe o podwyższonej udarności
(B1) (11) 233583
(41) 2018 06 18
(51) C08L 7/00 (2006.01)
C08L 97/02 (2006.01)
C08K 13/02 (2006.01)
(21) 419773
(22) 2016 12 12
(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, przeznaczona na wyroby o polepszonych właściwościach barierowych
(B1) (11) 233571
(41) 2018 05 21
(51) C08L 9/02 (2006.01)
C08L 13/00 (2006.01)
C08K 13/06 (2006.01)
(21) 419470
(22) 2016 11 15
(72) KRZEMIŃSKA SYLWIA, Łódź (PL); RZYMSKI WŁADYSŁAW,
Łódź (PL); SMEJDA-KRZEWICKA ALEKSANDRA, Łódź (PL); LIPIŃSKA
LUDWIKA, Warszawa (PL); WOLUNTARSKI MICHAŁ, Warszawa (PL);
OLEKSY MARIUSZ, Rzeszów (PL)
(73) CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY-PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa (PL); POLITECHNIKA
ŁÓDZKA, Łódź (PL); INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW
ELEKTRONICZNYCH, Warszawa (PL); POLITECHNIKA RZESZOWSKA
IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, Rzeszów (PL)
(54) Kompozycja elastomerowa z karboksylowanego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego
(B1) (11) 233779
(41) 2018 02 26
(51) C08L 23/12 (2006.01)
C08K 3/08 (2006.01)
C08K 3/34 (2006.01)
C08K 5/5333 (2006.01)
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B29C 48/405 (2019.01)
C09K 21/12 (2006.01)
(21) 418316
(22) 2016 08 12
(72) MARKIEWICZ PATRYK, Czerwonak (PL)
(73) OUTSOURCING PARTNERS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kicin (PL)
(54) Sposoby wytwarzania kompozytów izotaktycznego polipropylenu
(B1) (11) 233687
(41) 2017 07 03
(51) C08L 55/02 (2006.01)
C08L 53/02 (2006.01)
C08K 3/36 (2006.01)
C08K 3/22 (2006.01)
(21) 415438
(22) 2015 12 21
(72) FRĄSZCZAK ZBIGNIEW, Toruń (PL); KRÓLIKOWSKI BOGUSŁAW,
Toruń (PL)
(73) ELEKTROTECHNIKA TAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wola Rzędzińska (PL); SIEĆ
BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW
POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW, Toruń (PL)
(54) Modyfikowana kompozycja polimerowa
(B1) (11) 233575
(41) 2018 10 22
(51) C08L 67/02 (2006.01)
C08J 3/28 (2006.01)
C08J 9/06 (2006.01)
(21) 421336
(22) 2017 04 19
(72) MALINOWSKI RAFAŁ, Raciążek (PL); JANCZAK KATARZYNA,
Jabłonowo Pomorskie (PL); RASZKOWSKA-KACZOR ANETA, Toruń (PL);
ŻUK TOMASZ, Toruń (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT INŻYNIERII
MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW, Toruń (PL)
(54) Sposób wytwarzania elastycznego biotworzywa spienionego
(B1) (11) 233756
(41) 2015 01 19
(51) C08L 95/00 (2006.01)
E01B 21/00 (2006.01)
E01C 9/04 (2006.01)
(21) 404772
(22) 2013 07 18
(72) DĘBEK CEZARY, Warszawa (PL); ADAMCZYK JAN, Kraków (PL);
TARGOSZ JAN, Kraków (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT INŻYNIERII
MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW, Toruń (PL); EKO-KON
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bojano (PL)
(54) Mieszanka do wytwarzania materiałów wibroizolacyjnych
do zabezpieczania dróg szynowych i kołowych
(B1) (11) 233772
(41) 2015 11 09
(51) C09C 1/48 (2006.01)
C09C 1/50 (2006.01)
(21) 410484
(22) 2013 02 28
(30) 61/606,282
2012 03 02
US
(86) 2013 02 28
PCT/US13/28269
(87) 2013 09 06
WO13/130772
(72) RUMPF FREDERICK H., Billerica (US); MORRIS MICHAEL D.,
Nashua (US); BELMONT JAMES A., Acton (US)
(73) CABOT CORPORATION, Boston (US)
(54) Modyfikowana sadza i jej zastosowanie, kompozycja elastomerowa obejmująca modyfikowaną sadzę oraz sposób wytwarzania
modyfikowanej sadzy
(B1) (11) 233641
(41) 2019 02 25
(51) C09J 7/22 (2018.01)
C08J 5/18 (2006.01)
C08L 63/10 (2006.01)
(21) 422591
(22) 2017 08 21
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(72) CZECH ZBIGNIEW, Dobra Szczecińska (PL); MOZELEWSKA
KAROLINA, Lubiesz (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Dwustronna taśma samoprzylepna
(B1) (11) 233638
(41) 2019 01 02
(51) C09J 7/38 (2018.01)
C09J 133/08 (2006.01)
C09J 11/04 (2006.01)
(21) 422042
(22) 2017 06 28
(72) CZECH ZBIGNIEW, Dobra Szczecińska (PL); ANTOSIK ADRIAN
KRZYSZTOF, Tanowo (PL); PEŁECH ROBERT, Dobra Szczecińska (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania taśm samoprzylepnych przewodzących
prąd
(B1) (11) 233639
(41) 2019 01 14
(51) C09J 7/38 (2018.01)
C09J 133/08 (2006.01)
C09J 183/04 (2006.01)
C09J 11/04 (2006.01)
(21) 422111
(22) 2017 07 04
(72) CZECH ZBIGNIEW, Dobra Szczecińska (PL); ANTOSIK ADRIAN
KRZYSZTOF, Tanowo (PL); PEŁECH ROBERT, Dobra Szczecińska (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania taśmy samoprzylepnej przewodzącej prąd
(B1) (11) 233700
(41) 2018 01 03
(51) C10B 27/00 (2006.01)
(21) 417661
(22) 2016 06 21
(72) JASIŃSKI ANDRZEJ, Chorzów (PL); SZOPA MICHAŁ,
Katowice (PL); PAŁOSZ LESŁAW, Kęty (PL); BĄK PIOTR,
Strzelce Opolskie (PL)
(73) HPH-HUTMASZPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów (PL)
(54) Palnik spalarki
(B1) (11) 233776
(41) 2018 01 03
(51) C10B 27/00 (2006.01)
(21) 417662
(22) 2016 06 21
(72) JASIŃSKI ANDRZEJ, Chorzów (PL); SZOPA MICHAŁ,
Katowice (PL); PAŁOSZ LESŁAW, Kęty (PL); BĄK PIOTR,
Strzelce Opolskie (PL)
(73) HPH-HUTMASZPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów (PL)
(54) Spalarka nadmiarowej ilości gazu
(B1) (11) 233822
(41) 2018 01 03
(51) C10J 3/20 (2006.01)
(21) 417731
(22) 2016 06 27
(72) SZLĘK ANDRZEJ, Gliwice (PL); KLIMANEK ADAM, Gliwice (PL);
KOTERAS ALEKSANDRA, Bytom (PL); SMOLIŃSKI ADAM,
Chorzów (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób zgazowania zwłaszcza materiałów stałych
(B1) (11) 233742
(41) 2017 12 04
(51) C10M 101/04 (2006.01)
(21) 417348
(22) 2016 05 30
(72) ROGOŚ ELŻBIETA, Radom (PL); URBAŃSKI ANDRZEJ,
Radom (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Radom (PL)
(54) Odnawialna baza olejowa w klasie lepkości SAE 50
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(B1) (11) 233829
(41) 2018 09 24
(51) C11C 3/00 (2006.01)
C12P 7/62 (2006.01)
(21) 420801
(22) 2017 03 10
(72) BANCERZ RENATA, Dąbrowica (PL); OSIŃSKA-JAROSZUK
MONIKA, Lublin (PL); JASZEK MAGDALENA, Piotrawin (PL);
JANCZAREK MONIKA, Lublin (PL); ROGALSKI JERZY, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin (PL)
(54) Zastosowanie polisacharydów pochodzenia bakteryjnego wraz
z lipazą wyizolowaną z Rhizomucor variabilis w reakcjach estryfikacji
wyższych kwasów tłuszczowych oraz sposób otrzymywania takich
estrów
(B1) (11) 233631
(41) 2017 05 08
(51) C12M 1/04 (2006.01)
C12M 3/00 (2006.01)
(21) 414511
(22) 2015 10 27
(72) RAKOCZY RAFAŁ, Szczecin (PL); KORDAS MARIAN,
Góralice (PL); FIJAŁKOWSKI KAROL, Szczecin (PL); KONOPACKI
MACIEJ, Szczecin (PL); ŻYWICKA ANNA, Łobez (PL); PEITLER
DOROTA, Lębork (PL); DROZD RADOSŁAW, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Wspomagany magnetycznie bioreaktor
(B1) (11) 233632
(41) 2017 05 08
(51) C12M 1/04 (2006.01)
C12M 3/00 (2006.01)
(21) 414512
(22) 2015 10 27
(72) RAKOCZY RAFAŁ, Szczecin (PL); KORDAS MARIAN,
Góralice (PL); FIJAŁKOWSKI KAROL, Szczecin (PL); KONOPACKI
MACIEJ, Szczecin (PL); ŻYWICKA ANNA, Łobez (PL); PEITLER
DOROTA, Lębork (PL); DROZD RADOSŁAW, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Wspomagany magnetycznie bioreaktor
(B1) (11) 233581
(41) 2019 03 11
(51) C12N 1/18 (2006.01)
C12R 1/865 (2006.01)
(21) 422709
(22) 2017 08 31
(72) ŚLIŻEWSKA KATARZYNA, Łódź (PL); CHLEBICZ AGNIESZKA,
Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Szczep drożdży Saccharomyces cerevisiae
(B1) (11) 233809
(41) 2019 01 02
(51) C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
C12P 19/04 (2006.01)
(21) 421940
(22) 2017 06 19
(72) JACEK PAULINA, Kolonia Sysecka (PL); BIELECKI STANISŁAW,
Łódź (PL); KUBIAK KATARZYNA, Łódź (PL); RYNGAJŁŁO
MAŁGORZATA, Łódź (PL); PŁOSZYŃSKA JOLANTA, Łódź (PL);
PANKIEWICZ TERESA, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Szczep bakterii octowych Komagataeibacter rhaeticus K3, sposób jego wyselekcjonowania, zastosowanie oraz sposób wytwarzania celulozy bakteryjnej przy użyciu szczepu
(B1) (11) 233582
(41) 2019 02 25
(51) C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/225 (2006.01)
A61K 35/747 (2015.01)
(21) 422602
(22) 2017 08 21
(72) ŚLIŻEWSKA KATARZYNA, Łódź (PL); CHLEBICZ AGNIESZKA,
Łódź (PL)
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(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Szczep bakterii mlekowych Lactobacillus rhamnosus
(B1) (11) 233794
(41) 2019 05 20
(51) C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/225 (2006.01)
A61K 35/747 (2015.01)
A61K 35/64 (2015.01)
(21) 423363
(22) 2017 11 06
(72) PTASZYŃSKA ANETA, Świdnik (PL); MAŁEK WANDA, Lublin (PL);
GRZĘDA MIROSŁAW, Puławy (PL); WICHA MAGDALENA, Puławy (PL);
PACHLA ARTUR, Hrubieszów (PL); BORSUK GRZEGORZ,
Prawiedniki (PL)
(73) UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ,
Lublin (PL); BIOWET PUŁAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puławy (PL); UNIWERSYTET
PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Szczepy bakterii z rodzajów Lactobacillus i Fructobacillus wyizolowane z przewodu pokarmowego pszczół miodnych do zastosowania w zwalczaniu i zapobieganiu chorób pszczół oraz preparaty
probiotyczne na bazie takich szczepów bakterii
(B1) (11) 233836
(41) 2016 07 18
(51) C12Q 1/686 (2018.01)
C12Q 1/6888 (2018.01)
(21) 410976
(22) 2015 01 16
(72) BOGDANOWICZ WIESŁAW, Warszawa (PL); DOBOSZ RENATA,
Poznań (PL); FLIS ŁUKASZ, Latowicz (PL); GRALAK ALEKSANDRA,
Łuków (PL); ILIEVA-MAKULEC KRASSIMIRA, Warszawa (PL);
KORNOBIS FRANCISZEK, Puszczykowo (PL); KOWALEWSKA
KATARZYNA, Warszawa (PL); ŁOŚ MARTA, Warszawa (PL);
MALEWSKI TADEUSZ, Warszawa (PL); RYCHLICKA EDYTA,
Piła (PL); SKWIERCZ ANDRZEJ, Gdynia (PL); TEREBA ANNA,
Komorów (PL); WINISZEWSKA-ŚLIPIŃSKA GRAŻYNA,
Warszawa (PL); TURLEJ ROBERT, Warszawa (PL); WIŚNIEWSKA
KATARZYNA, Warszawa (PL); WIŚNIEWSKA OLGA, Warszawa (PL)
(73) MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Sposób i zestaw do identyfikacji nicieni szkodzących drzewom
i krzewom owocowym metodą Real Time PCR
(B1) (11) 233837
(41) 2016 07 18
(51) C12Q 1/686 (2018.01)
C12Q 1/6888 (2018.01)
(21) 410977
(22) 2015 01 16
(72) BOGDANOWICZ WIESŁAW, Warszawa (PL); DOBOSZ RENATA,
Poznań (PL); FLIS ŁUKASZ, Latowicz (PL); GRALAK ALEKSANDRA,
Łuków (PL); KORNOBIS FRANCISZEK,
Puszczykowo (PL); KOWALEWSKA KATARZYNA, Warszawa (PL);
ŁOŚ MARTA, Warszawa (PL); MALEWSKI TADEUSZ, Warszawa (PL);
RYCHLICKA EDYTA, Piła (PL); TEREBA ANNA, Komorów (PL); TURLEJ
ROBERT, Warszawa (PL); WIŚNIEWSKA KATARZYNA, Warszawa (PL);
WIŚNIEWSKA OLGA, Warszawa (PL); WINISZEWSKA-ŚLIPIŃSKA
GRAŻYNA, Warszawa (PL)
(73) MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Sposób i zestaw do identyfikacji nicieni, szkodników upraw
roślin motylkowych, metodą Real Time PCR
(B1) (11) 233838
(41) 2016 07 18
(51) C12Q 1/686 (2018.01)
C12Q 1/6888 (2018.01)
(21) 410978
(22) 2015 01 16
(72) BOGDANOWICZ WIESŁAW, Warszawa (PL); CHAŁAŃSKA
ANETA, Skierniewice (PL); DMOWSKA EWA, Warszawa (PL);
DOBOSZ RENATA, Poznań (PL); KORNOBIS FRANCISZEK,
Puszczykowo (PL); KOWALEWSKA KATARZYNA, Warszawa (PL);
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ŁOŚ MARTA, Warszawa (PL); MALEWSKI TADEUSZ, Warszawa (PL);
RYCHLICKA EDYTA, Piła (PL); TEREBA ANNA, Komorów (PL); TURLEJ
ROBERT, Warszawa (PL); WIŚNIEWSKA KATARZYNA, Warszawa (PL);
WINISZEWSKA-ŚLIPIŃSKA GRAŻYNA, Warszawa (PL)
(73) MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Sposób i zestaw do identyfikacji nicieni, szkodników roślin
ozdobnych, metodą Real Time PCR
(B1) (11) 233839
(41) 2016 07 18
(51) C12Q 1/686 (2018.01)
C12Q 1/6888 (2018.01)
(21) 410979
(22) 2015 01 16
(72) BOGDANOWICZ WIESŁAW, Warszawa (PL); DMOWSKA EWA,
Warszawa (PL); FLIS ŁUKASZ, Latowicz (PL); GRALAK ALEKSANDRA,
Łuków (PL); KOWALEWSKA KATARZYNA,
Warszawa (PL); ŁOŚ MARTA, Warszawa (PL); MALEWSKI TADEUSZ,
Warszawa (PL); RYCHLICKA EDYTA, Piła (PL); SKWIERCZ ANDRZEJ,
Gdynia (PL); TEREBA ANNA, Komorów (PL); WINISZEWSKAŚLIPIŃSKA GRAŻYNA, Warszawa (PL); TURLEJ ROBERT,
Warszawa (PL); WIŚNIEWSKA KATARZYNA, Warszawa (PL);
WIŚNIEWSKA OLGA, Warszawa (PL)
(73) MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Sposób i zestaw do identyfikacji nicieni, szkodników zbóż i traw,
metodą Real Time PCR
(B1) (11) 233701
(41) 2017 01 16
(51) C22B 7/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
C22B 19/30 (2006.01)
(21) 417915
(22) 2016 07 12
(72) MICHALSKI RAFAŁ, Katowice (PL); PRAJSNAR RYSZARD,
Gliwice (PL); GAJOWSKI PAWEŁ, Gliwice (PL); CZERNECKI JÓZEF,
Gliwice (PL); ŚMIESZEK ZBIGNIEW, Gliwice (PL); CHMIELARZ
ANDRZEJ, Gliwice (PL); ADAMKIEWICZ LECH, Gliwice (PL)
(73) TECHNIKA RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(54) Sposób wytwarzania koncentratu manganu i koncentratu cynku
(B1) (11) 233763
(41) 2017 01 30
(51) C22B 15/00 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
(21) 413187
(22) 2015 07 20
(72) BANASIUK RAFAŁ, Puck (PL); NIDZWORSKI DAWID, Gdańsk (PL)
(73) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII I MEDYCYNY MOLEKULARNEJ,
Gdańsk (PL)
(54) Sposób syntezy nanocząstek miedzi o działaniu biologicznie
czynnym przy zastosowaniu światła jako katalizatora procesu
(B1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 233835
(41) 2018 09 10
C22C 1/08 (2006.01)
420794
(22) 2017 03 09
GRABIAN JANUSZ, Szczecin (PL)
AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
Sposób wytwarzania pian z ciekłego aluminium

(B1) (11) 233781
(41) 2017 04 10
(51) C22C 13/02 (2006.01)
C22C 1/02 (2006.01)
(21) 419252
(22) 2016 10 26
(72) CYBULSKI ANDRZEJ, Wolbrom (PL); GOREWODA TADEUSZ,
Gliwice (PL); ANYSZKIEWICZ JACEK, Gliwice (PL); KOSTRZEWA
JUSTYNA, Gliwice (PL); BILEWSKA KATARZYNA, Gliwice (PL);
GRZEGORCZYK MAGDALENA EWELINA, Zabrze (PL); MALARA
SZYMON, Gliwice (PL); KNAPIK MAGDALENA KATARZYNA,
Gliwice (PL); GOŁĘBIEWSKA-KURZAWSKA JOANNA, Orzesze (PL)
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(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT METALI
NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania jednorodnych materiałów odniesienia
dla bezołowiowych stopów lutowniczych cynowo-bizmutowych
(B1) (11) 233674
(41) 2018 01 03
(51) C22C 38/48 (2006.01)
(21) 417810
(22) 2016 07 01
(72) TĘCZA GRZEGORZ, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, KRAKÓW (PL)
(54) Staliwo chromowo-niklowe o podwyższonej odporności
na ścieranie
(B1) (11) 233784
(41) 2018 06 18
(51) C25D 11/36 (2006.01)
C25D 9/12 (2006.01)
C25D 9/08 (2006.01)
C25D 5/40 (2006.01)
C25D 5/34 (2006.01)
C25D 5/30 (2006.01)
C23C 22/03 (2006.01)
C01B 25/32 (2006.01)
A61L 27/32 (2006.01)
(21) 419712
(22) 2016 12 07
(72) ŁOSIEWICZ BOŻENA, Katowice (PL); OSAK PATRYCJA,
Sosnowiec (PL); DERCZ GRZEGORZ, Sosnowiec (PL); GIERLOTKA
DARIUSZ, Katowice (PL); KUBISZTAL JULIAN, Ruda Śląska (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób osadzania bioaktywnej powłoki fosforanu wapnia
na elemencie wykonanym z tytanu
(B1) (11) 233707
(41) 2018 06 18
(51) E02D 5/80 (2006.01)
E02D 27/42 (2006.01)
E04H 12/22 (2006.01)
(21) 419719
(22) 2016 12 07
(72) KRAWCZUK WACŁAW, Rębiszów (PL)
(73) KRAWCZUK WACŁAW KRAWEX, Rębiszów (PL)
(54) Kotew gruntowa
(B1) (11) 233788
(41) 2018 10 08
(51) E02D 19/10 (2006.01)
E02D 19/00 (2006.01)
E02D 3/10 (2006.01)
E02B 11/00 (2006.01)
(21) 421237
(22) 2017 04 07
(72) BRUNARSKI PAWEŁ, Kraków (PL); DOMSKI JERZY, Kraków (PL)
(73) HAMER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(54) Sposób regulowania ilości wody gruntowej usuwanej z obszaru
wykopu ograniczonego systemem przegród odcinających
(B1) (11) 233643
(41) 2018 12 17
(51) E02F 3/36 (2006.01)
E02F 3/627 (2006.01)
(21) 421923
(22) 2017 06 14
(72) ZBOIŃSKI MARIUSZ, Warszawa (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL)
(54) Szybkozłącze do mocowania wyposażenia
(B1) (11) 233713
(41) 2018 10 22
(51) E04B 1/38 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)
(21) 421305
(22) 2017 04 13
(72) WALA IRENEUSZ, Katowice (PL); KOCOŃ RAFAŁ,
Bielsko-Biała (PL); JĘDRUSIK ADRIAN, Bielsko-Biała (PL)
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(73) WALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wilkowice (PL)
(54) Termoizolacyjny łącznik mocujący
(B1) (11) 233580
(41) 2017 07 03
(51) E04C 2/42 (2006.01)
E04B 5/02 (2006.01)
(21) 415452
(22) 2015 12 22
(72) STANISŁAWSKI ROMAN, Włocłwek (PL); SZATKOWSKI
TOMASZ, Włocłwek (PL)
(73) BUDIZOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Włocławek (PL)
(54) Strunobetonowa płyta stropowa
(B1) (11) 233740
(41) 2019 02 11
(51) E04C 3/08 (2006.01)
E04B 1/24 (2006.01)
(21) 424969
(22) 2018 03 20
(72) SZLENDAK JERZY KAZIMIERZ, Ogrodniczki (PL)
(73) SZLENDAK JERZY KAZIMIERZ, Ogrodniczki (PL)
(54) Składany węzeł prętowych konstrukcji metalowych
(B1) (11) 233762
(41) 2017 01 16
(51) E04D 13/03 (2006.01)
F16B 35/06 (2006.01)
(21) 413015
(22) 2015 07 03
(72) MAJOCH MATEUSZ, Nowy Sącz (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Mechanizm mocujący z ryglem obrotowym do mocowania
cienkościennych elementów osłonowych
(B1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 233669
(41) 2014 11 24
E04G 21/20 (2006.01)
403925
(22) 2013 05 16
ZIELIŃSKI RAFAŁ, Rzeszów (PL)
ZIELIŃSKI RAFAŁ TERMWALL, Rzeszów (PL)
Przyrząd do nanoszenia zaprawy budowlanej

(B1) (11) 233590
(41) 2014 12 08
(51) E04H 5/04 (2006.01)
E04B 1/343 (2006.01)
(21) 404120
(22) 2013 05 28
(72) WILK ELEONORA, Krzyż Wielkopolski (PL); WILK TADEUSZ,
Krzyż Wielkopolski (PL); WILK PIOTR, Krzyż Wielkopolski (PL); WILK
PAWEŁ, Krzyż Wielkopolski (PL)
(73) WILK ELEONORA PRZEDSIĘBIORSTWO KONSTRUKCJI
INNOWACYJNYCH WILK SPÓŁKA CYWILNA,
Krzyż Wielkopolski (PL); WILK TADEUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
KONSTRUKCJI INNOWACYJNYCH WILK SPÓŁKA CYWILNA,
Krzyż Wielkopolski (PL); WILK PIOTR PRZEDSIĘBIORSTWO
KONSTRUKCJI INNOWACYJNYCH WILK SPÓŁKA CYWILNA,
Krzyż Wielkopolski (PL); WILK PAWEŁ PRZEDSIĘBIORSTWO
KONSTRUKCJI INNOWACYJNYCH WILK SPÓŁKA CYWILNA,
Krzyż Wielkopolski (PL)
(54) Węzeł transportowy budynku, zwłaszcza budynku stacji transformatorowej
(B1) (11) 233613
(41) 2014 12 08
(51) E04H 5/04 (2006.01)
(21) 404123
(22) 2013 05 28
(72) WILK ELEONORA, Krzyż Wielkopolski (PL); WILK TADEUSZ,
Krzyż Wielkopolski (PL); WILK PIOTR, Krzyż Wielkopolski (PL); WILK
PAWEŁ, Krzyż Wielkopolski (PL)
(73) WILK ELEONORA PRZEDSIĘBIORSTWO KONSTRUKCJI
INNOWACYJNYCH WILK SPÓŁKA CYWILNA,
Krzyż Wielkopolski (PL); WILK TADEUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
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KONSTRUKCJI INNOWACYJNYCH WILK SPÓŁKA CYWILNA,
Krzyż Wielkopolski (PL); WILK PIOTR PRZEDSIĘBIORSTWO
KONSTRUKCJI INNOWACYJNYCH WILK SPÓŁKA CYWILNA,
Krzyż Wielkopolski (PL); WILK PAWEŁ PRZEDSIĘBIORSTWO
KONSTRUKCJI INNOWACYJNYCH WILK SPÓŁKA CYWILNA,
Krzyż Wielkopolski (PL)
(54) Sposób łączenia obudów stacji transformatorowych, zwłaszcza prefabrykowanych oraz konstrukcja połączenia obudów stacji
transformatorowych
(B1) (11) 221336
(41) 2012 01 30
(51) E04H 6/14 (2006.01)
(21) 391941
(22) 2010 07 26
(72) BOGACKI ADOLF, Szczecin (PL); BOGACKA EWA
MAŁGORZATA, Szczecin (PL); SKATULSKI KAZIMIERZ,
Stargard Szczeciński (PL)
(73) MABO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mierzyn (PL)
(54) Wolnostojący parking pojazdów samochodowych i system
zapobiegający wychyleniom platformy parkingowej
(B1) (11) 233834
(41) 2019 03 11
(51) E04H 17/14 (2006.01)
E04H 17/00 (2006.01)
(21) 422679
(22) 2017 08 29
(72) SZULC WOJCIECH, Września (PL)
(73) SZULC WOJCIECH KALL, Września (PL)
(54) Segmentowy system ogrodzeniowy
(B1) (11) 233824
(41) 2018 12 03
(51) E05B 47/02 (2006.01)
E05B 47/00 (2006.01)
E05B 9/04 (2006.01)
(21) 421767
(22) 2017 05 31
(72) LITWIŃSKI ARTUR, Warszawa (PL)
(73) LITWIŃSKI ARTUR, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie napędowe do otwierania i zamykania zamka
(B1) (11) 233770
(41) 2017 10 09
(51) E21B 47/10 (2012.01)
E21F 17/18 (2006.01)
E21B 49/00 (2006.01)
G01N 27/00 (2006.01)
G01N 33/24 (2006.01)
(21) 416785
(22) 2016 04 08
(72) SOLECKI MAREK, Kraków (PL); SOLECKI TADEUSZ, Kraków (PL);
STOPA JERZY, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób monitoringu szczelności geologicznych formacji złożowych z zawartością dwutlenku węgla oraz urządzenie do stosowania
sposobu
(B1) (11) 233807
(41) 2017 01 02
(51) E21D 11/36 (2006.01)
E21D 11/18 (2006.01)
(21) 412916
(22) 2015 06 29
(72) PRUSEK STANISŁAW, Wieszowa (PL); ROTKEGEL MAREK,
Katowice (PL); SZYMAŁA JAN, Nowe Chechło (PL); WOJNICKI
JAN, Mikołów (PL); SZOT ŁUKASZ, Bytom (PL); MAŁECKI ŁUKASZ,
Sosnowiec (PL); WITEK MARCIN, Ruda Śląska (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Portalowa obudowa podziemnego wyrobiska komorowego
(B1) (11) 233695
(41) 2017 05 22
(51) E21F 5/00 (2006.01)
E21F 17/18 (2006.01)
(21) 414726
(22) 2015 11 09
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(72) TUTAK MAGDALENA, Zabrze (PL); BRODNY JAROSŁAW,
Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób identyfikacji zagrożenia wystąpienia pożaru endogenicznego w zrobach ściany zawałowej
(B1) (11) 233775
(41) 2017 12 18
(51) E21F 5/04 (2006.01)
E21F 5/06 (2006.01)
A61L 9/14 (2006.01)
B01D 53/38 (2006.01)
(21) 417546
(22) 2016 06 13
(72) PROSTAŃSKI DARIUSZ, Wilcza (PL); BAŁAGA DOMINIK,
Gliwice (PL); SIEGMUND MICHAŁ, Strzebiń (PL); KALITA MAREK,
Gliwice (PL); CEBULA DANUTA, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Instalacja neutralizująca uciążliwości zapachowe, zwłaszcza
występujące w atmosferze kopalnianej
(B3) (11) 233821
(41) 2014 06 09
(51) E21F 7/00 (2006.01)
B01D 53/74 (2006.01)
(21) 401842
(22) 2012 11 30
(61) 232638
(72) NAWRAT STANISŁAW, Wodzisław Śląski (PL); CZAJA PIOTR,
Pękowice (PL); NAPIERAJ SEBASTIAN, Kraków (PL); NAZIMEK
DOBIESŁAW GRZEGORZ, Lublin (PL); STASIŃSKA BEATA,
Świdnik (PL); KUCHARCZYK BARBARA, Wrocław (PL); KOWACKI
GRZEGORZ, Jastrzębie-Zdrój (PL); ŁUSKA PIOTR,
Wodzisław Śląski (PL); PRYSZCZ EFREM, Pawłowice (PL); BEDNORZ
JANUSZ, Rybnik (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Bufor bezpieczeństwa dla układu urządzeń do katalitycznej
utylizacji metanu zawartego w powietrzu kopalnianym
(B1) (11) 233769
(41) 2017 09 25
(51) E21F 13/02 (2006.01)
B61B 3/02 (2006.01)
B61B 13/00 (2006.01)
B61C 15/14 (2006.01)
B61C 9/14 (2006.01)
(21) 416627
(22) 2016 03 24
(72) LISOWSKI ANDRZEJ, Mikołów (PL); MROWIEC MICHAŁ,
Lędziny (PL); SAKOWSKI SEBASTIAN, Dąbrowa Górnicza (PL);
HAŚNIK EUGENIUSZ, Tychy (PL)
(73) SMT SCHARF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy (PL)
(54) Układ zasilania napędów ciągników jednoszynowych kolejek
podwieszonych
(B1) (11) 233789
(41) 2018 11 05
(51) F02C 6/14 (2006.01)
F25J 3/04 (2006.01)
F25J 1/02 (2006.01)
F25J 5/00 (2006.01)
F17C 9/04 (2006.01)
(21) 421441
(22) 2017 04 27
(72) KRAWCZYK PIOTR, Głudna (PL); WOŁOWICZ MARCIN,
Konstancin-Jeziorna (PL); MIKOŁAJCZAK ALEKSANDRA,
Warszawa (PL); BADYDA KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Instalacja do magazynowania energii w skroplonym powietrzu
z modułem separacji tlenu
(B1) (11) 233620
(41) 2017 08 28
(51) F02F 1/00 (2006.01)
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F02B 11/02 (2006.01)
F16J 10/04 (2006.01)
(21) 416242
(22) 2016 02 23
(72) SADLAK ZBIGNIEW, Monachium (DE)
(73) SADLAK ZBIGNIEW, Monachium (DE)
(54) Aktywna komora spalania silnika tłokowego i sposób przemieszczania ciepła w aktywnej komorze spalania
(B1) (11) 233791
(41) 2018 12 17
(51) F02M 65/00 (2006.01)
G01M 15/00 (2006.01)
F02P 17/00 (2006.01)
(21) 421817
(22) 2017 06 07
(72) OSIPOWICZ TOMASZ, Szczecin (PL); ABRAMEK KAROL,
Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób oceny stanu technicznego wtryskiwaczy paliwa układu
Common Rail
(B1) (11) 233812
(41) 2014 01 20
(51) F03B 9/00 (2006.01)
F03B 17/06 (2006.01)
(21) 399909
(22) 2012 07 11
(72) JEUTÉ PIOTR, Warszawa (PL)
(73) JEUTÉ PIOTR, Warszawa (PL)
(54) Pływająca siłownia wodna
(B1) (11) 233813
(41) 2014 01 20
(51) F03B 9/00 (2006.01)
F03B 17/06 (2006.01)
(21) 399910
(22) 2012 07 11
(72) JEUTÉ PIOTR, Warszawa (PL)
(73) JEUTÉ PIOTR, Warszawa (PL)
(54) Pływająca siłownia wodna
(B1) (11) 233605
(41) 2019 05 20
(51) F03D 3/02 (2006.01)
F03D 9/25 (2016.01)
(21) 423383
(22) 2017 11 07
(72) MORTKA TOMASZ, Radom (PL)
(73) MORTKA TOMASZ ELEKTROMIX, Radom (PL)
(54) Generator wiatrowy
(B1) (11) 233609
(41) 2018 11 19
(51) F04C 2/08 (2006.01)
F04C 18/18 (2006.01)
(21) 425836
(22) 2018 06 07
(72) OSIŃSKI PIOTR, Wrocław (PL); BURY PAWEŁ, Goleszów (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Pompa zębata o zazębieniu zewnętrznym
(B1) (11) 233825
(41) 2019 06 03
(51) F04D 1/00 (2006.01)
F04D 1/06 (2006.01)
F04D 7/04 (2006.01)
(21) 423501
(22) 2017 11 20
(72) GOLEC KAZIMIERZ, Gliwice (PL); CHMIELARZ WIESŁAW,
Ozimek (PL); SZCZYPKOWSKI DANIEL, Zabrze (PL); WRÓBLEWSKI
ANDRZEJ, Katowice (PL); WRÓBLEWSKI JACEK, Katowice (PL)
(73) ZAKŁAD MECHANIKI PRZEMYSŁOWEJ ZAMEP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(54) Pompa wirowa wielostopniowa z tarczami odciążającymi
(B1) (11) 233826
(41) 2019 06 03
(51) F04D 29/26 (2006.01)
F04D 29/28 (2006.01)
F04D 29/18 (2006.01)
(21) 423507
(22) 2017 11 20
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(72) CHOJKA JACEK, Jelenia Góra (PL); CHMIELARZ WIESŁAW,
Ozimek (PL); MOCZKO PRZEMYSŁAW, Wrocław (PL); WRÓBLEWSKI
ANDRZEJ, Katowice (PL); WRÓBLEWSKI JACEK, Katowice (PL);
ZAJĄCZKOWSKI JANUSZ, Opole (PL)
(73) APC PRESMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(54) Wirnik wentylatora promieniowego
(B1) (11) 233717
(41) 2019 01 02
(51) F16C 17/12 (2006.01)
F16C 27/02 (2006.01)
F16C 25/04 (2006.01)
(21) 421772
(22) 2017 06 29
(72) ŻYWICA GRZEGORZ, Różyny (PL); ANDREARCZYK ARTUR,
Radom (PL); BAGIŃSKI PAWEŁ, Gdańsk (PL)
(73) INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA
SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdańsk (PL)
(54) Łożysko foliowe
(B1) (11) 233795
(41) 2019 05 20
(51) F16C 19/04 (2006.01)
F16C 19/06 (2006.01)
F16C 19/20 (2006.01)
(21) 423481
(22) 2017 11 16
(72) KUSZNIEREWICZ ZBIGNIEW, Warszawa (PL)
(73) KUSZNIEREWICZ ZBIGNIEW, Warszawa (PL)
(54) Łożysko toczne
(B1) (11) 233793
(41) 2019 03 25
(51) F16C 25/00 (2006.01)
F16C 25/06 (2006.01)
F16C 19/32 (2006.01)
(21) 422823
(22) 2017 09 12
(72) SIKORSKI JAKUB, Łódź (PL); PAWŁOWSKI WITOLD,
Zduńska Wola (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Mechanizm wprowadzania napięcia wstępnego łożysk skośnych podpierających wał
(B1) (11) 233799
(41) 2019 06 17
(51) F16C 32/04 (2006.01)
F16C 39/06 (2006.01)
(21) 423834
(22) 2017 12 11
(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ, Kraków (PL); PRZENZAK ESTERA,
Oświęcim (PL); KOT MARCIN, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Poprzeczne łożyskowanie magnetyczne
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(B1) (11) 233596
(41) 2018 12 03
(51) F16D 13/64 (2006.01)
(21) 421669
(22) 2017 05 22
(72) JAKUBCZAK BARTŁOMIEJ, Łódź (PL); DYMARCZYK FILIP,
Łódź (PL); MADZIARA SZYMON, Łódź (PL); NAJBERT MATEUSZ,
Łódź (PL); KUBIAK PRZEMYSŁAW, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Tarcza sprzęgła tarczowo-kłowego
(B1) (11) 233746
(41) 2019 03 25
(51) F16F 15/12 (2006.01)
F02B 77/00 (2006.01)
F16H 55/36 (2006.01)
(21) 422900
(22) 2017 09 19
(72) HOMIK WOJCIECH, Rzeszów (PL); LECKI MAREK, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL); LECKI MAREK, DAMPOL MAREK LECKI, Budy
Głogowskie (PL)
(54) Tłumik drgań skrętnych, zwłaszcza do wielocylindrowego silnika spalinowego
(B1) (11) 233747
(41) 2019 03 25
(51) F16F 15/12 (2006.01)
F02B 77/00 (2006.01)
F16H 55/36 (2006.01)
(21) 422901
(22) 2017 09 19
(72) HOMIK WOJCIECH, Rzeszów (PL); LECKI MAREK, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL); LECKI MAREK, DAMPOL MAREK LECKI, Budy
Głogowskie (PL)
(54) Tłumik drgań skrętnych, zwłaszcza do wielocylindrowego silnika spalinowego
(B1) (11) 233658
(41) 2017 12 18
(51) F16H 1/32 (2006.01)
(21) 417446
(22) 2016 06 06
(72) PABISZCZAK STANISŁAW, Poznań (PL); STANIEK ROMAN,
Kamionki (PL); MYSZKOWSKI ADAM, Borówiec (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Przekładnia toczna mimośrodowa
(B1) (11) 233610
(41) 2018 09 24
(51) F16H 1/32 (2006.01)
(21) 420962
(22) 2017 03 23
(72) MYSZKOWSKI ADAM, Borówiec (PL); PABISZCZAK STANISŁAW,
Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Przekładnia toczna mimośrodowa

(B1) (11) 233734
(41) 2019 07 01
(51) F16C 32/04 (2006.01)
F16C 33/66 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
(21) 424082
(22) 2017 12 27
(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ, Kraków (PL); KOT MARCIN,
Kraków (PL); WĘDRYCHOWICZ DARIUSZ, Grudna Kępska (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Ślizgowe łożysko oporowe smarowane cieczą magnetyczną

(B1) (11) 233738
(41) 2019 07 15
(51) F16J 15/02 (2006.01)
F16J 15/12 (2006.01)
F16L 23/16 (2006.01)
(21) 424180
(22) 2018 01 03
(72) JASZAK PRZEMYSŁAW, Świebodzice (PL); ADAMEK KONRAD,
Raszów (PL)
(73) GAMBIT LUBAWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubawka (PL)
(54) Uszczelnienie spiralne

(B1) (11) 233719
(41) 2018 12 17
(51) F16D 13/24 (2006.01)
F16D 21/00 (2006.01)
(21) 421854
(22) 2017 06 09
(72) REJMAN EDWARD, Rzeszów (PL); REJMAN MARCIN, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Sprzęgło cierne stożkowe

(B1) (11) 233733
(41) 2019 07 01
(51) F16J 15/14 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
B65D 53/06 (2006.01)
B65D 90/10 (2006.01)
(21) 424060
(22) 2017 12 27
(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ, Kraków (PL); KOT MARCIN,
Kraków (PL); SIKORA WOJCIECH, Wojkowice (PL)
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(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Uszczelnienie spoczynkowe z cieczą magnetyczną, zwłaszcza
dla pokrywy zbiornika
(B1) (11) 233800
(41) 2019 07 01
(51) F16J 15/43 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
(21) 423957
(22) 2017 12 19
(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ, Kraków (PL); SIKORA WOJCIECH,
Wojkowice (PL); WĘDRYCHOWICZ DARIUSZ, Grudna Kępska (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Hybrydowe uszczelnienie dla wału w układzie pionowym
(B1) (11) 233731
(41) 2019 07 01
(51) F16J 15/43 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
(21) 423984
(22) 2017 12 21
(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ, Kraków (PL); SIKORA WOJCIECH,
Wojkowice (PL); WĘDRYCHOWICZ DARIUSZ, Grudna Kępska (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Przepust wału obrotowego uszczelniony cieczą ferromagnetyczną
(B1) (11) 233732
(41) 2019 07 01
(51) F16J 15/43 (2006.01)
F16C 33/76 (2006.01)
B65G 39/09 (2006.01)
(21) 424043
(22) 2017 12 22
(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ, Kraków (PL); KOT MARCIN,
Kraków (PL); PRZENZAK ESTERA, Oświęcim (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Wielostopniowe uszczelnienie dla łożyska tocznego w krążniku
(B1) (11) 233735
(41) 2019 07 01
(51) F16J 15/43 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
F04D 29/10 (2006.01)
(21) 424105
(22) 2017 12 29
(72) ROWIŃSKI LECH, Stanisławowo (PL); MATUSZEWSKI LESZEK,
Malbork (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Uszczelnienie wału w układzie pionowym z zastosowaniem
cieczy magnetycznej
(B1) (11) 233831
(41) 2019 07 29
(51) F16J 15/43 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
F04D 29/10 (2006.01)
(21) 424327
(22) 2018 01 22
(72) SZCZĘCH MARCIN, Kraków (PL); HORAK WOJCIECH,
Biadoliny Radłowskie (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Obrotowe uszczelnienie odśrodkowe z cieczą magnetyczną
(B1) (11) 233726
(41) 2019 06 17
(51) F16J 15/54 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
(21) 423713
(22) 2017 12 04
(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ, Kraków (PL); KOT MARCIN,
Kraków (PL); WĘDRYCHOWICZ DARIUSZ, Grudna Kępska (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Hybrydowe uszczelnienie z cieczą magnetyczną, zwłaszcza dla
wału wysokoobrotowego
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(B1) (11) 233725
(41) 2019 06 17
(51) F16K 1/06 (2006.01)
F16K 1/54 (2006.01)
F16K 3/24 (2006.01)
(21) 423705
(22) 2017 12 04
(72) MUNIAK DAMIAN, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Grzejnikowy zawór regulacyjny
(B1) (11) 233597
(41) 2018 12 03
(51) F16L 3/12 (2006.01)
F16L 11/00 (2006.01)
F16L 43/00 (2006.01)
(21) 421698
(22) 2017 05 24
(72) KOTULSKI ARTUR, Olkusz (PL)
(73) KOTULSKI ZBIGNIEW ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA TWORZYW
SZTUCZNYCH INGREMIO-PESZEL, Olkusz (PL)
(54) Szkielet profilujący dla utrzymywania elastycznej rury w trwałym zgięciu oraz zespół takiej elastycznej rury utrzymywanej w trwałym zgięciu przez szkielet profilujący
(B1) (11) 233685
(41) 2019 06 03
(51) F16L 59/02 (2006.01)
F16L 59/14 (2006.01)
F16L 58/08 (2006.01)
(21) 423567
(22) 2017 11 24
(72) KOZA ANDRZEJ, Częstochowa (PL)
(73) KOFARB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Częstochowa (PL)
(54) Sposób ocieplania rur
(B1) (11) 233815
(41) 2018 05 07
(51) F23D 14/02 (2006.01)
H01L 35/32 (2006.01)
(21) 419349
(22) 2016 11 03
(72) SIEMIEŃCZUK TOMASZ, Gdańsk (PL); PACHOLSKI ADAM,
Gdynia (PL)
(73) AIC SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia (PL)
(54) Palnik z generatorem termoelektrycznym
(B1) (11) 233675
(41) 2017 03 27
(51) F24D 3/10 (2006.01)
F24D 3/08 (2006.01)
F28D 20/00 (2006.01)
(21) 418102
(22) 2016 07 26
(72) JOŃSKI JAN, Mokobody (PL)
(73) JOŃSKI JAN, Mokobody (PL)
(54) Bufor cieczowy zbudowany z jednego lub paru zbiorników
z priorytetem c.w.u.
(B1) (11) 233604
(41) 2019 04 08
(51) F24D 19/10 (2006.01)
G01K 17/06 (2006.01)
(21) 422963
(22) 2017 09 25
(72) MICHNIKOWSKI PAWEŁ, Poznań (PL)
(73) MICHNIKOWSKI PAWEŁ, Poznań (PL)
(54) Sposób oraz układ do wyznaczania zużycia ciepła lokalu
(B1) (11) 233724
(41) 2019 05 06
(51) F24D 19/10 (2006.01)
G01K 17/06 (2006.01)
G01K 17/20 (2006.01)
(21) 423290
(22) 2017 10 27
(72) MICHNIKOWSKI PAWEŁ, Poznań (PL)
(73) MICHNIKOWSKI PAWEŁ, Poznań (PL)
(54) Sposób wyznaczania ciepła przenikającego przez ściany wewnętrzne
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(B1) (11) 233744
(41) 2019 03 25
(51) F24F 12/00 (2006.01)
(21) 422831
(22) 2017 09 13
(72) ADAMSKI BARTŁOMIEJ, Kraków (PL)
(73) ADAMSKI BARTŁOMIEJ, Kraków (PL)
(54) Jednoprzewodowy system wentylacji nawiewno-wywiewnej
z rekuperacją na całej długości instalacji
(B1) (11) 233661
(41) 2017 04 24
(51) F24H 1/28 (2006.01)
F24H 1/34 (2006.01)
F23J 3/02 (2006.01)
(21) 414415
(22) 2015 10 19
(72) SITEK ZBIGNIEW, Brzeźnica (PL)
(73) SITEK ALDONA RÓŻA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE
SEKO, Dębica (PL)
(54) Kocioł grzewczy wodny na paliwo stałe
(B1) (11) 233814
(41) 2018 05 07
(51) F24H 1/28 (2006.01)
H01L 35/32 (2006.01)
(21) 419348
(22) 2016 11 03
(72) SIEMIEŃCZUK TOMASZ, Gdańsk (PL); GULBIŃSKI WOJCIECH,
Gdańsk (PL)
(73) AIC SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia (PL)
(54) Opalany wymiennik ciepła z generatorem termoelektrycznym
(B1) (11) 233586
(41) 2017 11 20
(51) F25J 1/00 (2006.01)
F17C 13/00 (2006.01)
F28D 1/047 (2006.01)
F28F 1/24 (2006.01)
(21) 417132
(22) 2016 05 09
(72) KEMPIŃSKI WOJCIECH, Ostrów Wielkopolski (PL); TRYBUŁA
ZBIGNIEW, Odolanów (PL); ŁOŚ SZYMON,
Nowe Kamienice (PL); CHOROWSKI MACIEJ, Wrocław (PL);
POLIŃSKI JAROSŁAW, Wrocław (PL); CHOŁAST KATARZYNA,
Topola Mała (PL); KOCIEMBA ANDRZEJ, Ostrów Wielkopolski (PL);
WŁOSZCZYK MARCIN, Ostrów Wielkopolski (PL); WRÓBLEWSKI
ŁUKASZ, Poznań (PL)
(73) INSTYTUT FIZYKI MOLEKULARNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Poznań (PL); POLITECHNIKA WROCŁAWSKA,
Wrocław (PL); POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Głowica niskotemperaturowa do stabilizacji temperatur poniżej
4,2 K w układach wykorzystujących ciekły hel
(B1) (11) 233748
(41) 2018 11 05
(51) F26B 11/02 (2006.01)
F23L 15/00 (2006.01)
(21) 421425
(22) 2017 04 26
(72) JARA ADAM, Wrocław (PL); PRZYDRÓŻNY EDWARD,
Wrocław (PL)
(73) NOWE TECHNOLOGIE PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(54) Sposób intensyfikacji procesów suszenia materiałów sypkich
w suszarniach bębnowych i suszarnia bębnowa
(B1) (11) 233803
(41) 2018 05 07
(51) F28B 9/06 (2006.01)
F28B 11/00 (2006.01)
F28B 1/02 (2006.01)
F28F 27/00 (2006.01)
G21C 9/004 (2006.01)
G21C 15/18 (2006.01)
(21) 424424
(22) 2016 06 13
(30) 2015-147623
2015 07 27
JP

(86)
(87)
(72)
(73)
(54)

Nr 11/2019

2016 06 13
PCT/JP16/67503
2017 02 02
WO17/018082
ISHIDA NAOYUKI, Tokyo (JP)
Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd, Ibaraki (JP)
Układ chłodzenia i sposób działania układu chłodzenia

(B1) (11) 233777
(41) 2018 01 29
(51) F28D 7/16 (2006.01)
F28D 3/04 (2006.01)
(21) 418016
(22) 2016 07 18
(72) HAWRANEK JERZY, Warszawa (PL)
(73) INERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Trójdzielnik dolnego źródła ciepła
(B1) (11) 233606
(41) 2019 06 03
(51) F28D 20/00 (2006.01)
F28D 20/02 (2006.01)
F24D 11/02 (2006.01)
F24F 12/00 (2006.01)
F24T 50/00 (2018.01)
F24V 30/00 (2018.01)
(21) 423532
(22) 2017 11 21
(72) BABIŃSKI PIOTR, Gliwice (PL); ZUWAŁA JAROSŁAW,
Gliwice (PL); KOTYCZKA-MORAŃSKA MICHALINA, Zabrze (PL);
CYGAN ADAM, Zabrze (PL)
(73) INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA, Zabrze (PL)
(54) Układ do magazynowania energii cieplnej oraz sposób magazynowania energii cieplnej
(B1) (11) 233749
(41) 2019 06 17
(51) G01B 3/20 (2006.01)
G01B 5/02 (2006.01)
G01B 5/18 (2006.01)
(21) 423911
(22) 2017 12 15
(72) KRAWIEC PAWEŁ, Dąbrowa Górnicza (PL); NOWAKOWSKI
SEBASTIAN, Dąbrowa Górnicza (PL)
(73) GĄSIOR JACEK P.P.H.U. PEGAS SPÓŁKA CYWILNA,
Dąbrowa Górnicza (PL); PAULUKIEWICZ JANUSZ P.P.H.U. PEGAS
SPÓŁKA CYWILNA, Dąbrowa Górnicza (PL); PAULUKIEWICZ
PAWEŁ P.P.H.U. PEGAS SPÓŁKA CYWILNA, Dąbrowa Górnicza (PL);
PAULUKIEWICZ PIOTR P.P.H.U. PEGAS SPÓŁKA CYWILNA,
Dąbrowa Górnicza (PL)
(54) Przystawka suwmiarki
(B1) (11) 233785
(41) 2018 08 13
(51) G01B 5/14 (2006.01)
G01B 3/30 (2006.01)
G01B 11/02 (2006.01)
G01B 21/02 (2006.01)
G01M 11/00 (2006.01)
(21) 420352
(22) 2017 01 30
(72) GĄSKA ADAM, Kraków (PL); GRUZA MACIEJ,
Prądnik Korzkiewski (PL); GĄSKA PIOTR, Kraków (PL); HARMATYS
WIKTOR, Kraków (PL); OSTROWSKA KSENIA, Kraków (PL); SŁADEK
JERZY, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Wzorzec do wyznaczania błędów odtworzenia mierzonego
kształtu optycznych urządzeń pomiarowych
(B1) (11) 233670
(41) 2018 11 05
(51) G01B 11/16 (2006.01)
G01L 1/24 (2006.01)
D07B 1/14 (2006.01)
G02B 6/46 (2006.01)
B66B 5/00 (2006.01)
(21) 421494
(22) 2017 05 04
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(72) KWAŚNIEWSKI JERZY, Kraków (PL); JURASZEK JANUSZ,
Bielsko-Biała (PL); MOLSKI SZYMON, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób ciągłego pomiaru miejscowego odkształcenia obciążonej liny zwitej, stalowej lub z tworzywa sztucznego
(B1) (11) 233599
(41) 2019 03 25
(51) G01H 1/00 (2006.01)
G01H 1/14 (2006.01)
G01N 3/00 (2006.01)
(21) 422839
(22) 2017 09 14
(72) ILUK ARTUR, Wrocław (PL); WNUK MACIEJ, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Układ do wymuszania drgań o niskich częstotliwościach na badanym obiekcie
(B1) (11) 233797
(41) 2019 06 03
(51) G01K 1/14 (2006.01)
A23L 3/00 (2006.01)
B65D 33/00 (2006.01)
(21) 423655
(22) 2017 11 30
(72) SZCZEPKA MACIEJ, Poznań (PL); MIZGALSKI IRENEUSZ,
Poznań (PL); POLISZKO STEFAN, Przeźmierowo (PL); TATERCZYŃSKI
WOJCIECH, Poznań (PL)
(73) CENTRALNY OŚRODEK BADAWCZO ROZWOJOWY
APARATURY BADAWCZEJ I DYDAKTYCZNEJ COBRABID SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Sposób ustalania lokalizacji sensorów pomiarowych w wielopunktowych lub jednopunktowych sondach temperatury i przyrząd
pomiarowy do realizacji tego sposobu
(B1) (11) 233598
(41) 2019 01 28
(51) G01K 11/20 (2006.01)
G01K 11/32 (2006.01)
(21) 422277
(22) 2017 07 19
(72) MARCINIAK ŁUKASZ, Wrocław (PL); BEDNARKIEWICZ ARTUR,
Wrocław (PL)
(73) INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH
IM. WŁODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Wrocław (PL)
(54) Sposób bezkontaktowego optycznego pomiaru temperatury
obiektów
(B1) (11) 233832
(41) 2019 07 29
(51) G01L 5/28 (2006.01)
G01M 17/007 (2006.01)
(21) 428608
(22) 2019 01 17
(72) JURECKI RAFAŁ, Kielce (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Urządzenie do badania skuteczności hamulców samochodowych
(B1) (11) 233802
(41) 2019 07 01
(51) G01M 11/02 (2006.01)
(21) 424092
(22) 2017 12 27
(72) YOUSEF EL SAYED SAID, Abha (SA); ALGARNI HAMED
MAJDOOA, Abha (SA); REBEN MANUELA, Kraków (PL); KITYK IWAN,
Częstochowa (PL); JĘDRYKA JAROSŁAW, Częstochowa (PL); OŹGA
KATARZYNA, Częstochowa (PL)
(73) KING KHALID UNIVERSITY, Abha (SA)
(54) Sposób i stanowisko do pomiaru laserowo stymulowanej zmiany podatności nieliniowo-optycznej trzeciego rzędu w szkłach,
zwłaszcza fluorotellurowych
(B1) (11) 233804
(41) 2019 07 15
(51) G01N 21/00 (2006.01)
G01N 21/23 (2006.01)
G02B 6/00 (2006.01)
(21) 424241
(22) 2018 01 10
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(72) WIERZBA PAWEŁ, Gdańsk (PL); HIRSCH MARZENA,
Gdańsk (PL); MAJCHROWICZ DARIA, Gdańsk (PL); JĘDRZEJEWSKA-SZCZERSKA MAŁGORZATA, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Światłowodowy przetwornik pomiarowy
(B1) (11) 233602
(41) 2019 04 23
(51) G01N 21/21 (2006.01)
G01N 21/64 (2006.01)
G01N 33/483 (2006.01)
(21) 423173
(22) 2017 10 16
(72) BOŻYCKI ŁUKASZ, Warszawa (PL); ŁUKASIEWICZ KACPER,
Podkowa Leśna (PL); MATRYBA PAWEŁ, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. M. NENCKIEGO
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do obrazowania przezroczystych obiektów
(B1) (11) 233801
(41) 2019 06 17
(51) G01N 27/00 (2006.01)
G12B 13/00 (2006.01)
(21) 423880
(22) 2017 12 14
(72) KRAWCZYK SŁAWOMIR, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT
TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Układ do stabilizacji rezystancji początkowej rezystancyjnych
i półprzewodnikowych sensorów gazów zwłaszcza wodoru
(B1) (11) 233716
(41) 2018 12 03
(51) G01N 27/72 (2006.01)
G09B 23/18 (2006.01)
(21) 421750
(22) 2017 05 30
(72) BEDNAREK STANISŁAW, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Układ do badań w silnych impulsowych polach elektromagnetycznych
(B1) (11) 233710
(41) 2018 09 24
(51) G01R 15/24 (2006.01)
G01R 19/00 (2006.01)
(21) 420921
(22) 2017 03 21
(72) BIEŃ ANDRZEJ, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób pomiaru wysokiego napięcia
(B1) (11) 233787
(41) 2018 09 24
(51) G01R 15/24 (2006.01)
G01R 19/00 (2006.01)
(21) 420922
(22) 2017 03 21
(72) BIEŃ ANDRZEJ, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Układ wysokonapięciowego woltomierza kompensacyjnego
(B1) (11) 233664
(41) 2017 07 31
(51) G01T 1/164 (2006.01)
G01T 1/20 (2006.01)
(21) 415820
(22) 2016 01 17
(72) DZIEWIECKI WOJCIECH, Warszawa (PL); LOTZ TOMASZ,
Warszawa (PL); MATUSIAK MICHAŁ, Czerwonka (PL); MEISSNER
KRZYSZTOF, Warszawa (PL); WRONKA SŁAWOMIR, Warszawa (PL)
(73) NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH, Otwock (PL)
(54) Sposób wytwarzania scyntylacyjnego pikselowanego przetwornika promieniowania rentgenowskiego na światło widzialne
zwłaszcza zielone światło widzialne
(B1) (11) 233603
(41) 2019 04 23
(51) G02B 1/10 (2015.01)
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G02B 5/28 (2006.01)
C23C 16/22 (2006.01)
C23C 16/30 (2006.01)
C23C 16/34 (2006.01)
C23C 16/40 (2006.01)
C23C 16/448 (2006.01)
C23C 16/455 (2006.01)
(21) 423097
(22) 2017 10 09
(72) SZYMANOWSKI HIERONIM, Łódź (PL); OLEŚKO KATARZYNA,
Górka Pabianicka (PL); SOBCZYK-GUZENDA ANNA, Łódź (PL);
OWCZAREK SŁAWOMIR, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania jednowarstwowych filtrów optycznych
z gradientem współczynnika załamania światła
(B1) (11) 233808
(41) 2018 01 29
(51) G02B 5/18 (2006.01)
H04B 10/2519 (2013.01)
G02B 6/34 (2006.01)
(21) 421040
(22) 2017 03 29
(72) KISAŁA PIOTR, Lublin (PL); DZIUBIŃSKI GRZEGORZ, Lublin (PL);
HARASIM DAMIAN, Lublin (PL); CIĘSZCZYK SŁAWOMIR, Lipiny (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Układ i sposób zapisu apodyzowej siatki Bragga z wykorzystaniem jednorodnej i nieapodyzowanej maski fazowej
(B1) (11) 233665
(41) 2019 03 25
(51) G02B 6/46 (2006.01)
G02B 6/50 (2006.01)
H02G 1/06 (2006.01)
H02G 9/00 (2006.01)
H02G 9/08 (2006.01)
(21) 422862
(22) 2017 09 15
(72) CADER MACIEJ, Zielonka (PL); KOCIEL PIOTR, Serokomla (PL);
KRAKÓWKA TOMASZ, Warszawa (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL)
(54) Układarka kabla światłowodowego
(B1) (11) 229198
(41) 2017 11 20
(51) G06F 15/16 (2006.01)
(21) 418795
(22) 2016 09 22
(72) SAPIECHA KRZYSZTOF, Zagnańsk (PL); DENIZIAK ROMAN
STANISŁAW, Kraków (PL); CHROBOT ARKADIUSZ,
Miedziana Góra (PL); ŁUKAWSKI GRZEGORZ, Kielce (PL); CIOPIŃSKI
LESZEK ADAM, Masłów (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL); SAPIECHA
KRZYSZTOF, Kaniów (PL)
(54) Układ do transmisji danych
(B1) (11) 233722
(41) 2019 03 11
(51) G09B 23/06 (2006.01)
H01L 35/00 (2006.01)
H02N 10/00 (2006.01)
(21) 422708
(22) 2017 08 31
(72) BEDNAREK STANISŁAW, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Silnik termomagnetyczny
(B1) (11) 233608
(41) 2019 07 01
(51) G09B 23/08 (2006.01)
G09B 23/10 (2006.01)
G04B 45/00 (2006.01)
G12B 1/00 (2006.01)
(21) 424053
(22) 2017 12 27
(72) BEDNAREK STANISŁAW, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Wahadła sprzężone

Nr 11/2019

(B1) (11) 233790
(41) 2018 11 05
(51) G09F 3/03 (2006.01)
G06K 19/077 (2006.01)
(21) 421470
(22) 2017 04 28
(72) SILNY ADAM, Gdańsk (PL)
(73) ISS RFID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia (PL)
(54) Plomba zabezpieczająca
(B1) (11) 233810
(41) 2019 06 17
(51) G11B 19/28 (2006.01)
G01C 19/00 (2013.01)
H04W 4/38 (2018.01)
(21) 423689
(22) 2017 12 03
(72) SIWIŃSKI JACEK, Warszawa (PL); ZAWADA WIESŁAW,
Warszawa (PL)
(73) ZAWADA WIESŁAW MUARAH SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa (PL);
SIWIŃSKI JACEK MUARAH SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa (PL)
(54) Regulator obrotów talerza gramofonowego z bezprzewodowym pomiarem rzeczywistej prędkości obrotowej
(B1) (11) 233806
(41) 2019 07 29
(51) H01L 21/00 (2006.01)
H01L 21/02 (2006.01)
G03F 1/20 (2012.01)
(21) 428894
(22) 2019 02 13
(72) INDYKIEWICZ KORNELIA, Wrocław (PL); PASZKIEWICZ REGINA,
Wrocław (PL); PASZKIEWICZ BOGDAN, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania wzorów w warstwie SixN metodą litografii
elektronowej
(B1) (11) 233714
(41) 2018 12 03
(51) H01Q 1/38 (2006.01)
H01Q 13/08 (2006.01)
(21) 421727
(22) 2017 05 26
(72) ŁAPSZOW ROMAN, Warszawa (PL); BOGDAN GRZEGORZ,
Warszawa (PL)
(73) ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Antena mikropaskowa
(B1) (11) 233715
(41) 2018 12 03
(51) H01Q 1/38 (2006.01)
H01Q 13/08 (2006.01)
(21) 421728
(22) 2017 05 26
(72) ŁAPSZOW ROMAN, Warszawa (PL); BOGDAN GRZEGORZ,
Warszawa (PL)
(73) ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
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233751
233751*
233757*
233757*
233764*
233764*
233766*
233766*
233648
233648*
233648*
233767
233767*
233593*
233663
233754
233663*
233663*
233754*
233593
233642
233642*
233642*
233624*
233624*
233635
233635*
233579
233778
233778*
233778*
233595
233840
233771
233771*
233679*

Nr 11/2019
1

C08F 210/02 (2006.01)
C08F 210/02 (2006.01)
C08F 220/28 (2006.01)
C08F 220/06 (2006.01)
C08F 230/02 (2006.01)
C08F 112/08 (2006.01)
C08F 112/08 (2006.01)
C08G 18/42 (2006.01)
C08G 18/48 (2006.01)
C08G 18/50 (2006.01)
C08G 73/02 (2006.01)
C08J 9/14 (2006.01)
C08J 5/18 (2006.01)
C08J 5/18 (2006.01)
C08J 9/16 (2006.01)
C08J 9/16 (2006.01)
C08J 11/12 (2006.01)
C08J 3/28 (2006.01)
C08J 9/06 (2006.01)
C08J 5/18 (2006.01)
C08K 5/092 (2006.01)
C08K 9/04 (2006.01)
C08K 9/06 (2006.01)
C08K 3/34 (2006.01)
C08K 13/02 (2006.01)
C08K 13/06 (2006.01)
C08K 3/08 (2006.01)
C08K 3/34 (2006.01)
C08K 5/5333 (2006.01)
C08K 3/36 (2006.01)
C08K 3/22 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)
C08L 27/06 (2006.01)
C08L 97/02 (2006.01)
C08L 75/00 (2006.01)
C08L 63/10 (2006.01)
C08L 67/06 (2006.01)
C08L 7/00 (2006.01)
C08L 97/02 (2006.01)
C08L 9/02 (2006.01)
C08L 13/00 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)
C08L 55/02 (2006.01)
C08L 53/02 (2006.01)
C08L 67/02 (2006.01)
C08L 95/00 (2006.01)
C08L 63/10 (2006.01)
C09C 1/48 (2006.01)
C09C 1/50 (2006.01)
C09D 5/08 (2006.01)
C09J 7/24 (2018.01)
C09J 7/22 (2018.01)
C09J 7/22 (2018.01)
C09J 7/38 (2018.01)
C09J 133/08 (2006.01)
C09J 11/04 (2006.01)
C09J 7/38 (2018.01)
C09J 133/08 (2006.01)
C09J 183/04 (2006.01)
C09J 11/04 (2006.01)
C09K 21/12 (2006.01)
C10B 27/00 (2006.01)
C10B 27/00 (2006.01)
C10J 3/20 (2006.01)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2

233823
233702
233636*
233636*
233636*
233574*
233591*
233650
233650*
233650*
233681
233650*
233636
233640
233574
233591
233624
233575*
233575*
233641*
233833*
233786
233786*
233786*
233583*
233571*
233779*
233779*
233779*
233687*
233687*
233833*
233833*
233833*
233833*
233630*
233640*
233786*
233583
233583*
233571
233571*
233779
233687
233687*
233575
233756
233641*
233772
233772*
233681*
233636*
233640*
233641
233638
233638*
233638*
233639
233639*
233639*
233639*
233779*
233700
233776
233822

1

C10L 5/42 (2006.01)
C10M 101/04 (2006.01)
C11B 9/00 (2006.01)
C11C 3/00 (2006.01)
C12M 1/04 (2006.01)
C12M 3/00 (2006.01)
C12M 1/04 (2006.01)
C12M 3/00 (2006.01)
C12N 15/88 (2006.01)
C12N 1/18 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12P 7/62 (2006.01)
C12P 19/04 (2006.01)
C12Q 1/686 (2018.01)
C12Q 1/6888 (2018.01)
C12Q 1/686 (2018.01)
C12Q 1/6888 (2018.01)
C12Q 1/686 (2018.01)
C12Q 1/6888 (2018.01)
C12Q 1/686 (2018.01)
C12Q 1/6888 (2018.01)
C12R 1/865 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
C12R 1/225 (2006.01)
C12R 1/225 (2006.01)
C22B 4/00 (2006.01)
C22B 61/00 (2006.01)
C22B 7/00 (2006.01)
C22B 19/30 (2006.01)
C22B 15/00 (2006.01)
C22C 5/04 (2006.01)
C22C 1/08 (2006.01)
C22C 13/02 (2006.01)
C22C 1/02 (2006.01)
C22C 38/48 (2006.01)
C23C 22/03 (2006.01)
C23C 16/22 (2006.01)
C23C 16/30 (2006.01)
C23C 16/34 (2006.01)
C23C 16/40 (2006.01)
C23C 16/448 (2006.01)
C23C 16/455 (2006.01)
C25D 11/36 (2006.01)
C25D 9/12 (2006.01)
C25D 9/08 (2006.01)
C25D 5/40 (2006.01)
C25D 5/34 (2006.01)
C25D 5/30 (2006.01)
D07B 1/14 (2006.01)
D21H 21/48 (2006.01)
E01B 21/00 (2006.01)
E01C 9/04 (2006.01)
E02B 11/00 (2006.01)
E02D 5/80 (2006.01)
E02D 27/42 (2006.01)
E02D 19/10 (2006.01)
E02D 19/00 (2006.01)
E02D 3/10 (2006.01)
E02F 3/36 (2006.01)
E02F 3/627 (2006.01)
E03F 9/00 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)

2

233757*
233742
233634*
233829
233631
233631*
233632
233632*
233741*
233581
233809
233582
233794
233829*
233809*
233836
233836*
233837
233837*
233838
233838*
233839
233839*
233581*
233809*
233582*
233794*
233828*
233828*
233701
233701*
233763
233773*
233835
233781
233781*
233674
233784*
233603*
233603*
233603*
233603*
233603*
233603*
233784
233784*
233784*
233784*
233784*
233784*
233670*
233721*
233756*
233756*
233788*
233707
233707*
233788
233788*
233788*
233643
233643*
233712*
233713
233713*

1

E04B 5/02 (2006.01)
E04B 1/24 (2006.01)
E04B 1/343 (2006.01)
E04C 2/04 (2006.01)
E04C 2/42 (2006.01)
E04C 3/08 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E04F 21/02 (2006.01)
E04F 21/02 (2006.01)
E04G 21/20 (2006.01)
E04H 12/22 (2006.01)
E04H 5/04 (2006.01)
E04H 5/04 (2006.01)
E04H 6/14 (2006.01)
E04H 17/14 (2006.01)
E04H 17/00 (2006.01)
E05B 47/02 (2006.01)
E05B 47/00 (2006.01)
E05B 9/04 (2006.01)
E06B 1/26 (2006.01)
E06B 1/36 (2006.01)
E06B 1/52 (2006.01)
E06B 3/20 (2006.01)
E21B 47/10 (2012.01)
E21B 49/00 (2006.01)
E21D 11/36 (2006.01)
E21D 11/18 (2006.01)
E21F 17/18 (2006.01)
E21F 5/00 (2006.01)
E21F 17/18 (2006.01)
E21F 5/04 (2006.01)
E21F 5/06 (2006.01)
E21F 7/00 (2006.01)
E21F 13/02 (2006.01)
F02B 11/02 (2006.01)
F02B 77/00 (2006.01)
F02B 77/00 (2006.01)
F02C 6/14 (2006.01)
F02F 1/00 (2006.01)
F02M 65/00 (2006.01)
F02P 17/00 (2006.01)
F03B 9/00 (2006.01)
F03B 17/06 (2006.01)
F03B 9/00 (2006.01)
F03B 17/06 (2006.01)
F03D 3/02 (2006.01)
F03D 9/25 (2016.01)
F04C 2/08 (2006.01)
F04C 18/18 (2006.01)
F04D 19/00 (2006.01)
F04D 1/00 (2006.01)
F04D 1/06 (2006.01)
F04D 7/04 (2006.01)
F04D 29/26 (2006.01)
F04D 29/28 (2006.01)
F04D 29/18 (2006.01)
F04D 29/10 (2006.01)
F04D 29/10 (2006.01)
F16B 35/06 (2006.01)
F16C 17/12 (2006.01)
F16C 27/02 (2006.01)
F16C 25/04 (2006.01)
F16C 19/04 (2006.01)
F16C 19/06 (2006.01)
F16C 19/20 (2006.01)

27
2

233580*
233740*
233590*
233751*
233580
233740
233762
233760*
233761*
233669
233707*
233590
233613
221336
233834
233834*
233824
233824*
233824*
233594*
233594*
233594*
233594*
233770
233770*
233807
233807*
233770*
233695
233695*
233775
233775*
233821
233769
233620*
233746*
233747*
233789
233620
233791
233791*
233812
233812*
233813
233813*
233605
233605*
233609
233609*
233805*
233825
233825*
233825*
233826
233826*
233826*
233735*
233831*
233762*
233717
233717*
233717*
233795
233795*
233795*

1

F16C 25/00 (2006.01)
F16C 25/06 (2006.01)
F16C 19/32 (2006.01)
F16C 32/04 (2006.01)
F16C 39/06 (2006.01)
F16C 32/04 (2006.01)
F16C 33/66 (2006.01)
F16C 33/76 (2006.01)
F16D 13/24 (2006.01)
F16D 21/00 (2006.01)
F16D 13/64 (2006.01)
F16F 7/12 (2006.01)
F16F 15/12 (2006.01)
F16F 15/12 (2006.01)
F16H 55/36 (2006.01)
F16H 55/36 (2006.01)
F16H 1/32 (2006.01)
F16H 1/32 (2006.01)
F16J 10/04 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
F16J 15/02 (2006.01)
F16J 15/12 (2006.01)
F16J 15/14 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
F16J 15/54 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
F16K 1/06 (2006.01)
F16K 1/54 (2006.01)
F16K 3/24 (2006.01)
F16L 23/16 (2006.01)
F16L 3/12 (2006.01)
F16L 11/00 (2006.01)
F16L 43/00 (2006.01)
F16L 59/02 (2006.01)
F16L 59/14 (2006.01)
F16L 58/08 (2006.01)
F17C 9/04 (2006.01)
F17C 13/00 (2006.01)
F23D 14/02 (2006.01)
F23J 3/02 (2006.01)
F23L 15/00 (2006.01)
F24C 15/20 (2006.01)
F24C 7/02 (2006.01)
F24D 3/10 (2006.01)
F24D 3/08 (2006.01)
F24D 19/10 (2006.01)
F24D 19/10 (2006.01)
F24D 11/02 (2006.01)
F24F 12/00 (2006.01)
F24F 12/00 (2006.01)
F24F 13/08 (2006.01)
F24H 1/28 (2006.01)
F24H 1/34 (2006.01)
F24H 1/28 (2006.01)
F24T 50/00 (2018.01)

2

233793
233793*
233793*
233799
233799*
233734
233734*
233732*
233719
233719*
233596
233589*
233746
233747
233746*
233747*
233658
233610
233620*
233734*
233738
233738*
233733
233733*
233800
233800*
233731
233731*
233732
233735
233735*
233831
233831*
233726
233726*
233726*
233725
233725*
233725*
233738*
233597
233597*
233597*
233685
233685*
233685*
233789*
233586*
233815
233661*
233748*
233820*
233736*
233675
233675*
233604
233724
233606*
233744
233606*
233798*
233661
233661*
233814
233606*

28

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
1

F24V 30/00 (2018.01)
F24V 30/00 (2018.01)
F25J 3/04 (2006.01)
F25J 1/02 (2006.01)
F25J 5/00 (2006.01)
F25J 1/00 (2006.01)
F26B 11/02 (2006.01)
F28B 9/06 (2006.01)
F28B 11/00 (2006.01)
F28B 1/02 (2006.01)
F28D 20/00 (2006.01)
F28D 1/047 (2006.01)
F28D 7/16 (2006.01)
F28D 3/04 (2006.01)
F28D 20/00 (2006.01)
F28D 20/02 (2006.01)
F28F 1/24 (2006.01)
F28F 27/00 (2006.01)
G01B 3/20 (2006.01)
G01B 5/02 (2006.01)
G01B 5/18 (2006.01)
G01B 5/14 (2006.01)
G01B 3/30 (2006.01)
G01B 11/02 (2006.01)
G01B 21/02 (2006.01)
G01B 11/16 (2006.01)
G01C 19/00 (2013.01)
G01C 3/08 (2006.01)
G01H 1/00 (2006.01)
G01H 1/14 (2006.01)
G01K 17/06 (2006.01)
G01K 17/06 (2006.01)
G01K 17/20 (2006.01)
G01K 1/14 (2006.01)
G01K 11/20 (2006.01)
G01K 11/32 (2006.01)
G01L 1/24 (2006.01)
G01L 5/28 (2006.01)
G01M 15/00 (2006.01)
G01M 11/00 (2006.01)
G01M 17/007 (2006.01)
G01M 11/02 (2006.01)
G01N 3/04 (2006.01)
G01N 27/00 (2006.01)
G01N 33/24 (2006.01)
G01N 3/00 (2006.01)
G01N 21/00 (2006.01)
G01N 21/23 (2006.01)
G01N 21/21 (2006.01)
G01N 21/64 (2006.01)
G01N 33/483 (2006.01)
G01N 27/00 (2006.01)
G01N 27/72 (2006.01)
G01R 15/24 (2006.01)
G01R 19/00 (2006.01)
G01R 15/24 (2006.01)
G01R 19/00 (2006.01)
G01T 1/164 (2006.01)

2

233618*
233606*
233789*
233789*
233789*
233586
233748
233803
233803*
233803*
233675*
233586*
233777
233777*
233606
233606*
233586*
233803*
233749
233749*
233749*
233785
233785*
233785*
233785*
233670
233810*
233617*
233599
233599*
233604*
233724*
233724*
233797
233598
233598*
233670*
233832
233791*
233785*
233832*
233802
233607*
233770*
233770*
233599*
233804
233804*
233602
233602*
233602*
233801
233716
233710
233710*
233787
233787*
233664

1

G01T 1/20 (2006.01)
G02B 6/46 (2006.01)
G02B 6/00 (2006.01)
G02B 1/10 (2015.01)
G02B 5/28 (2006.01)
G02B 5/18 (2006.01)
G02B 6/34 (2006.01)
G02B 6/46 (2006.01)
G02B 6/50 (2006.01)
G03F 1/20 (2012.01)
G04B 45/00 (2006.01)
G06F 15/16 (2006.01)
G06K 19/077 (2006.01)
G07F 9/10 (2006.01)
G08B 13/19 (2006.01)
G09B 23/18 (2006.01)
G09B 23/06 (2006.01)
G09B 23/08 (2006.01)
G09B 23/10 (2006.01)
G09F 3/03 (2006.01)
G11B 19/28 (2006.01)
G12B 13/00 (2006.01)
G12B 1/00 (2006.01)
G21C 9/004 (2006.01)
G21C 15/18 (2006.01)
H01L 35/32 (2006.01)
H01L 35/32 (2006.01)
H01L 35/00 (2006.01)
H01L 21/00 (2006.01)
H01L 21/02 (2006.01)
H01Q 1/38 (2006.01)
H01Q 13/08 (2006.01)
H01Q 1/38 (2006.01)
H01Q 13/08 (2006.01)
H02B 1/56 (2006.01)
H02G 1/06 (2006.01)
H02G 9/00 (2006.01)
H02G 9/08 (2006.01)
H02M 7/521 (2006.01)
H02N 10/00 (2006.01)
H03K 17/945 (2006.01)
H03M 1/00 (2006.01)
H04B 10/2519 (2013.01)
H04B 7/26 (2006.01)
H04J 4/00 (2006.01)
H04L 5/00 (2006.01)
H04L 12/00 (2006.01)
H04Q 11/04 (2006.01)
H04W 4/38 (2018.01)
H04W 4/80 (2018.01)
H05B 6/00 (2006.01)
H05B 6/64 (2006.01)
H05B 6/80 (2006.01)
H05B 6/76 (2006.01)
H05B 6/32 (2006.01)
H05B 6/36 (2006.01)
H05K 7/20 (2006.01)

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW

2

233664*
233670*
233804*
233603
233603*
233808
233808*
233665
233665*
233806*
233608*
229198
233790*
233736*
233617*
233716*
233722
233608
233608*
233790
233810
233801*
233608*
233803*
233803*
233815*
233814*
233722*
233806
233806*
233714
233714*
233715
233715*
233798
233665*
233665*
233665*
233753*
233722*
233617
233827
233808*
233729
233729*
233729*
233729*
233729*
233810*
233729*
233736
233736*
233736*
233736*
233811
233811*
233798*

Nr 11/2019

Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

1

2

221336
229198
233571
233572
233573
233574
233575
233576
233577
233578
233579
233580
233581
233582
233583
233584
233585
233586
233587
233588
233589
233590
233591
233592
233593
233594
233595
233596
233597
233598
233599
233600
233601
233602
233603
233604
233605
233606
233607
233608
233609
233610
233611
233612
233613
233614
233615
233616
233617
233618
233619
233620
233621
233622
233623
233624
233625
233626
233627

E04H 6/14 (2006.01)
G06F 15/16 (2006.01)
C08L 9/02 (2006.01)
A61K 8/49 (2006.01)
A01N 59/06 (2006.01)
C08J 9/16 (2006.01)
C08L 67/02 (2006.01)
C01B 3/00 (2006.01)
A21D 8/04 (2006.01)
A21D 8/04 (2006.01)
C07D 311/32 (2006.01)
E04C 2/42 (2006.01)
C12N 1/18 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C08L 7/00 (2006.01)
B64D 27/02 (2006.01)
A23L 21/12 (2016.01)
F25J 1/00 (2006.01)
B61D 5/00 (2006.01)
B01D 24/46 (2006.01)
B61G 11/16 (2006.01)
E04H 5/04 (2006.01)
C08J 9/16 (2006.01)
B29C 45/10 (2006.01)
C05G 3/04 (2006.01)
B29C 65/20 (2006.01)
C07D 487/04 (2006.01)
F16D 13/64 (2006.01)
F16L 3/12 (2006.01)
G01K 11/20 (2006.01)
G01H 1/00 (2006.01)
A61H 3/00 (2006.01)
A61K 8/60 (2006.01)
G01N 21/21 (2006.01)
G02B 1/10 (2015.01)
F24D 19/10 (2006.01)
F03D 3/02 (2006.01)
F28D 20/00 (2006.01)
B25B 11/00 (2006.01)
G09B 23/08 (2006.01)
F04C 2/08 (2006.01)
F16H 1/32 (2006.01)
B29C 47/12 (2006.01)
B01D 45/16 (2006.01)
E04H 5/04 (2006.01)
A61C 1/08 (2006.01)
B29C 45/20 (2006.01)
A61K 8/98 (2006.01)
H03K 17/945 (2006.01)
A47J 36/28 (2006.01)
A61K 31/095 (2006.01)
F02F 1/00 (2006.01)
B63B 29/04 (2006.01)
B27C 1/02 (2006.01)
C03C 27/12 (2006.01)
C08J 11/12 (2006.01)
B01F 7/04 (2006.01)
B01F 7/04 (2006.01)
B01F 7/18 (2006.01)

233628
233629
233630
233631
233632
233633
233634
233635
233636
233637
233638
233639
233640
233641
233642
233643
233644
233645
233646
233647
233648
233649
233650
233651
233652
233653
233654
233655
233656
233657
233658
233659
233660
233661
233662
233663
233664
233665
233666
233667
233668
233669
233670
233671
233672
233673
233674
233675
233676
233677
233678
233679
233680
233681
233682
233683
233684
233685
233686

B01D 27/02 (2006.01)
C01B 32/318 (2017.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
C12M 1/04 (2006.01)
C12M 1/04 (2006.01)
A23L 3/26 (2006.01)
B01J 37/00 (2006.01)
C07D 301/12 (2006.01)
C08J 5/18 (2006.01)
B01J 21/18 (2006.01)
C09J 7/38 (2018.01)
C09J 7/38 (2018.01)
C08J 5/18 (2006.01)
C09J 7/22 (2018.01)
C07C 5/22 (2006.01)
E02F 3/36 (2006.01)
B22F 3/00 (2006.01)
B23K 37/04 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)
B64G 1/10 (2006.01)
C05D 3/00 (2006.01)
B64C 29/00 (2006.01)
C08G 18/42 (2006.01)
A01G 17/10 (2006.01)
B66D 1/36 (2006.01)
A01K 63/00 (2006.01)
B44D 3/00 (2006.01)
B23Q 16/06 (2006.01)
B23Q 16/06 (2006.01)
B23Q 16/06 (2006.01)
F16H 1/32 (2006.01)
B29C 64/245 (2017.01)
B62D 31/02 (2006.01)
F24H 1/28 (2006.01)
B01D 63/08 (2006.01)
C05F 7/00 (2006.01)
G01T 1/164 (2006.01)
G02B 6/46 (2006.01)
B60D 1/06 (2006.01)
A01N 43/40 (2006.01)
B05B 1/30 (2006.01)
E04G 21/20 (2006.01)
G01B 11/16 (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
A61B 17/17 (2006.01)
A23L 33/105 (2016.01)
C22C 38/48 (2006.01)
F24D 3/10 (2006.01)
B63C 9/02 (2006.01)
A47F 1/00 (2006.01)
A47F 5/06 (2006.01)
A61K 38/39 (2006.01)
B65D 21/032 (2006.01)
C08G 73/02 (2006.01)
B65D 1/04 (2006.01)
B23D 79/00 (2006.01)
B23D 79/00 (2006.01)
F16L 59/02 (2006.01)
C02F 1/64 (2006.01)

Nr 11/2019
1

233687
233688
233689
233690
233691
233692
233693
233694
233695
233696
233697
233698
233699
233700
233701
233702
233703
233704
233705
233706
233707
233708
233709
233710
233711
233712
233713
233714
233715
233716
233717
233718
233719
233720
233721
233722
233723
233724
233725
233726
233727
233728
233729
233730
233731
233732
233733
233734
233735
233736
233737
233738
233739
233740
233741
233742
233743
233744
233745
233746
233747
233748
233749
233750
233751

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2

C08L 55/02 (2006.01)
C02F 3/32 (2006.01)
B02C 23/12 (2006.01)
B02C 23/12 (2006.01)
B02B 3/08 (2006.01)
A61F 2/32 (2006.01)
B01L 3/02 (2006.01)
A47G 9/10 (2006.01)
E21F 5/00 (2006.01)
A23D 9/02 (2006.01)
B60R 19/00 (2006.01)
B65D 19/28 (2006.01)
B65D 19/26 (2006.01)
C10B 27/00 (2006.01)
C22B 7/00 (2006.01)
C08F 210/02 (2006.01)
B61B 13/04 (2006.01)
A61K 8/19 (2006.01)
B24B 37/00 (2012.01)
B60J 7/08 (2006.01)
E02D 5/80 (2006.01)
A62C 3/10 (2006.01)
B65D 5/00 (2006.01)
G01R 15/24 (2006.01)
A61K 8/29 (2006.01)
B65G 45/18 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
H01Q 1/38 (2006.01)
H01Q 1/38 (2006.01)
G01N 27/72 (2006.01)
F16C 17/12 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)
F16D 13/24 (2006.01)
A61K 8/06 (2006.01)
B42D 25/378 (2014.01)
G09B 23/06 (2006.01)
A61K 9/107 (2006.01)
F24D 19/10 (2006.01)
F16K 1/06 (2006.01)
F16J 15/54 (2006.01)
B25B 11/00 (2006.01)
B25B 11/00 (2006.01)
H04B 7/26 (2006.01)
A47L 15/42 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
F16J 15/14 (2006.01)
F16C 32/04 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
H05B 6/00 (2006.01)
A47L 9/14 (2006.01)
F16J 15/02 (2006.01)
A61K 8/25 (2006.01)
E04C 3/08 (2006.01)
A61K 47/48 (2006.01)
C10M 101/04 (2006.01)
B29B 17/00 (2006.01)
F24F 12/00 (2006.01)
B60R 19/34 (2006.01)
F16F 15/12 (2006.01)
F16F 15/12 (2006.01)
F26B 11/02 (2006.01)
G01B 3/20 (2006.01)
A61F 11/00 (2006.01)
C04B 28/04 (2006.01)

1

233752
233753
233754
233755
233756
233757
233758
233759
233760
233761
233762
233763
233764
233765
233766
233767
233768
233769
233770
233771
233772
233773
233774
233775
233776
233777
233778
233779
233780
233781
233782
233783
233784
233785
233786
233787
233788
233789
233790
233791
233792
233793
233794
233795
233796
233797
233798
233799
233800
233801
233802
233803
233804
233805
233806
233807
233808
233809
233810
233811
233812
233813
233814
233815
233816

2

A23K 20/147 (2016.01)
B60L 9/22 (2006.01)
C05F 7/00 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
C08L 95/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B81B 1/00 (2006.01)
B81B 1/00 (2006.01)
B25G 1/10 (2006.01)
B25G 1/10 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
C22B 15/00 (2006.01)
C03C 4/00 (2006.01)
A23G 3/52 (2006.01)
C03C 4/00 (2006.01)
C05D 9/00 (2006.01)
A23B 9/24 (2006.01)
E21F 13/02 (2006.01)
E21B 47/10 (2012.01)
C07F 9/6561 (2006.01)
C09C 1/48 (2006.01)
B22F 3/15 (2006.01)
B32B 1/06 (2006.01)
E21F 5/04 (2006.01)
C10B 27/00 (2006.01)
F28D 7/16 (2006.01)
C07D 409/12 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)
A61K 31/538 (2006.01)
C22C 13/02 (2006.01)
A61K 47/34 (2017.01)
A61K 31/4709 (2006.01)
C25D 11/36 (2006.01)
G01B 5/14 (2006.01)
C08K 9/04 (2006.01)
G01R 15/24 (2006.01)
E02D 19/10 (2006.01)
F02C 6/14 (2006.01)
G09F 3/03 (2006.01)
F02M 65/00 (2006.01)
A23L 3/015 (2006.01)
F16C 25/00 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
F16C 19/04 (2006.01)
B62D 7/16 (2006.01)
G01K 1/14 (2006.01)
H02B 1/56 (2006.01)
F16C 32/04 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
G01N 27/00 (2006.01)
G01M 11/02 (2006.01)
F28B 9/06 (2006.01)
G01N 21/00 (2006.01)
A61M 1/10 (2006.01)
H01L 21/00 (2006.01)
E21D 11/36 (2006.01)
G02B 5/18 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
G11B 19/28 (2006.01)
H05B 6/32 (2006.01)
F03B 9/00 (2006.01)
F03B 9/00 (2006.01)
F24H 1/28 (2006.01)
F23D 14/02 (2006.01)
B60P 7/04 (2006.01)

1

233817
233818
233819
233820
233821
233822
233823
233824
233825
233826
233827
233828

29
2

B03B 7/00 (2006.01)
A01N 59/02 (2006.01)
A61M 5/162 (2006.01)
B01D 45/08 (2006.01)
E21F 7/00 (2006.01)
C10J 3/20 (2006.01)
C08F 210/02 (2006.01)
E05B 47/02 (2006.01)
F04D 1/00 (2006.01)
F04D 29/26 (2006.01)
H03M 1/00 (2006.01)
B22F 9/14 (2006.01)

1

233829
233830
233831
233832
233833
233834
233835
233836
233837
233838
233839
233840

2

C11C 3/00 (2006.01)
B65G 27/22 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
G01L 5/28 (2006.01)
B27N 1/02 (2006.01)
E04H 17/14 (2006.01)
C22C 1/08 (2006.01)
C12Q 1/686 (2018.01)
C12Q 1/686 (2018.01)
C12Q 1/686 (2018.01)
C12Q 1/686 (2018.01)
C07F 1/08 (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) 402600
(A1) (21) 403270
(A1) (21) 403712
(A1) (21) 404571
(A1) (21) 404580
(A1) (21) 405044
(A1) (21) 406839
(A1) (21) 408856
(A1) (21) 408887
(A1) (21) 409795
(A1) (21) 409834
(A1) (21) 409890
(A1) (21) 410393
(A1) (21) 410654
(A1) (21) 411006
(A1) (21) 411007
(A1) (21) 411548
(A1) (21) 411730
(A1) (21) 412002
(A1) (21) 412127
(A1) (21) 412195
(A1) (21) 412510
(A1) (21) 412656
(A1) (21) 413126
(A1) (21) 413128
(A1) (21) 413330
(A1) (21) 413521
(A1) (21) 413916
(A1) (21) 413968
(A1) (21) 414018
(A1) (21) 414642
(A1) (21) 414687
(A1) (21) 414729
(A1) (21) 416065
(A1) (21) 416212
(A1) (21) 416305
(A1) (21) 416581
(A1) (21) 416719
(A1) (21) 417559
(A1) (21) 417690
(A1) (21) 417701
u)

16/2014
20/2014
23/2014
02/2015
02/2015
04/2015
15/2015
02/2016
17/2015
09/2016
09/2016
09/2016
09/2016
13/2016
16/2016
16/2016
20/2016
05/2016
22/2016
23/2016
23/2016
25/2016
26/2016
03/2017
03/2017
03/2017
04/2017
06/2017
07/2017
07/2017
10/2017
10/2017
11/2017
17/2017
18/2017
19/2017
19/2017
21/2017
26/2017
01/2018
01/2018

(A1) (21) 417797
01/2018
(A1) (21) 418010
03/2018
(A1) (21) 418373
05/2018
(A1) (21) 418684
07/2018
u)
(A1) (21) 418973
08/2018
(A1) (21) 419583
13/2017
(A1) (21) 419671
12/2018
(A1) (21) 419674
12/2018
(A1) (21) 419789
21/2017
(A1) (21) 419831
13/2018
u)
14/2018
(A1) (21) 419956
u)
(A1) (21) 420094
22/2017
(A1) (21) 420131
15/2018
(A1) (21) 420376
17/2018
(A1) (21) 420382
17/2018
(A1) (21) 420552
18/2018
(A1) (21) 420675
03/2018
(A1) (21) 421061
21/2018
(A1) (21) 421116
21/2018
(A1) (21) 421498
23/2018
(A1) (21) 421737
25/2018
(A1) (21) 421774(62) 403613
26/2017
(A1) (21) 421786
25/2018
(A1) (21) 422000
01/2019
(A1) (21) 422051
01/2019
(A1) (21) 422143
02/2019
(A1) (21) 422227
03/2019
(A1) (21) 422252
03/2019
(A1) (21) 422260
03/2019
(A1) (21) 422414
04/2019
u)
(A1) (21) 422465
04/2019
(A1) (21) 422610
05/2019
(A1) (21) 422682
06/2019
(A1) (21) 422683
06/2019
(A1) (21) 422684
06/2019
(A1) (21) 422804
07/2019
(A1) (21) 422841
07/2019
(A1) (21) 422939
07/2019
u)
(A1) (21) 423468
11/2019

zgłoszenie (część zgłoszenia) będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru
użytkowego

30

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
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) 403490
21/2014
(A1) (21) 404395
26/2014
(A1) (21) 409233
05/2016
(A1) (21) 410677
14/2016
(A1) (21) 414362
09/2017
u)
(A1) (21) 417781
24/2017
(A1) (21) 420164(62) 393167
02/2018
u)
(A1) (21) 420402
17/2018
(A1) (21) 421096
24/2018
(A1) (21) 421357
22/2018
(A1) (21) 421448
23/2018

(A1) (21) 421831
(A1) (21) 422352
(A1) (21) 422371
(A1) (21) 422518
(A1) (21) 422586
(A1) (21) 422601
(A1) (21) 422654
(A1) (21) 423874
(A1) (21) 424134
(A1) (21) 424135
(A1) (21) 424650

26/2018
10/2019
03/2019
04/2019
05/2019
05/2019
06/2019
13/2019
14/2019
14/2019
18/2019

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) 401122
(A1) (21) 403640
(A1) (21) 403903
(A1) (21) 405970
(A1) (21) 406387
(A1) (21) 412745
(A1) (21) 413751
(A1) (21) 413752
(A1) (21) 413821
(A1) (21) 413980
(A1) (21) 414614
(A1) (21) 414650
(A1) (21) 414808
(A1) (21) 414828
(A1) (21) 415381
(A1) (21) 416629

08/2014
22/2014
24/2014
10/2015
12/2015
26/2016
06/2017
06/2017
06/2017
07/2017
10/2017
10/2017
11/2017
11/2017
13/2017
20/2017

(A1) (21) 416815
(A1) (21) 417122
(A1) (21) 417166
(A1) (21) 417454
(A1) (21) 417734
(A1) (21) 417814
(A1) (21) 417817
(A1) (21) 417991
(A1) (21) 417995
(A1) (21) 417996
(A1) (21) 418751
(A1) (21) 419330
(A1) (21) 419551
(A1) (21) 419552
(A1) (21) 419979

22/2017
24/2017
24/2017
26/2017
01/2018
01/2018
01/2018
03/2018
03/2018
03/2018
07/2018
10/2018
12/2018
12/2018
14/2018

UNIEWAŻNIENIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer unieważnionego
patentu oraz zakres unieważnienia.
(B1) (11) 213109
(B1) (11) 219044

09 11 2018 Unieważniono patent w całości
24 05 2016 Unieważniono patent w całości
WYGAŚNIĘCIE PRAWA

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego patentu,
datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(B1) (11) 189313
(B1) (11) 191038
(B1) (11) 191988
(B1) (11) 192119
(B1) (11) 194223

2018 11 16
2018 11 11
2018 12 01
2018 11 23
2018 11 16

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

(B1) (11) 195429
(B1) (11) 195677
(B1) (11) 196295
(B1) (11) 196367
(B1) (11) 196500
(B1) (11) 197987
(B1) (11) 198589
(B1) (11) 198655
(B1) (11) 198657
(B1) (11) 199113
(B1) (11) 199272
(B1) (11) 199746
(B1) (11) 201108
(B1) (11) 201128
(B1) (11) 201629
(B1) (11) 201909
(B1) (11) 202362
(B1) (11) 203151
(B1) (11) 203546
(B1) (11) 203992
(B1) (11) 203994
(B1) (11) 204192
(B1) (11) 204712
(B1) (11) 205137
(B1) (11) 205410
(B1) (11) 205941
(B1) (11) 206017
(B1) (11) 206382
(B1) (11) 207436
(B1) (11) 207743
(B1) (11) 207850
(B1) (11) 207924
(B1) (11) 208273
(B1) (11) 209133
(B1) (11) 209687
(B1) (11) 209953
(B1) (11) 210290
(B1) (11) 210866
(B1) (11) 210967
(B1) (11) 211086
(B1) (11) 211263
(B1) (11) 211382
(B1) (11) 211383
(B1) (11) 211432
(B1) (11) 211433
(B1) (11) 211460
(B1) (11) 211479
(B1) (11) 211538
(B1) (11) 211539
(B1) (11) 211633
(B1) (11) 212312
(B1) (11) 212562
(B1) (11) 212978
(B1) (11) 213119
(B1) (11) 213760
(B1) (11) 213819
(B1) (11) 213832
(B1) (11) 214047
(B1) (11) 214156
(B1) (11) 214238
(B1) (11) 214357
(B1) (11) 214360
(B1) (11) 214464
(B1) (11) 215260
(B1) (11) 215823
(B1) (11) 215898
(B1) (11) 216057

Nr 11/2019
2018 11 12
2018 11 30
2018 11 13
2018 11 23
2018 11 12
2018 12 03
2018 11 22
2018 11 30
2018 11 29
2018 11 06
2018 11 07
2018 12 03
2018 11 14
2018 11 14
2018 11 23
2018 11 14
2018 11 29
2018 11 07
2018 12 04
2018 11 22
2018 11 25
2018 11 24
2018 12 03
2018 11 13
2018 12 05
2018 11 26
2018 12 02
2018 11 25
2018 11 13
2018 11 14
2018 12 04
2018 11 06
2018 11 06
2018 11 20
2014 02 24
2018 11 22
2018 11 14
2018 12 02
2018 11 14
2018 11 21
2018 11 24
2018 12 02
2018 12 02
2018 11 07
2018 11 07
2018 11 07
2018 11 27
2018 12 03
2018 11 23
2018 11 22
2018 11 17
2018 11 17
2018 11 13
2018 11 07
2018 11 30
2018 12 04
2018 11 17
2018 11 13
2018 11 06
2018 11 20
2018 11 18
2018 11 12
2018 12 05
2018 11 25
2018 11 28
2018 11 13
2018 11 25

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.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.

Nr 11/2019
(B1) (11) 216196
(B1) (11) 216321
(B1) (11) 216694
(B1) (11) 217622
(B1) (11) 217746
(B1) (11) 218158
(B1) (11) 218697
(B1) (11) 218744
(B1) (11) 218925
(B1) (11) 219068
(B1) (11) 219093
(B1) (11) 219173
(B1) (11) 219259
(B1) (11) 219372
(B1) (11) 219415
(B1) (11) 219523
(B1) (11) 219596
(B1) (11) 219734
(B1) (11) 219826
(B1) (11) 219849
(B1) (11) 219931
(B1) (11) 219948
(B1) (11) 219983
(B1) (11) 219999
(B1) (11) 220058
(B1) (11) 220166
(B1) (11) 220626
(B1) (11) 220660
(B1) (11) 220752
(B1) (11) 221202
(B1) (11) 221849
(B1) (11) 222104
(B1) (11) 222148
(B1) (11) 222207
(B1) (11) 222368
(B1) (11) 222466
(B1) (11) 222628
(B1) (11) 222644
(B1) (11) 222758
(B1) (11) 222917
(B1) (11) 223387
(B1) (11) 223746
(B1) (11) 223750
(B1) (11) 223777
(B1) (11) 223867
(B1) (11) 224052
(B1) (11) 224283
(B1) (11) 224310
(B1) (11) 224383
(B1) (11) 224569
(B1) (11) 224570
(B1) (11) 224571
(B1) (11) 224572
(B1) (11) 224754
(B1) (11) 224836
(B1) (11) 224841
(B1) (11) 225248
(B1) (11) 225269
(B1) (11) 225388
(B1) (11) 225397
(B1) (11) 225398
(B1) (11) 225412
(B1) (11) 225495
(B1) (11) 225496
(B1) (11) 225573
(B1) (11) 225618
(B1) (11) 225793
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2018 11 14
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(B1) (11) 226052
(B1) (11) 226118
(B1) (11) 226155
(B1) (11) 226156
(B1) (11) 226190
(B1) (11) 226227
(B1) (11) 226330
(B1) (11) 226340
(B1) (11) 226388
(B1) (11) 226407
(B1) (11) 226408
(B1) (11) 226416
(B1) (11) 226513
(B1) (11) 226522
(B1) (11) 226547
(B1) (11) 226558
(B1) (11) 226564
(B1) (11) 226581
(B1) (11) 226600
(B1) (11) 226686
(B1) (11) 226697
(B1) (11) 226704
(B1) (11) 226714
(B1) (11) 226738
(B1) (11) 226770
(B1) (11) 226776
(B1) (11) 226830
(B1) (11) 226850
(B1) (11) 226885
(B1) (11) 226899
(B1) (11) 226904
(B1) (11) 226905
(B1) (11) 226907
(B1) (11) 227042
(B1) (11) 227054
(B1) (11) 227055
(B1) (11) 227100
(B1) (11) 227137
(B1) (11) 227138
(B1) (11) 227139
(B1) (11) 227140
(B1) (11) 227141
(B1) (11) 227166
(B1) (11) 227312
(B1) (11) 227317
(B1) (11) 227329
(B1) (11) 227355
(B1) (11) 227381
(B1) (11) 227420
(B1) (11) 227460
(B1) (11) 227500
(B1) (11) 227519
(B1) (11) 227596
(B1) (11) 227617
(B1) (11) 227618
(B1) (11) 227619
(B1) (11) 227635
(B1) (11) 227640
(B1) (11) 227641
(B1) (11) 227797
(B1) (11) 227808
(B1) (11) 227840
(B1) (11) 227841
(B1) (11) 227851
(B1) (11) 227894
(B1) (11) 227896
(B1) (11) 227914
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(B1) (11) 227955
(B1) (11) 227990
(B1) (11) 228024
(B1) (11) 228028
(B1) (11) 228054
(B1) (11) 228055
(B1) (11) 228107
(B1) (11) 228134
(B1) (11) 228210
(B1) (11) 228213
(B1) (11) 228234
(B1) (11) 228262
(B1) (11) 228352
(B1) (11) 228467
(B1) (11) 228509
(B1) (11) 228510
(B1) (11) 228548
(B1) (11) 228677
(B1) (11) 228683
(B1) (11) 228707
(B1) (11) 228745
(B1) (11) 228889
(B1) (11) 229000
(B1) (11) 229158
(B1) (11) 229171
(B1) (11) 229243
(B1) (11) 229259
(B1) (11) 229261
(B1) (11) 229268
(B1) (11) 229295
(B1) (11) 229306
(B1) (11) 229309
(B1) (11) 229319
(B1) (11) 229327
(B1) (11) 229360
(B1) (11) 229382
(B1) (11) 229416
(B1) (11) 229443
(B1) (11) 229455
(B1) (11) 229456
(B1) (11) 229509
(B1) (11) 229511
(B1) (11) 229792
(B1) (11) 229877
(B1) (11) 229935
(B1) (11) 229947
(B1) (11) 229948
(B1) (11) 230028
(B1) (11) 230029
(B1) (11) 230032
(B1) (11) 230232
(B1) (11) 230242
(B1) (11) 230418
(B1) (11) 230465
(B1) (11) 230536
(B1) (11) 230537
(B1) (11) 230652
(B1) (11) 230662
(B1) (11) 230732
(B1) (11) 230759
(B1) (11) 230795
(B1) (11) 231074
(B1) (11) 231103
(B1) (11) 231719
(B1) (11) 232276
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DECYZJE O ZMIANIE, UCHYLENIU LUB STWIERDZENIU
NIEWAŻNOŚCI DECYZJI OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia albo numer patentu, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu Patentowego,
w którym ogłoszona została decyzja podlegająca zmianie, uchyleniu
albo której nieważność Urząd Patentowy RP stwierdził, datę i treść
decyzji uchylającej, zmieniającej lub stwierdzającej nieważność decyzji
uprzednio ogłoszonej.
(B1) (11) 228388 03/2018
2019 05 11
Stwierdzono nieważność decyzji z dnia 02.11.2017 r. o udzieleniu
patentu
(B1) (11) 230876
12/2018
2019 05 11
Stwierdzono nieważność decyzji z dnia 02.11.2017 r. o udzieleniu
patentu
(B1) (11) 232506
06/2019
06 08 2019
Na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego w
związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności
przemysłowej (test jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 776) Urząd Patentowy
RP zmienia decyzję ostateczną z dnia 25 lutego 2019 r. o udzieleniu
patentu na wynalazek nr P.421370 w ten sposób, że w miejscu gdzie
oznaczony jest uprawniony wykreśla się: „LONZA-NATA TERESA ZARĘBSKA, WALDEMAR MICHAŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk” a w
to miejsce wstawia: „LONZA-NATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk”.

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) 194518 A. Wykreślono: Kronoplus Technical AG, Niederteufen, Szwajcaria Wpisano: Xylo Technologies AG, Niederteufen, Szwajcaria
(11) 200137 A. Wykreślono: Kronoplus Technical AG, Niederteufen, Szwajcaria Wpisano: Xylo Technologies AG, Niederteufen, Szwajcaria
(11) 206191 A. Wykreślono: Kronoplus Technical AG, Niederteufen, Szwajcaria Wpisano: Xylo Technologies AG, Niederteufen, Szwajcaria
(11) 206313 A. Wykreślono: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim am Rhein, Niemcy Wpisano: Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy
(11) 206610 A. Wykreślono: Kronoplus Technical AG, Niederteufen, Szwajcaria Wpisano: Xylo Technologies AG, Niederteufen, Szwajcaria
(11) 207751 A. Wykreślono: Kronoplus Technical AG, Niederteufen, Szwajcaria Wpisano: Xylo Technologies AG, Niederteufen, Szwajcaria
(11) 208776 A. Wykreślono: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim am Rhein, Niemcy Wpisano: Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy
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(11) 209963 A. Wykreślono: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim am Rhein, Niemcy Wpisano: Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy

(11) 222483 A. Wykreślono: BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, Monheim am Rhein, Niemcy Wpisano: Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy

(11) 209964 A. Wykreślono: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim am Rhein, Niemcy Wpisano: Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy

(11) 224037 A. Wykreślono: FIJAŁKOWSKA STEFANIA, Łomianki, Polska; FIJAŁKOWSKI JANUSZ, Łomianki, Polska Wpisano: FIJAŁKOWSKI JANUSZ, Łomianki, Polska

(11) 211453 A. Wykreślono: Kronoplus Technical AG, Niederteufen, Szwajcaria Wpisano: Xylo Technologies AG, Niederteufen, Szwajcaria

(11) 230412 A. Wykreślono: Joy MM Delaware, Inc., Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Joy Global Underground Mining LLC, Warrendale, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 211718 A. Wykreślono: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim am Rhein, Niemcy Wpisano: Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy

(B1) 231482 A. Wykreślono: ĆWIK KRZYSZTOF PRO-VENT
SYSTEMY WENTYLACYJNE, Chmielowice, Polska Wpisano: ĆWIK
KRZYSZTOF PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE, Dąbrówka
Górna, Polska

(11) 211719 A. Wykreślono: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim am Rhein, Niemcy Wpisano: Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy

(B1) 232270 A. Wykreślono: SKÓRKA ANDRZEJ EFECTIVA,
Łódź, Polska Wpisano: SKÓRKA ANDRZEJ EFECTIVA, Zgierz, Polska

(11) 211720 A. Wykreślono: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim am Rhein, Niemcy Wpisano: Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy

PATENTY EUROPEJSKIE

(11) 211732 A. Wykreślono: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim am Rhein, Niemcy Wpisano: Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy
(11) 211863 A. Wykreślono: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim am Rhein, Niemcy Wpisano: Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy
(11) 212462 A. Wykreślono: KAŹMIERCZAK GRZEGORZ
DRACO, Poznań, Polska 410201103 Wpisano: DRACO MACHINERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 369446490
(11) 212625 A. Wykreślono: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim am Rhein, Niemcy Wpisano: Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy
(11) 212883 A. Wykreślono: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim am Rhein, Niemcy Wpisano: Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy
(11) 212963 A. Wykreślono: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim am Rhein, Niemcy Wpisano: Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy
(11) 212969 A. Wykreślono: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim am Rhein, Niemcy Wpisano: Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy
(11) 212970 A. Wykreślono: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim am Rhein, Niemcy Wpisano: Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy
(11) 213732 A. Wykreślono: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim am Rhein, Niemcy Wpisano: Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy
(11) 213788 A. Wykreślono: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim am Rhein, Niemcy Wpisano: Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy
(11) 214286 A. Wykreślono: Kronoplus Technical AG, Niederteufen, Szwajcaria Wpisano: Xylo Technologies AG, Niederteufen, Szwajcaria
(11) 214548 A. Wykreślono: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim am Rhein, Niemcy Wpisano: Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy
(11) 215130 A. Wykreślono: Kronoplus Technical AG, Niederteufen, Szwajcaria Wpisano: Xylo Technologies AG, Niederteufen, Szwajcaria
(11) 218349 A. Wykreślono: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim am Rhein, Niemcy Wpisano: Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy

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.
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
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(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)

27 04 2016
01 05 2019
05 06 2019
19 06 2019
19 06 2019
06 03 2019
22 05 2019
06 07 2016
22 05 2019
15 05 2019
29 05 2019
10 07 2019
06 03 2019
15 05 2019
19 06 2019
29 07 2015
22 05 2019
08 05 2019
05 06 2019
19 06 2019
31 07 2019
26 06 2019
08 06 2016
22 05 2019
05 06 2019
16 10 2013
08 05 2019
15 05 2019
09 03 2016
29 06 2016
29 05 2019
03 07 2019
04 08 2010
07 08 2019
01 05 2013
29 05 2019

2016/17
2019/18
2019/23
2019/25
2019/25
2019/10
2019/21
2016/27
2019/21
2019/20
2019/22
2019/28
2019/10
2019/20
2019/25
2015/31
2019/21
2019/19
2019/23
2019/25
2019/31
2019/26
2016/23
2019/21
2019/23
2013/42
2019/19
2019/20
2016/10
2016/26
2019/22
2019/27
2010/31
2019/32
2013/18
2019/22

EP 1454521 B1
EP 1577678 B1
EP 1615511 B1
EP 1617382 B1
EP 1620678 B1
EP 1621641 B1
EP 1626901 B1
EP 1632511 B1
EP 1642366 B1
EP 1733372 B1
EP 1797722 B1
EP 1806990 B1
EP 1809303 B1
EP 1818618 B1
EP 1819442 B1
EP 1831013 B1
EP 1843840 B1
EP 1869667 B1
EP 1869774 B1
EP 1889595 B1
EP 1901842 B1
EP 1922541 B1
EP 1926813 B1
EP 1945367 B1
EP 1955792 B1
EP 1957106 B1
EP 1967276 B1
EP 1981999 B1
EP 1986539 B1
EP 1993350 B1
EP 1996904 B1
EP 1998730 B1
EP 2000063 B1
EP 2002828 B1
EP 2020923 B1
EP 2023980 B1

34
(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)
(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)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
07 08 2019
26 06 2019
15 05 2019
22 05 2019
17 07 2019
15 05 2019
03 07 2019
10 04 2019
22 05 2019
03 04 2019
08 05 2019
19 06 2019
15 05 2019
22 05 2019
05 06 2019
17 07 2019
08 05 2019
03 07 2019
26 06 2019
22 05 2019
22 05 2019
27 03 2019
29 05 2019
05 12 2018
19 06 2019
17 04 2019
27 02 2019
22 05 2019
10 10 2018
12 06 2019
08 05 2019
08 05 2019
08 05 2019
22 05 2019
15 05 2019
22 05 2019
12 06 2019
29 05 2019
22 05 2019
22 05 2019
31 07 2019
17 02 2016
08 05 2019
13 03 2019
05 06 2019
05 06 2019
12 06 2019
22 05 2019
03 07 2019
22 05 2019
29 05 2019
05 12 2018
08 05 2019
22 05 2019
08 05 2019
22 07 2015
15 08 2018
05 06 2019
13 03 2019
17 07 2019
08 05 2019
22 05 2019
29 05 2019
03 04 2019
05 06 2019
08 05 2019
05 06 2019

2019/32
2019/26
2019/20
2019/21
2019/29
2019/20
2019/27
2019/15
2019/21
2019/14
2019/19
2019/25
2019/20
2019/21
2019/23
2019/29
2019/19
2019/27
2019/26
2019/21
2019/21
2019/13
2019/22
2018/49
2019/25
2019/16
2019/09
2019/21
2018/41
2019/24
2019/19
2019/19
2019/19
2019/21
2019/20
2019/21
2019/24
2019/22
2019/21
2019/21
2019/31
2016/07
2019/19
2019/11
2019/23
2019/23
2019/24
2019/21
2019/27
2019/21
2019/22
2018/49
2019/19
2019/21
2019/19
2015/30
2018/33
2019/23
2019/11
2019/29
2019/19
2019/21
2019/22
2019/14
2019/23
2019/19
2019/23

EP 2023983 B1
EP 2024098 B1
EP 2034473 B1
EP 2048938 B1
EP 2051946 B1
EP 2072600 B1
EP 2079538 B1
EP 2081595 B1
EP 2084114 B1
EP 2091872 B1
EP 2098424 B1
EP 2100898 B1
EP 2101259 B1
EP 2106310 B1
EP 2108441 B1
EP 2110609 B1
EP 2119030 B1
EP 2127419 B1
EP 2132444 B1
EP 2153569 B1
EP 2157316 B1
EP 2165117 B1
EP 2167095 B1
EP 2178996 B1
EP 2179379 B1
EP 2182282 B1
EP 2183751 B1
EP 2183937 B1
EP 2191524 B1
EP 2193103 B1
EP 2222821 B1
EP 2224127 B1
EP 2234023 B1
EP 2234283 B1
EP 2235992 B1
EP 2240170 B1
EP 2240726 B1
EP 2245377 B1
EP 2260805 B1
EP 2262743 B1
EP 2263427 B1
EP 2286039 B1
EP 2300670 B1
EP 2300769 B1
EP 2311363 B1
EP 2312987 B1
EP 2313482 B1
EP 2317903 B1
EP 2325662 B1
EP 2326724 B1
EP 2339092 B1
EP 2349344 B1
EP 2350171 B1
EP 2352984 B1
EP 2360374 B1
EP 2365988 B1
EP 2371413 B1
EP 2377716 B1
EP 2385092 B1
EP 2388357 B1
EP 2390429 B1
EP 2396352 B1
EP 2400638 B1
EP 2401635 B1
EP 2411736 B1
EP 2416714 B1
EP 2417297 B1

(T3) (97)
(T5) (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)
(T5) (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)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (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)

22 05 2019
13 04 2016
27 03 2019
01 05 2019
27 03 2019
15 05 2019
24 04 2019
17 04 2019
01 05 2019
21 08 2019
19 06 2019
22 05 2019
22 05 2019
03 07 2019
01 05 2019
22 05 2019
12 06 2019
26 06 2019
04 11 2015
17 04 2019
20 03 2019
10 04 2019
15 05 2019
08 05 2019
10 04 2019
17 04 2019
08 05 2019
12 06 2019
19 06 2019
17 04 2019
07 08 2019
19 06 2019
22 05 2019
01 05 2019
24 04 2019
10 04 2019
01 05 2019
22 05 2019
19 06 2019
12 06 2019
08 05 2019
08 05 2019
08 05 2019
05 06 2019
22 05 2019
15 05 2019
20 05 2015
12 06 2019
08 05 2019
06 03 2019
12 06 2019
01 05 2019
19 06 2019
29 05 2019
24 04 2019
22 05 2019
08 05 2019
05 06 2019
03 04 2019
22 05 2019
13 03 2019
05 06 2019
10 04 2019
13 03 2019
01 05 2019
12 06 2019
22 05 2019

Nr 11/2019
2019/21
2016/15
2019/13
2019/18
2019/13
2019/20
2019/17
2019/16
2019/18
2019/34
2019/25
2019/21
2019/21
2019/27
2019/18
2019/21
2019/24
2019/26
2015/45
2019/16
2019/12
2019/15
2019/20
2019/19
2019/15
2019/16
2019/19
2019/24
2019/25
2019/16
2019/32
2019/25
2019/21
2019/18
2019/17
2019/15
2019/18
2019/21
2019/25
2019/24
2019/19
2019/19
2019/19
2019/23
2019/21
2019/20
2015/21
2019/24
2019/19
2019/10
2019/24
2019/18
2019/25
2019/22
2019/17
2019/21
2019/19
2019/23
2019/14
2019/21
2019/11
2019/23
2019/15
2019/11
2019/18
2019/24
2019/21

EP 2417941 B1
EP 2424946 B1
EP 2432669 B1
EP 2433082 B1
EP 2434918 B1
EP 2435648 B1
EP 2440545 B1
EP 2444740 B1
EP 2448412 B1
EP 2450321 B1
EP 2451064 B1
EP 2459459 B1
EP 2460403 B1
EP 2465443 B1
EP 2465951 B1
EP 2470199 B1
EP 2470499 B1
EP 2486168 B1
EP 2486263 B1
EP 2487367 B1
EP 2490576 B1
EP 2493783 B1
EP 2496533 B1
EP 2498861 B1
EP 2501530 B1
EP 2504288 B1
EP 2506825 B1
EP 2509393 B1
EP 2510150 B1
EP 2512681 B1
EP 2520763 B1
EP 2525207 B1
EP 2526550 B1
EP 2528869 B1
EP 2530815 B1
EP 2531841 B1
EP 2533172 B1
EP 2533947 B1
EP 2537243 B1
EP 2538376 B1
EP 2542421 B1
EP 2542784 B1
EP 2545996 B1
EP 2548454 B1
EP 2552996 B1
EP 2553370 B1
EP 2556109 B1
EP 2556742 B1
EP 2559826 B1
EP 2560742 B1
EP 2568171 B1
EP 2576849 B1
EP 2586929 B1
EP 2588062 B1
EP 2591905 B1
EP 2594713 B1
EP 2598633 B1
EP 2605789 B1
EP 2613684 B1
EP 2614751 B1
EP 2615232 B1
EP 2616494 B1
EP 2616746 B1
EP 2618124 B1
EP 2620941 B1
EP 2621004 B1
EP 2621294 B1

Nr 11/2019
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(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)
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(T3) (97)
(T4) (97)
(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)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (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)

01 05 2019
07 09 2016
12 06 2019
25 03 2015
12 06 2019
26 06 2019
24 07 2019
21 08 2019
22 05 2019
01 05 2019
09 01 2019
15 05 2019
23 01 2019
19 06 2019
12 06 2019
24 04 2019
03 07 2019
01 05 2019
01 05 2019
05 06 2019
22 05 2019
05 06 2019
19 06 2019
15 05 2019
03 04 2019
22 05 2019
10 04 2019
29 05 2019
19 06 2019
09 01 2019
03 07 2019
22 05 2019
08 05 2019
15 05 2019
08 05 2019
15 05 2019
20 03 2019
29 05 2019
26 06 2019
12 06 2019
30 03 2016
01 05 2019
22 05 2019
29 05 2019
08 05 2019
10 04 2019
22 05 2019
12 10 2016
19 06 2019
03 04 2019
15 05 2019
09 03 2016
19 06 2019
24 04 2019
29 05 2019
13 02 2019
29 05 2019
27 03 2019
01 05 2019
07 08 2019
16 01 2019
26 06 2019
08 05 2019
19 06 2019
12 06 2019
17 04 2019
06 03 2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2019/18
2016/36
2019/24
2015/13
2019/24
2019/26
2019/30
2019/34
2019/21
2019/18
2019/02
2019/20
2019/04
2019/25
2019/24
2019/17
2019/27
2019/18
2019/18
2019/23
2019/21
2019/23
2019/25
2019/20
2019/14
2019/21
2019/15
2019/22
2019/25
2019/02
2019/27
2019/21
2019/19
2019/20
2019/19
2019/20
2019/12
2019/22
2019/26
2019/24
2016/13
2019/18
2019/21
2019/22
2019/19
2019/15
2019/21
2016/41
2019/25
2019/14
2019/20
2016/10
2019/25
2019/17
2019/22
2019/07
2019/22
2019/13
2019/18
2019/32
2019/03
2019/26
2019/19
2019/25
2019/24
2019/16
2019/10

EP 2623495 B1
EP 2625201 B1
EP 2625429 B1
EP 2627173 B1
EP 2628080 B1
EP 2630432 B1
EP 2630797 B1
EP 2632272 B1
EP 2635269 B1
EP 2636974 B1
EP 2637994 B1
EP 2638900 B1
EP 2640550 B1
EP 2641292 B1
EP 2642874 B1
EP 2646370 B1
EP 2648842 B1
EP 2649354 B1
EP 2650413 B1
EP 2656716 B1
EP 2658531 B1
EP 2659077 B1
EP 2659785 B1
EP 2660511 B1
EP 2664689 B1
EP 2668717 B1
EP 2671029 B1
EP 2672352 B1
EP 2678195 B1
EP 2681969 B1
EP 2682123 B1
EP 2683270 B1
EP 2683406 B1
EP 2685183 B1
EP 2685832 B1
EP 2687111 B1
EP 2689767 B1
EP 2690961 B1
EP 2691182 B1
EP 2694659 B1
EP 2704526 B1
EP 2707003 B1
EP 2707212 B1
EP 2708647 B1
EP 2713779 B1
EP 2719388 B1
EP 2720773 B1
EP 2725138 B1
EP 2726092 B1
EP 2726336 B1
EP 2732883 B1
EP 2733803 B1
EP 2734420 B1
EP 2738276 B1
EP 2746717 B1
EP 2748444 B1
EP 2749447 B1
EP 2750717 B1
EP 2751239 B1
EP 2753016 B1
EP 2753188 B1
EP 2754766 B1
EP 2755880 B1
EP 2755934 B1
EP 2756946 B1
EP 2758561 B1
EP 2758622 B1

(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)
(T5) (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)

05 06 2019
15 05 2019
29 05 2019
12 06 2019
07 08 2019
15 05 2019
20 02 2019
05 06 2019
27 03 2019
08 05 2019
01 05 2019
15 05 2019
03 04 2019
05 06 2019
05 06 2019
12 06 2019
22 05 2019
24 04 2019
05 06 2019
22 05 2019
20 03 2019
19 06 2019
22 05 2019
12 12 2018
22 05 2019
29 05 2019
22 05 2019
22 05 2019
05 06 2019
27 03 2019
07 08 2019
15 05 2019
15 05 2019
13 03 2019
15 05 2019
15 05 2019
05 06 2019
03 04 2019
29 05 2019
22 05 2019
27 03 2019
13 04 2016
29 05 2019
22 05 2019
22 05 2019
24 04 2019
15 05 2019
12 06 2019
14 08 2019
22 05 2019
15 05 2019
26 06 2019
08 05 2019
01 05 2019
26 06 2019
08 05 2019
29 05 2019
08 05 2019
19 06 2019
05 06 2019
01 05 2019
05 06 2019
15 05 2019
12 06 2019
05 06 2019
19 06 2019
12 06 2019

35
2019/23
2019/20
2019/22
2019/24
2019/32
2019/20
2019/08
2019/23
2019/13
2019/19
2019/18
2019/20
2019/14
2019/23
2019/23
2019/24
2019/21
2019/17
2019/23
2019/21
2019/12
2019/25
2019/21
2018/50
2019/21
2019/22
2019/21
2019/21
2019/23
2019/13
2019/32
2019/20
2019/20
2019/11
2019/20
2019/20
2019/23
2019/14
2019/22
2019/21
2019/13
2016/15
2019/22
2019/21
2019/21
2019/17
2019/20
2019/24
2019/33
2019/21
2019/20
2019/26
2019/19
2019/18
2019/26
2019/19
2019/22
2019/19
2019/25
2019/23
2019/18
2019/23
2019/20
2019/24
2019/23
2019/25
2019/24

EP 2759878 B1
EP 2762020 B1
EP 2762663 B1
EP 2762981 B1
EP 2762987 B1
EP 2766040 B1
EP 2768320 B1
EP 2768596 B1
EP 2774470 B1
EP 2777806 B1
EP 2778367 B1
EP 2778697 B1
EP 2779848 B1
EP 2780022 B1
EP 2780161 B1
EP 2780527 B1
EP 2783682 B1
EP 2784240 B1
EP 2785207 B1
EP 2785480 B1
EP 2787839 B1
EP 2788099 B1
EP 2788738 B1
EP 2789894 B1
EP 2793302 B1
EP 2793599 B1
EP 2794204 B1
EP 2794654 B1
EP 2799489 B1
EP 2802351 B1
EP 2805720 B1
EP 2805827 B1
EP 2806859 B1
EP 2808053 B1
EP 2808343 B1
EP 2809322 B1
EP 2811821 B1
EP 2811851 B1
EP 2812013 B1
EP 2812439 B1
EP 2813479 B1
EP 2814343 B1
EP 2818382 B1
EP 2818482 B1
EP 2819699 B1
EP 2822067 B1
EP 2822118 B1
EP 2823476 B1
EP 2823886 B1
EP 2824114 B1
EP 2825558 B1
EP 2825611 B1
EP 2825790 B1
EP 2825982 B1
EP 2826784 B1
EP 2826825 B1
EP 2826897 B1
EP 2828284 B1
EP 2831757 B1
EP 2833202 B1
EP 2834207 B1
EP 2838918 B1
EP 2843340 B1
EP 2844282 B1
EP 2844317 B1
EP 2844626 B1
EP 2845193 B1
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(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)
(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)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
26 06 2019
12 06 2019
09 01 2019
07 11 2018
08 05 2019
01 05 2019
27 03 2019
15 05 2019
05 06 2019
12 06 2019
12 06 2019
17 04 2019
29 05 2019
31 07 2019
24 04 2019
07 09 2016
01 05 2019
22 05 2019
22 05 2019
29 05 2019
29 05 2019
15 05 2019
19 12 2018
15 05 2019
15 05 2019
10 04 2019
10 07 2019
22 05 2019
15 05 2019
22 05 2019
03 07 2019
16 01 2019
26 06 2019
20 03 2019
22 05 2019
14 08 2019
15 05 2019
29 05 2019
05 06 2019
29 05 2019
15 05 2019
15 05 2019
15 05 2019
05 06 2019
19 06 2019
22 05 2019
05 06 2019
12 12 2018
15 05 2019
05 06 2019
22 05 2019
02 01 2019
16 01 2019
31 07 2019
08 05 2019
15 05 2019
10 07 2019
15 05 2019
29 05 2019
10 04 2019
08 05 2019
01 05 2019
20 03 2019
20 03 2019
17 04 2019
03 04 2019
27 02 2019

2019/26
2019/24
2019/02
2018/45
2019/19
2019/18
2019/13
2019/20
2019/23
2019/24
2019/24
2019/16
2019/22
2019/31
2019/17
2016/36
2019/18
2019/21
2019/21
2019/22
2019/22
2019/20
2018/51
2019/20
2019/20
2019/15
2019/28
2019/21
2019/20
2019/21
2019/27
2019/03
2019/26
2019/12
2019/21
2019/33
2019/20
2019/22
2019/23
2019/22
2019/20
2019/20
2019/20
2019/23
2019/25
2019/21
2019/23
2018/50
2019/20
2019/23
2019/21
2019/01
2019/03
2019/31
2019/19
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22 05 2019
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06 02 2019
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15 05 2019
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08 05 2019
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19 06 2019

Nr 11/2019
2019/12
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
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19 06 2019
26 06 2019
24 07 2019
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03 07 2019
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22 05 2019
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EP 3200502 B1
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EP 3201470 B1
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EP 3227336 B1
EP 3227938 B1
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EP 3228205 B1
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EP 3230434 B1
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EP 3234298 B1
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EP 3235950 B1
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(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

03 07 2019
24 04 2019
06 03 2019
13 03 2019
12 06 2019
08 05 2019
01 05 2019
01 05 2019
27 03 2019
30 01 2019
08 05 2019
13 02 2019
24 07 2019
15 05 2019
15 05 2019
08 05 2019
22 05 2019
08 05 2019
17 04 2019
24 04 2019
05 06 2019
26 06 2019
08 05 2019
05 06 2019
17 04 2019
22 05 2019
07 08 2019
05 06 2019
15 05 2019
26 06 2019
12 06 2019
20 03 2019
06 03 2019
26 06 2019
26 06 2019
17 04 2019
19 06 2019
08 05 2019
03 04 2019
03 04 2019
08 05 2019
08 05 2019
19 06 2019
19 06 2019
15 05 2019
08 05 2019
05 06 2019
22 05 2019
26 06 2019
12 06 2019
29 05 2019
26 06 2019
17 04 2019
08 05 2019
15 05 2019
08 05 2019
08 05 2019
01 05 2019
22 05 2019
12 06 2019
05 06 2019
12 06 2019
12 06 2019
31 07 2019
26 06 2019
14 08 2019
21 08 2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2019/27
2019/17
2019/10
2019/11
2019/24
2019/19
2019/18
2019/18
2019/13
2019/05
2019/19
2019/07
2019/30
2019/20
2019/20
2019/19
2019/21
2019/19
2019/16
2019/17
2019/23
2019/26
2019/19
2019/23
2019/16
2019/21
2019/32
2019/23
2019/20
2019/26
2019/24
2019/12
2019/10
2019/26
2019/26
2019/16
2019/25
2019/19
2019/14
2019/14
2019/19
2019/19
2019/25
2019/25
2019/20
2019/19
2019/23
2019/21
2019/26
2019/24
2019/22
2019/26
2019/16
2019/19
2019/20
2019/19
2019/19
2019/18
2019/21
2019/24
2019/23
2019/24
2019/24
2019/31
2019/26
2019/33
2019/34

EP 3236749 B1
EP 3238182 B1
EP 3238311 B1
EP 3239431 B1
EP 3239440 B1
EP 3239447 B1
EP 3241273 B1
EP 3242094 B1
EP 3242347 B1
EP 3245175 B1
EP 3245494 B1
EP 3245907 B1
EP 3246965 B1
EP 3247699 B1
EP 3250302 B1
EP 3250646 B1
EP 3254550 B1
EP 3254551 B1
EP 3254669 B1
EP 3254982 B1
EP 3255169 B1
EP 3256087 B1
EP 3256411 B1
EP 3257364 B1
EP 3257782 B1
EP 3260186 B1
EP 3260583 B1
EP 3260597 B1
EP 3260632 B1
EP 3261465 B1
EP 3262129 B1
EP 3262420 B1
EP 3263228 B1
EP 3263267 B1
EP 3263565 B1
EP 3263945 B1
EP 3265301 B1
EP 3265427 B1
EP 3268209 B1
EP 3268258 B1
EP 3268351 B1
EP 3269452 B1
EP 3269499 B1
EP 3269534 B1
EP 3269900 B1
EP 3270752 B1
EP 3271083 B1
EP 3271731 B1
EP 3271927 B1
EP 3273947 B1
EP 3274499 B1
EP 3274627 B1
EP 3274642 B1
EP 3275040 B1
EP 3275798 B1
EP 3277093 B1
EP 3277110 B1
EP 3277391 B1
EP 3277590 B1
EP 3277910 B1
EP 3278274 B1
EP 3278676 B1
EP 3279104 B1
EP 3279450 B1
EP 3279561 B1
EP 3280140 B1
EP 3280241 B1
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29 05 2019
12 06 2019
13 02 2019
22 05 2019
03 07 2019
15 05 2019
29 05 2019
15 05 2019
15 05 2019
19 06 2019
05 06 2019
13 03 2019
19 06 2019
10 04 2019
03 07 2019
01 05 2019
05 06 2019
26 06 2019
22 05 2019
03 07 2019
12 06 2019
05 06 2019
24 07 2019
20 03 2019
05 06 2019
03 04 2019
05 06 2019
05 06 2019
12 06 2019
12 06 2019
15 05 2019
31 07 2019
12 06 2019
12 06 2019
26 06 2019
22 05 2019
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22 05 2019
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26 06 2019
12 06 2019
22 05 2019
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14 08 2019
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15 05 2019
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24 07 2019
12 06 2019
22 05 2019
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27 02 2019
22 05 2019
08 05 2019
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12 06 2019
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24 04 2019
22 05 2019
03 07 2019

39
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2019/20
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2019/25
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2019/18
2019/23
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2019/24
2019/23
2019/30
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2019/23
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2019/23
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2019/28
2019/21
2019/21
2019/20
2019/26
2019/24
2019/21
2019/26
2019/33
2019/17
2019/24
2019/20
2019/20
2019/27
2019/22
2019/30
2019/24
2019/21
2019/30
2019/09
2019/21
2019/19
2019/18
2019/28
2019/18
2019/29
2019/24
2019/31
2019/17
2019/21
2019/27

EP 3280307 B1
EP 3280368 B1
EP 3280539 B1
EP 3280586 B1
EP 3280648 B1
EP 3281557 B1
EP 3282053 B1
EP 3282083 B1
EP 3282464 B1
EP 3282909 B1
EP 3283252 B1
EP 3283383 B1
EP 3283418 B1
EP 3283601 B1
EP 3283622 B1
EP 3283721 B1
EP 3284267 B1
EP 3284499 B1
EP 3284630 B1
EP 3284690 B1
EP 3285597 B1
EP 3285904 B1
EP 3285957 B1
EP 3286356 B1
EP 3286379 B1
EP 3286412 B1
EP 3286538 B1
EP 3286539 B1
EP 3287104 B1
EP 3287568 B1
EP 3288218 B1
EP 3288268 B1
EP 3288904 B1
EP 3288944 B1
EP 3288965 B1
EP 3289918 B1
EP 3290133 B1
EP 3290174 B1
EP 3290325 B1
EP 3290418 B1
EP 3290611 B1
EP 3290718 B1
EP 3291023 B1
EP 3291666 B1
EP 3291949 B1
EP 3292236 B1
EP 3292246 B1
EP 3293062 B1
EP 3293159 B1
EP 3293242 B1
EP 3293443 B1
EP 3293806 B1
EP 3295810 B1
EP 3296407 B1
EP 3296484 B1
EP 3297016 B1
EP 3297073 B1
EP 3297603 B1
EP 3298021 B1
EP 3298054 B1
EP 3298365 B1
EP 3298911 B1
EP 3299544 B1
EP 3299730 B1
EP 3300076 B1
EP 3300126 B1
EP 3300690 B1
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
15 05 2019
12 06 2019
15 05 2019
03 07 2019
08 05 2019
27 03 2019
19 06 2019
27 02 2019
05 06 2019
12 06 2019
29 05 2019
17 04 2019
22 05 2019
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15 05 2019
29 05 2019
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20 03 2019
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05 06 2019
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19 06 2019
19 06 2019
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24 04 2019
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05 06 2019
12 06 2019
19 06 2019
26 06 2019
22 05 2019
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22 05 2019
15 05 2019
29 05 2019
26 06 2019
07 08 2019
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2019/24
2019/20
2019/27
2019/19
2019/13
2019/25
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2019/23
2019/24
2019/22
2019/16
2019/21
2019/28
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2019/22
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2019/32

EP 3300746 B1
EP 3301311 B1
EP 3302016 B1
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EP 3302767 B1
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EP 3303245 B1
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EP 3314074 B1
EP 3315117 B1
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EP 3316989 B1
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EP 3318131 B1
EP 3318685 B1
EP 3318948 B1
EP 3319040 B1
EP 3319155 B1
EP 3319434 B1
EP 3319439 B1
EP 3319555 B1
EP 3319873 B1
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EP 3320292 B1
EP 3321217 B1
EP 3321304 B1
EP 3321465 B1
EP 3321935 B1
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EP 3325110 B1
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19 06 2019
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24 07 2019
08 05 2019
24 07 2019
24 04 2019
29 05 2019
22 05 2019
29 05 2019
22 05 2019
26 06 2019
03 07 2019
29 05 2019
01 05 2019
01 05 2019
01 05 2019
22 05 2019
15 05 2019
12 06 2019
01 05 2019
31 07 2019
01 05 2019
12 06 2019
05 06 2019
03 07 2019
03 07 2019
27 03 2019
19 06 2019
12 06 2019
19 06 2019
19 06 2019
14 08 2019
28 08 2019
27 03 2019
31 07 2019
12 06 2019
07 08 2019
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12 06 2019
29 05 2019
01 05 2019
24 04 2019
15 05 2019
12 06 2019
29 05 2019
31 07 2019
03 04 2019
15 05 2019
05 06 2019
03 07 2019
19 06 2019
21 08 2019
28 08 2019
24 07 2019
26 06 2019
08 05 2019
15 05 2019
03 07 2019
22 05 2019
19 06 2019
15 05 2019
29 05 2019
29 05 2019
15 05 2019

Nr 11/2019
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2019/25
2019/21
2019/24
2019/30
2019/19
2019/30
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2019/22
2019/21
2019/26
2019/27
2019/22
2019/18
2019/18
2019/18
2019/21
2019/20
2019/24
2019/18
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2019/18
2019/24
2019/23
2019/27
2019/27
2019/13
2019/25
2019/24
2019/25
2019/25
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2019/22
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2019/18
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2019/24
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2019/31
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2019/20
2019/23
2019/27
2019/25
2019/34
2019/35
2019/30
2019/26
2019/19
2019/20
2019/27
2019/21
2019/25
2019/20
2019/22
2019/22
2019/20

EP 3327200 B1
EP 3327964 B1
EP 3328222 B1
EP 3328313 B1
EP 3328755 B1
EP 3329028 B1
EP 3331083 B1
EP 3331259 B1
EP 3331389 B1
EP 3331654 B1
EP 3331703 B1
EP 3331771 B1
EP 3331873 B1
EP 3331892 B1
EP 3331940 B1
EP 3332438 B1
EP 3335370 B1
EP 3335605 B1
EP 3335941 B1
EP 3335998 B1
EP 3336511 B1
EP 3339540 B1
EP 3339550 B1
EP 3339752 B1
EP 3341545 B1
EP 3343016 B1
EP 3343570 B1
EP 3343672 B1
EP 3344529 B1
EP 3344887 B1
EP 3347055 B1
EP 3348317 B1
EP 3348750 B1
EP 3351198 B1
EP 3352380 B1
EP 3352910 B1
EP 3353057 B1
EP 3353428 B1
EP 3354267 B1
EP 3354460 B1
EP 3354835 B1
EP 3355990 B1
EP 3356456 B1
EP 3356742 B1
EP 3357378 B1
EP 3357580 B1
EP 3360442 B1
EP 3361885 B1
EP 3362284 B1
EP 3363106 B1
EP 3363339 B1
EP 3366865 B1
EP 3367492 B1
EP 3367865 B1
EP 3367955 B1
EP 3369798 B1
EP 3378609 B1
EP 3378693 B1
EP 3379979 B1
EP 3387052 B1
EP 3388246 B1
EP 3389433 B1
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EP 3390711 B1
EP 3391969 B1
EP 3393303 B1
EP 3395024 B1

Nr 11/2019
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15 05 2019
12 06 2019
15 05 2019
19 06 2019
22 05 2019
29 05 2019
22 05 2019
03 07 2019
22 05 2019
31 07 2019
03 07 2019
03 07 2019
24 07 2019
22 05 2019
15 05 2019
26 06 2019
15 05 2019
05 06 2019
12 06 2019
15 05 2019
15 05 2019
14 08 2019
22 05 2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2019/20
2019/24
2019/20
2019/25
2019/21
2019/22
2019/21
2019/27
2019/21
2019/31
2019/27
2019/27
2019/30
2019/21
2019/20
2019/26
2019/20
2019/23
2019/24
2019/20
2019/20
2019/33
2019/21

EP 3395357 B1
EP 3395774 B1
EP 3395820 B1
EP 3396733 B1
EP 3399105 B1
EP 3401429 B1
EP 3402108 B1
EP 3403097 B1
EP 3403627 B1
EP 3403654 B1
EP 3403949 B1
EP 3404807 B1
EP 3407823 B1
EP 3416486 B1
EP 3416631 B1
EP 3417491 B1
EP 3421994 B1
EP 3424323 B1
EP 3424364 B1
EP 3428361 B1
EP 3435482 B1
EP 3438010 B1
EP 3442249 B1

WYGAŚNIĘCIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego patentu
europejskiego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(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)
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(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)

1535782
1779512
1827117
2035204
2035253
2035254
2035368
2037975
2039494
2039804
2041034
2041276
2044020
2046200
2046202
2046602
2046648
2047132
2047857
2047949
2049371
2050638
2059936
2062631
2068621
2084191
2088095
2106707
2107172
2107954
2108596
2110462
2110480
2110660
2111794
2112158
2113353

2017 11 26
2018 08 11
2017 10 24
2018 06 15
2018 06 25
2018 06 25
2018 06 06
2018 06 07
2018 06 03
2018 05 27
2018 05 29
2018 06 20
2018 06 15
2018 06 11
2018 06 18
2018 06 25
2018 06 20
2018 06 09
2018 06 28
2018 05 14
2018 06 13
2018 04 08
2018 06 14
2018 06 19
2018 05 11
2018 04 17
2018 06 26
2018 03 31
2018 04 01
2018 06 23
2018 04 03
2018 04 19
2018 04 16
2018 04 14
2018 04 04
2018 03 31
2018 04 16

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
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2018 04 16
2018 04 24
2018 04 19
2018 04 07
2018 04 22
2018 04 21
2018 06 01
2018 04 23
2018 04 16
2018 04 30
2018 04 30
2018 04 29
2018 04 28
2018 04 22
2018 04 08
2018 05 07
2018 04 14
2018 05 07
2018 05 05
2018 05 11
2018 05 12
2018 05 14
2018 05 17
2018 05 17
2018 05 18
2018 05 18

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
(11) 1629025 A. Wykreślono: AlzChem AG, Trostberg, Niemcy Wpisano: AlzChem Trostberg GmbH, Trostberg, Niemcy
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(11) 1610780 A. Wykreślono: Bristol-Myers Squibb Holdings
Ireland, Steinhausen, Szwajcaria Wpisano: Bristol-Myers Squibb
Holdings Ireland Unlimited Company, Steinhausen, Szwajcaria

(11) 2417141 A. Wykreślono: Actelion Pharmaceuticals Ltd.,
Allschwil, Szwajcaria Wpisano: Idorsia Pharmaceuticals Ltd, Allschwil, Szwajcaria

(11) 1776244 A. Wykreślono: Kronoplus Technical AG, Niederteufen, Szwajcaria Wpisano: Xylo Technologies AG, Niederteufen, Szwajcaria

(11) 2474006 A. Wykreślono: General Electric Company,
Schenectady, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: BL Technologies, Inc., Minnetonka, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 1722985 A. Wykreślono: Kronoplus Technical AG, Niederteufen, Szwajcaria Wpisano: Xylo Technologies AG, Niederteufen, Szwajcaria

(11) 2543027 A. Wykreślono: NIGHTBALANCE B.V., Delft, Holandia Wpisano: NIGHTBALANCE B.V., ´S-Gravenhage, Holandia

(11) 1725393 A. Wykreślono: OTOR, Puteaux, Francja Wpisano: DS SMITH PACKAGING France, Puteaux, Francja
(11) 1711481 A. Wykreślono: Bristol-Myers Squibb Holdings
Ireland, Steinhausen, Szwajcaria Wpisano: Bristol-Myers Squibb
Holdings Ireland Unlimited Company, Steinhausen, Szwajcaria
(11) 1907178 A. Wykreślono: Kronoplus Technical AG, Niederteufen, Szwajcaria Wpisano: Xylo Technologies AG, Niederteufen, Szwajcaria
(11) 1841932 A. Wykreślono: Kronoplus Technical AG, Niederteufen, Szwajcaria Wpisano: Xylo Technologies AG, Niederteufen, Szwajcaria
(11) 1831013 A. Wykreślono: Centre Luxembourgeois de
Recherches pour le Verre et la Ceramique S.a.r.l. (CRVC), Dudelange, Luksemburg; Guardian Industries Corp., Auburn Hills, Stany
Zjednoczone Ameryki Wpisano: Guardian Europe S.à.r.l., Bertrange, Luksemburg; Guardian Glass, LLC, Auburn Hills, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 1994319 A. Wykreślono: Polarteknik Oy, Huittinen, Finlandia Wpisano: Pimatic Oy, Huittinen, Finlandia
(11) 1885339 A. Wykreślono: Bristol-Myers Squibb Holdings
Ireland, Steinhausen, Szwajcaria Wpisano: Bristol-Myers Squibb
Holdings Ireland Unlimited Company, Steinhausen, Szwajcaria
(11) 1931842 A. Wykreślono: Deweerdt, Marc, Hooglede,
Belgia Wpisano: Kreafin Group SA, Luksemburg, Luksemburg
(11) 2024375 A. Wykreślono: Bristol-Myers Squibb Holdings
Ireland, Steinhausen, Szwajcaria Wpisano: Bristol-Myers Squibb
Holdings Ireland Unlimited Company, Steinhausen, Szwajcaria
(11) 2049522 A. Wykreślono: Bristol-Myers Squibb Holdings
Ireland, Steinhausen, Szwajcaria Wpisano: Bristol-Myers Squibb
Holdings Ireland Unlimited Company, Steinhausen, Szwajcaria
(11) 2094468 A. Wykreślono: Falck Schmidt Defence Systems A/S, Odense, Dania Wpisano: DRS Sustainment Systems, Inc.,
Saint Louis, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 1961426 A. Wykreślono: Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l., Siena, Włochy Wpisano: GSK Vaccines S.r.l., Siena, Włochy
(11) 2178863 A. Wykreślono: Bristol-Myers Squibb Holdings
Ireland, Steinhausen, Szwajcaria Wpisano: Bristol-Myers Squibb
Holdings Ireland Unlimited Company, Steinhausen, Szwajcaria

(11) 2558447 A. Wykreślono: Actelion Pharmaceuticals Ltd.,
Allschwil, Szwajcaria Wpisano: Idorsia Pharmaceuticals Ltd, Allschwil, Szwajcaria
(11) 2766129 A. Wykreślono: Kronoplus Technical AG, Niederteufen, Szwajcaria Wpisano: Xylo Technologies AG, Niederteufen, Szwajcaria
(11) 2720617 A. Wykreślono: AX-Lab Innovation ApS,
Vedbæk, Dania Wpisano: Biopsafe ApS, Vedbæk, Dania
(11) 2627173 A. Wykreślono: The Medicines Company, Parsippany, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Chiesi Farmaceutici
S.p.A., Parma, Włochy
(11) 2687615 A. Wykreślono: RTI International Metals, Inc.,
Niles, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Arconic Inc., Pittsburgh, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2809585 A. Wykreślono: Otor, Puteaux, Francja Wpisano: DS SMITH PACKAGING France, Puteaux, Francja
(11) 2846780 A. Wykreślono: Bristol-Myers Squibb Holdings
Ireland, Steinhausen, Szwajcaria Wpisano: Bristol-Myers Squibb
Holdings Ireland Unlimited Company, Steinhausen, Szwajcaria
(11) 2864210 A. Wykreślono: Otor, Puteaux, Francja Wpisano: DS SMITH PACKAGING France, Puteaux, Francja
(11) 2855453 A. Wykreślono: Actelion Pharmaceuticals Ltd.,
Allschwil, Szwajcaria Wpisano: Idorsia Pharmaceuticals Ltd, Allschwil, Szwajcaria
(11) 2784075 A. Wykreślono: Bristol-Myers Squibb Holdings
Ireland, Steinhausen, Szwajcaria Wpisano: Bristol-Myers Squibb
Holdings Ireland Unlimited Company, Steinhausen, Szwajcaria
(11) 3094493 A. Wykreślono: Kronoplus Technical AG, Niederteufen, Szwajcaria Wpisano: Xylo Technologies AG, Niederteufen, Szwajcaria
(11) 2915813 A. Wykreślono: Actelion Pharmaceuticals Ltd.,
Allschwil, Szwajcaria Wpisano: Idorsia Pharmaceuticals Ltd, Allschwil, Szwajcaria
(11) 3042901 A. Wykreślono: Bristol-Myers Squibb Holdings
Ireland, Steinhausen, Szwajcaria Wpisano: Bristol-Myers Squibb
Holdings Ireland Unlimited Company, Steinhausen, Szwajcaria
(11) 3042762 A. Wykreślono: Kronoplus Technical AG, Niederteufen, Szwajcaria Wpisano: Xylo Technologies AG, Niederteufen, Szwajcaria

(11) 2197752 A. Wykreślono: Otor Société Anonyme, Puteaux,
Francja Wpisano: DS SMITH PACKAGING France, Puteaux, Francja
(11) 2231639 A. Wykreślono: Bristol-Myers Squibb Holdings
Ireland, Steinhausen, Szwajcaria Wpisano: Bristol-Myers Squibb
Holdings Ireland Unlimited Company, Steinhausen, Szwajcaria
(11) 2240316 A. Wykreślono: Otor Société Anonyme, Puteaux,
Francja Wpisano: DS SMITH PACKAGING France, Puteaux, Francja
(11) 2259972 A. Wykreślono: Otor, Puteaux, Francja Wpisano: DS SMITH PACKAGING France, Puteaux, Francja

OGŁOSZENIA
SPROSTOWANIA OPISÓW PATENTOWYCH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer udzielonego prawa
oraz informację o sprostowaniu.

(11) 2337461 A. Wykreślono: Viasolde AB, Ängelholm,
Szwecja Wpisano: Viasolde Solution AB, Ängelholm, Szwecja

(B1) (11) 221336 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.

(11) 2279747 A. Wykreślono: Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l., Siena, Włochy Wpisano: GSK Vaccines S.r.l., Siena, Włochy

(B1) (11) 224593 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.

Nr 11/2019
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(B1) (11) 227010 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.
(B1) (11) 229198 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na dopisanie drugiego uprawnionego:
jest “POLITECHNIKA SWIĘTOKRZYSKA, Kielce, Polska” powinno
być “POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, Polska, SAPIECHA
KRZYSZTOF, Kaniów, Polska”.
(B1) (11) 231218 Postanowiono sprostować opis patentowy
ze względu na stwierdzony błąd drukarski: w zastrzeżeniu 21 na
stronie 16 w wierszu 2 od dołu jest “nie niniejsze niż” powinno być
“nie mniejsze niż”.
(B1) (11) 231885 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.
(B1) (11) 232206 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.
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(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 233628
(22) 2015 02 24 11/2019
(10%) 2019 08 12
(54) Filtr objętościowy do oczyszczania gazu generatorowego,
zwłaszcza drzewnego i układ do wytwarzania energii elektrycznej
i ciepła z gazu generatorowego, zwłaszcza drzewnego
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin; KG KONSTRUKCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 A
71-656 Szczecin

(T3) (11) 2906253 Postanowiono tłumaczenie opisu patentowego ponownie opublikować ze względu na błędy stwierdzone przez
EPO (publikacja EP 2906253 B9).

(B1) (11) 233629
(22) 2015 05 21 11/2019
(10%) 2019 07 24
(54) Sposób wytwarzania węgli aktywnych z grzybów
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

OŚWIADCZENIA
O GOTOWOŚCI UDZIELENIA
LICENCJI (LICENCJA OTWARTA)

(B1) (11) 233630
(22) 2015 05 22 11/2019
(10%) 2019 08 12
(54) Sposób modyfikacji gąbki poliuretanowej nanorurkami węglowymi
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

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) 233579
(22) 2017 09 21 11/2019
(-)
2019 07 11
(54) 7-Izopropoksynaringenina, 7,4’-diizopropoksynaringenina
i sposób jednoczesnego otrzymywania 7-izopropoksynaringeniny
oraz 7,4’-diizopropoksynaringeniny
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11)233624
(22) 2013 04 26 11/2019
(10%) 2019 07 22
(54) Sposób wytwarzania alkoholi w procesie termicznej degradacji odpadów polimerów akrylanowych
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 233625
(22) 2014 08 13 11/2019
(10%) 2019 09 16
(54) Mieszadło obrotowe do mieszania cieczy
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 233626
(22) 2014 08 13 11/2019
(10%) 2019 09 16
(54) Mieszadło obrotowe
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 233627
(22) 2014 08 20 11/2019
(10%) 2019 09 16
(54) Mieszadło wstęgowe zwłaszcza do biocieczy

(B1) (11) 233631
(22) 2015 10 27 11/2019
(10%) 2019 07 22
(54) Wspomagany magnetycznie bioreaktor
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 233632
(22) 2015 10 27 11/2019
(10%) 2019 07 22
(54) Wspomagany magnetycznie bioreaktor
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 233633
(22) 2015 12 11 11/2019
(10%) 2019 09 16
(54) Sposób sterylizacji przypraw
(73)ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 233634
(22) 2016 03 22 11/2019
(10%) 2019 07 22
(54) Sposób wytwarzania katalizatora do utleniania limonenu
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 233635
(22) 2016 10 31 11/2019
(10%) 2019 07 22
(54) Sposób epoksydowania 1,5,9-cyklododekatrienu do 1,2-epoksy-5,9-cyklododekadienu
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
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(B1) (11) 233636
(22) 2017 05 19 11/2019
(10%) 2019 09 03
(54) Rozpuszczalna w wodzie folia polimerowa i sposób wytwarzania rozpuszczalnej w wodzie folii polimerowej
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 233637
(22) 2017 05 22 11/2019
(10%) 2019 07 22
(54) Sposób otrzymywania fotokatalizatorów na bazie ditlenku tytanu modyfikowanego zredukowaną formą tlenku grafenu
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 233638
(22) 2017 06 28 11/2019
(10%) 2019 08 07
(54) Sposób wytwarzania taśm samoprzylepnych przewodzących
prąd
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 233639
(22) 2017 07 04 11/2019
(10%) 2019 08 07
(54) Sposób wytwarzania taśmy samoprzylepnej przewodzącej
prąd
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 233640 (22) 2017 08 21 11/2019
(10%) 2019 07 01
(54) Sposób wytwarzania folii polimerowej
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 233641
(22) 2017 08 21 11/2019
(10%) 2019 09 16
(54) Dwustronna taśma samoprzylepna
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 233642
(22) 2017 11 23 11/2019
(10%) 2019 09 18
(54) Sposób izomeryzacji limonenu
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

Nr 11/2019

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).
(B1) (68) 233493
(54) Związek benzoimidazolowy, jego zastosowanie oraz zawierająca go kompozycja farmaceutyczna
(21) 0591 (22) 2019 09 19
(71) ARRAY BIOPHARMA INC., BOULDER (US)
(93) EU/1/18/1315 2018 09 24 MEKTOVI - BINIMETYNIB
(T3) (68) 2822953
(54) MAKROCYKLICZNE POCHODNE DO LECZENIA CHORÓB PROLIFERACYJNYCH
(21) 0592 (22) 2019 10 09
(71) Pfizer Inc., NEW YORK (US)
(93) EU/1/19/1355 2019 05 08 LORVIQUA - LORLATYNIB
(T3) (68) 2164496
(54) FORMULACJE ZAWIERAJĄCE TRIAZYNONY I ŻELAZO
(21) 0593 (22) 2019 10 10
(71) Bayer Intellectual Property GmbH, MONHEIM (DE)
(93) EU/2/19/235 2019 04 25 FORCERIS - TOLTRAZURYL /
GLEPTOFERRONU
(93) EU/2/19/239 2019 05 22 BAYCOX IRON - TOLTRAZURYL /
GLEPTOFERRONU
(T3) (68) 2081595
(54) ANTY-CD38 WRAZ Z KORTYKOSTEROIDAMI WRAZ ZE ŚRODKIEM CHEMIOTERAPEUTYCZNYM NIEBĘDĄCYM KORTYKOSTEROIDEM, DO LECZENIA GUZÓW NOWOTWOROWYCH
(21) 0594 (22) 2019 10 10
(71) Genmab A/S, COPENHAGEN (DK)
(93) EU/1/16/1101 2017 05 03 DARZALEX - DARATUMUMAB
(T3) (68) 2081595
(54) ANTY-CD38 WRAZ Z KORTYKOSTEROIDAMI WRAZ ZE ŚRODKIEM CHEMIOTERAPEUTYCZNYM NIEBĘDĄCYM KORTYKOSTEROIDEM, DO LECZENIA GUZÓW NOWOTWOROWYCH
(21) 0595 (22) 2019 10 10
(71) Genmab A/S, COPENHAGEN (DK)
(93) EU/1/16/1101 2017 05 03 DARZALEX - DARATUMUMAB
(T3) (68) 2081595
(54) ANTY-CD38 WRAZ Z KORTYKOSTEROIDAMI WRAZ ZE ŚRODKIEM CHEMIOTERAPEUTYCZNYM NIEBĘDĄCYM KORTYKOSTEROIDEM, DO LECZENIA GUZÓW NOWOTWOROWYCH
(21) 0596 (22) 2019 10 10
(71) Genmab A/S, COPENHAGEN (DK)
(93) EU/1/16/1101 2018 12 20 DARZALEX - DARATUMUMAB
(T3) (68) 2635601
(54) PRZECIWCIAŁA ANTY-IL-23
(21) 0597 (22) 2019 10 15
(71) Boehringer Ingelheim International GmbH, INGELHEIM AM
RHEIN (DE)
(93) EU/1/19/1361 2019 04 30 SKYRIZI - RYZANKIZUMAB

Nr 11/2019
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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 71 071 do nr 71 104 oraz nr 70 241)
(Y1) (11) 71096
(41) 2019 05 06
(51) A01G 9/04 (2006.01)
(21) 126748
(22) 2017 10 31
(72) MRÓZEK PAWEŁ, Buczkowice (PL)
(73) PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybarzowice (PL)
(54) Przesuwna podstawa pod doniczkę
(Y1) (11) 71097
(41) 2019 05 06
(51) A01G 9/04 (2006.01)
(21) 126749
(22) 2017 10 31
(72) MRÓZEK PAWEŁ, Buczkowice (PL)
(73) PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybarzowice (PL)
(54) Przesuwna podstawa pod doniczkę
(Y1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 71091
(41) 2019 07 15
A01G 22/10 (2018.01)
126954
(22) 2018 01 14
SZYMCZAK PIOTR, Wierzbna (PL)
SZYMCZAK PIOTR, Wierzbna (PL)
Przyrząd do wycinania szparagów

(Y1) (11) 71088
(41) 2019 03 25
(51) A61L 9/20 (2006.01)
F24F 3/16 (2006.01)
(21) 126614
(22) 2017 09 20

(72) ŁUKASIAK ZBIGNIEW, Aleksandrów Łódzki (PL)
(73) ULTRA-VIOL SPÓŁKA JAWNA PIETRAS, PURGAŁ, WÓJCIK,
Zgierz (PL)
(54) Wielokomorowy, przepływowy sterylizator powietrza
(Y1) (11) 71104
(41) 2018 03 26
(51) A62C 2/10 (2006.01)
E06B 9/00 (2006.01)
E06B 9/11 (2006.01)
(62) 418805
(21) 127856
(22) 2016 09 23
(72) BANACH ANNA, Gruszczyn (PL); GUCIA URSZULA, Mosina (PL);
GUCIA MAREK, Mosina (PL)
(73) BANACH ANNA, Gruszczyn (PL); GUCIA URSZULA, Mosina (PL)
(54) Przegroda, zwłaszcza przeciwdymowa
(Y1) (11) 71100
(41) 2019 06 03
(51) A63B 21/072 (2006.01)
A63B 21/075 (2006.01)
(21) 126827
(22) 2017 11 28
(72) BRANDYS JAROSŁAW, Chorzów (PL)
(73) GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Olkusz (PL)
(54) Przyrząd do ćwiczeń sportowych
(Y1) (11) 71103
(41) 2018 12 17
(51) A63H 33/00 (2006.01)
A63H 33/08 (2006.01)
(21) 127329
(22) 2018 05 14
(30) 62/516,687
2017 06 08
US
15/805,092
2017 11 06
US
(72) FONTAINE FABIEN PHILIPPE, Hong Kong (CN)
(73) FONTAINE FABIEN PHILIPPE, Hong Kong (CN)
(54) Kulista zabawka ogólnorozwojowa i edukacyjna
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(Y1) (11) 71098
(41) 2015 09 14
(51) B02C 13/284 (2006.01)
(21) 122869
(22) 2014 03 07
(72) KALWAJ JERZY, Bydgoszcz (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz (PL)
(54) Rozdrabniacz bijakowy materiałów ziarnistych

(Y1) (11) 71072
(41) 2019 06 17
(51) B66B 9/02 (2006.01)
B66B 9/06 (2006.01)
(21) 126866
(22) 2017 12 12
(72) SŁOWIŃSKI STANISŁAW, Kraków (PL)
(73) SŁOWIŃSKI STANISŁAW, Kraków (PL)
(54) Osobowy podnośnik łańcuchowy

(Y1) (11) 71076
(41) 2019 07 01
(51) B23K 37/04 (2006.01)
(21) 126917
(22) 2017 12 29
(72) RADOMSKI JACEK, Wrocław (PL); ROTTER JÓZEF, Wrocław (PL);
MARSZAŁEK KRZYSZTOF, Wrocław (PL); CYBULSKI PIOTR,
Brzezina (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO HAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Wspornik przegubowy do podpierania łuków stalowych

(Y1) (11) 71078
(41) 2017 02 27
(51) C10B 27/06 (2006.01)
C10B 27/00 (2006.01)
(62) 413554
(21) 127236
(22) 2015 08 13
(72) TUKAJ MIROSŁAW, Olkusz (PL); ZYCH DARIUSZ, Sosnowiec (PL);
HUMMER WIKTOR, Zabrze (PL)
(73) BIURO PROJEKTÓW KOKSOPROJEKT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze (PL)
(54) Zespół regulacji ciśnienia gazu w komorze pieca koksowniczego

(Y1) (11) 71075
(41) 2019 07 01
(51) B26F 1/08 (2006.01)
(21) 126906
(22) 2017 12 27
(72) PRZYBYLIŃSKI BOLESŁAW, Bydgoszcz (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Wielobigowy zespół roboczy bigownicy krążkowej
(Y1) (11) 71074
(41) 2019 07 01
(51) B28C 5/14 (2006.01)
B02C 17/02 (2006.01)
B02C 21/00 (2006.01)
(21) 126899
(22) 2017 12 21
(72) BUCHCIK ANDRZEJ, Skrzyszów (PL); WÓJCICKI PRZEMYSŁAW,
Jastrzębie-Zdrój (PL); MACIOCHA TOMASZ, Krzyżanowice (PL)
(73) BRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Czyżowice (PL)
(54) Zasobnik mieląco dozujący do miki płatkowej
(Y1) (11) 71099
(41) 2018 03 26
(51) B60K 6/00 (2006.01)
(21) 126184
(22) 2017 03 24
(30) 202016000092231
2016 09 15
IT
(72) REGIS FABRIZIO, Casalborgone (IT); PENNESE MICHELE,
Medicina (IT)
(73) MECAPROM TECHNOLOGIES CORPORATION ITALIA S.R.L.,
Bergamo (IT)
(54) Mechanizm napędowy do pojazdu mechanicznego
(Y1) (11) 70241
(41) 2018 01 29
(51) B62B 7/14 (2006.01)
B62B 9/12 (2006.01)
(21) 125371
(22) 2016 07 18
(72) KLIMEK ARKADIUSZ, Rędziny (PL)
(73) K-P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Częstochowa (PL)
(54) Mechanizm zatrzaskowy mocowania gondoli w stelażu wózka
dziecięcego
(Y1) (11) 71093
(41) 2019 06 17
(51) B62D 33/06 (2006.01)
B60P 3/38 (2006.01)
(21) 127405
(22) 2018 06 09
(30) RCD 004542967-0001
2017 12 11
EM
(72) SZCZĘŚNIAK GRZEGORZ, Jaworze (PL); NOGOWCZYK
PAULINA, Bielsko-Biała (PL); OSTROWSKI TOMASZ, Bestwina (PL)
(73) SZCZĘŚNIAK POJAZDY SPECJALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(54) Dodatkowa kanapa w kabinie pojazdu samochodowego

(Y1) (11) 71102
(41) 2019 07 01
(51) E02F 3/40 (2006.01)
E02F 3/42 (2006.01)
(21) 126894
(22) 2017 12 20
(72) FILIPOWICZ KRZYSZTOF, Wojkowice (PL); KUCZAJ MARIUSZ,
Gliwice (PL); STAWOWIAK MICHAŁ, Gliwice (PL); ŻOŁNIERZ
MARCEL, Dobkowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Zespół czerpaka zwłaszcza do koparki szczelinowej
(Y1) (11) 71089
(41) 2019 05 06
(51) E04C 2/26 (2006.01)
E04C 2/292 (2006.01)
E04B 1/80 (2006.01)
(21) 126753
(22) 2017 11 03
(72) SACEWICZ KRZYSZTOF, Biała Podlaska (PL)
(73) SACEWICZ KRZYSZTOF, Biała Podlaska (PL)
(54) Termoizolacyjna płyta elewacyjna
(Y1) (11) 71083
(41) 2014 04 28
(51) E04F 13/14 (2006.01)
B28D 1/26 (2006.01)
(62) 401198
(21) 127961
(22) 2012 10 14
(72) GRZYB ZBIGNIEW, Zbrojewsko (PL)
(73) DREWBET-SPÓŁKA JAWNA ELŻBIETA I DARIUSZ ROGACZEWSCY,
JOLANTA I ZBIGNIEW GRZYBOWIE, Zbrojewsko (PL)
(54) Płytka
(Y1) (11) 71081
(41) 2019 02 25
(51) E05B 19/02 (2006.01)
E05B 19/06 (2006.01)
E05B 27/00 (2006.01)
E05B 35/14 (2006.01)
(62) 126113
(21) 127543
(22) 2017 03 07
(30) 2016-32248U
2016 03 31
CZ
(72) HOLDA JIRI, Jaromer (CZ)
(73) ASSA ABLOY CZECH & SLOVAKIA S.R.O., Rychnov nad Knĕžnou (CZ)
(54) Zestaw klucza z wkładką bębenkową
(Y1) (11) 71082
(41) 2019 02 25
(51) E05B 19/02 (2006.01)
E05B 19/06 (2006.01)
E05B 27/00 (2006.01)
E05B 35/14 (2006.01)
(62) 126113
(21) 127544
(22) 2017 03 07

Nr 11/2019
(30)
(72)
(73)
(54)
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2016-32248U
2016 03 31
CZ
HOLDA JIRI, Jaromer (CZ)
ASSA ABLOY CZECH & SLOVAKIA S.R.O., Rychnov nad Knĕžnou (CZ)
Półprodukt klucza

(Y1) (11) 71080
(41) 2019 02 25
(51) E05B 27/00 (2006.01)
E05B 35/14 (2006.01)
(62) 126113
(21) 127542
(22) 2017 03 07
(30) 2016-32248U
2016 03 31
CZ
(72) HOLDA JIRI, Jaromer (CZ)
(73) ASSA ABLOY CZECH & SLOVAKIA S.R.O., Rychnov nad Knĕžnou (CZ)
(54) Wkładka bębenkowa do klucza
(Y1) (11) 71084
(41) 2018 07 30
(51) E06B 3/48 (2006.01)
E05D 15/16 (2006.01)
(21) 125961
(22) 2017 01 18
(72) FLOREK RYSZARD, Łosie (PL); LIBER MARCIN, Nowy Sącz (PL);
KASIŃSKI BOGUSŁAW, Młynne (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Zespół rolek prowadzących skrzydło bramy segmentowej
(Y1) (11) 71090
(41) 2019 07 15
(51) E06B 3/76 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/64 (2006.01)
(21) 126934
(22) 2018 01 05
(72) PARUCH PAWEŁ, Książnice (PL); PARUCH ARTUR, Łężkowice (PL)
(73) PARUCH PAWEŁ F.P.H.U. PARMAX SPÓŁKA CYWILNA,
Książnice (PL); PARUCH ARTUR F.P.H.U. PARMAX SPÓŁKA
CYWILNA, Łężkowice (PL)
(54) Skrzydło drzwiowe, zwłaszcza drzwi wejściowych
(Y1) (11) 71092
(41) 2019 07 29
(51) E21D 11/22 (2006.01)
(21) 126967
(22) 2018 01 22
(72) SZABLA ROMAN, Oświęcim (PL); SROMEK JANUSZ, Łęki (PL);
CZAJA GRAŻYNA, Bielsko-Biała (PL); KOLASA JACEK, Poręba
Wielka (PL); SZABLA JAN, Zaborze (PL)
(73) ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO-USŁUGOWA,
Oświęcim (PL)
(54) Wielofunkcyjny spinacz elementów odrzwi
(Y1) (11) 71086
(41) 2015 09 14
(51) F16B 12/00 (2006.01)
B23B 49/02 (2006.01)
(21) 122897
(22) 2014 03 13
(72) KAWEŁCZYK GRZEGORZ, Łódź (PL)
(73) KAWEŁCZYK GRZEGORZ, Łódź (PL)
(54) Przyrząd do montażu frontów meblowych szuflad oraz frontów
meblowych uchylnych
(Y1) (11) 71094
(41) 2017 07 31
(51) F16K 11/052 (2006.01)
(62) 415969
(21) 127853
(22) 2016 01 29
(72) TRYTKO MARIUSZ, Pustynia (PL)
(73) DARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dębica (PL)
(54) Trójnik dwuprzepływowy
(Y1) (11) 71071
(41) 2019 06 17
(51) F21V 35/00 (2006.01)
F21V 17/12 (2006.01)
(21) 126856
(22) 2017 12 06
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(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) 71079
(41) 2019 03 11
(51) F23L 17/02 (2006.01)
F23L 17/00 (2006.01)
F24F 7/02 (2006.01)
B63J 2/10 (2006.01)
G01C 9/18 (2006.01)
(21) 127365
(22) 2018 05 24
(72) JANUSZKA BARTŁOMIEJ, Kłobuck (PL); TADEUSIAK RAFAŁ,
Częstochowa (PL)
(73) KRONO-PLAST JANUSZKA TADEUSIAK SPÓŁKA JAWNA,
Kłobuck (PL)
(54) Daszek kominka wentylacyjnego
(Y1) (11) 71087
(41) 2018 08 27
(51) F24F 7/02 (2006.01)
E06B 7/02 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E04D 13/17 (2006.01)
(21) 126038
(22) 2017 02 14
(72) FLOREK RYSZARD, Łosie (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Nawiewnik z filtrem wewnętrznym
(Y1) (11) 71101
(41) 2019 06 03
(51) F41C 9/08 (2006.01)
F41A 9/00 (2006.01)
F41A 29/00 (2006.01)
(21) 126830
(22) 2017 11 29
(72) DĘBEK CEZARY, Warszawa (PL)
(73) DĘBEK CEZARY, Warszawa (PL)
(54) Prochownica uniwersalna
(Y1) (11) 71077
(41) 2019 07 15
(51) F41G 1/16 (2006.01)
F41C 27/00 (2006.01)
F41G 11/00 (2006.01)
F41A 35/00 (2006.01)
(21) 126938
(22) 2018 01 09
(72) TABOR MICHAŁ, Kraków (PL)
(73) MACTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(54) Adapter do broni krótkiej
(Y1) (11) 71073
(41) 2019 06 17
(51) G09F 3/00 (2006.01)
(21) 126880
(22) 2017 12 14
(72) ŹREBIEC JÓZEF, Jasło (PL)
(73) ZAKŁAD POLIGRAFICZNY FLEXODRUK ŹREBIEC SPÓŁKA
JAWNA, Jasło (PL)
(54) Wielowarstwowa, samoprzylepna etykieta hybrydowa
(Y1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 71085
(41) 2017 07 17
H02G 7/00 (2006.01)
124902
(22) 2016 01 13
WASZAK STEFAN EDWARD, Mogilno (PL)
WASZAK STEFAN EDWARD, Mogilno (PL)
Wiszący separator mostka

(Y1) (11) 71095
(41) 2019 07 29
(51) H04M 1/00 (2006.01)
H04M 1/02 (2006.01)
(21) 128090
(22) 2019 03 07
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(72) KUTA KACPER, Trzcianki (PL); SZMIDT ARTUR, Kielce (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Obudowa na urządzenie elektroniczne, zwłaszcza telefon komórkowy

INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

A01G 9/04 (2006.01)
A01G 9/04 (2006.01)
A01G 22/10 (2018.01)
A61L 9/20 (2006.01)
A62C 2/10 (2006.01)
A63B 21/072 (2006.01)
A63B 21/075 (2006.01)
A63H 33/00 (2006.01)
A63H 33/08 (2006.01)
B02C 13/284 (2006.01)
B02C 17/02 (2006.01)
B02C 21/00 (2006.01)
B23B 49/02 (2006.01)
B23K 37/04 (2006.01)
B26F 1/08 (2006.01)
B28C 5/14 (2006.01)
B28D 1/26 (2006.01)
B60K 6/00 (2006.01)
B60P 3/38 (2006.01)
B62B 7/14 (2006.01)
B62B 9/12 (2006.01)
B62D 33/06 (2006.01)
B63J 2/10 (2006.01)
B66B 9/02 (2006.01)
B66B 9/06 (2006.01)
C10B 27/06 (2006.01)
C10B 27/00 (2006.01)
E02F 3/40 (2006.01)
E02F 3/42 (2006.01)
E04B 1/80 (2006.01)
E04C 2/26 (2006.01)
E04C 2/292 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E04D 13/17 (2006.01)
E04F 13/14 (2006.01)
E05B 19/02 (2006.01)
E05B 19/06 (2006.01)
E05B 27/00 (2006.01)

71096
71097
71091
71088
71104
71100
71100*
71103
71103*
71098
71074*
71074*
71086*
71076
71075
71074
71083*
71099
71093*
70241
70241*
71093
71079*
71072
71072*
71078
71078*
71102
71102*
71089*
71089
71089*
71087*
71087*
71083
71081
71081*
71081*

E05B 35/14 (2006.01)
E05B 19/02 (2006.01)
E05B 19/06 (2006.01)
E05B 27/00 (2006.01)
E05B 35/14 (2006.01)
E05B 27/00 (2006.01)
E05B 35/14 (2006.01)
E05D 15/16 (2006.01)
E06B 9/00 (2006.01)
E06B 9/11 (2006.01)
E06B 3/48 (2006.01)
E06B 3/76 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/64 (2006.01)
E06B 7/02 (2006.01)
E21D 11/22 (2006.01)
F16B 12/00 (2006.01)
F16K 11/052 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21V 17/12 (2006.01)
F23L 17/02 (2006.01)
F23L 17/00 (2006.01)
F24F 3/16 (2006.01)
F24F 7/02 (2006.01)
F24F 7/02 (2006.01)
F41A 9/00 (2006.01)
F41A 29/00 (2006.01)
F41A 35/00 (2006.01)
F41C 9/08 (2006.01)
F41C 27/00 (2006.01)
F41G 1/16 (2006.01)
F41G 11/00 (2006.01)
G01C 9/18 (2006.01)
G09F 3/00 (2006.01)
H02G 7/00 (2006.01)
H04M 1/00 (2006.01)
H04M 1/02 (2006.01)

71081*
71082
71082*
71082*
71082*
71080
71080*
71084*
71104*
71104*
71084
71090
71090*
71090*
71090*
71087*
71092
71086
71094
71071
71071*
71079
71079*
71088*
71079*
71087
71101*
71101*
71077*
71101
71077*
71077
71077*
71079*
71073
71085
71095
71095*

* Prawo ochronne oznaczone więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym.

Ogłoszenie dotyczące tego prawa ochronnego można znaleźć pod symbolem
klasyfikacyjnym odpowiadającym numerowi bez gwiazdki.

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH
Nr prawa
ochronn.
1

70241
71071
71072

Symbol
MKP
2

B62B 7/14 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
B66B 9/02 (2006.01)

Nr prawa
ochronn.
1

71073
71074
71075

Symbol
MKP
2

G09F 3/00 (2006.01)
B28C 5/14 (2006.01)
B26F 1/08 (2006.01)

1

71076
71077
71078
71079
71080
71081
71082
71083
71084
71085
71086
71087
71088
71089
71090

Nr 11/2019
2

B23K 37/04 (2006.01)
F41G 1/16 (2006.01)
C10B 27/06 (2006.01)
F23L 17/02 (2006.01)
E05B 27/00 (2006.01)
E05B 19/02 (2006.01)
E05B 19/02 (2006.01)
E04F 13/14 (2006.01)
E06B 3/48 (2006.01)
H02G 7/00 (2006.01)
F16B 12/00 (2006.01)
F24F 7/02 (2006.01)
A61L 9/20 (2006.01)
E04C 2/26 (2006.01)
E06B 3/76 (2006.01)

1

71091
71092
71093
71094
71095
71096
71097
71098
71099
71100
71101
71102
71103
71104

2

A01G 22/10 (2018.01)
E21D 11/22 (2006.01)
B62D 33/06 (2006.01)
F16K 11/052 (2006.01)
H04M 1/00 (2006.01)
A01G 9/04 (2006.01)
A01G 9/04 (2006.01)
B02C 13/284 (2006.01)
B60K 6/00 (2006.01)
A63B 21/072 (2006.01)
F41C 9/08 (2006.01)
E02F 3/40 (2006.01)
A63H 33/00 (2006.01)
A62C 2/10 (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) 123312
(U1) (21) 123396
(U1) (21) 125636
(U1) (21) 125780
(U1) (21) 125984
(U1) (21) 126100
(U1) (21) 126261

11/2015
07/2016
08/2018
12/2018
17/2018
19/2018
22/2018

(U1) (21) 126288
(U1) (21) 126326
(U1) (21) 126327
(U1) (21) 126372
(U1) (21) 126373
(U1) (21) 126544
(U1) (21) 127437

22/2018
23/2018
23/2018
25/2018
25/2018
05/2019
23/2018

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) 119955
(U1) (21) 125891

22/2012
14/2018

(U1) (21) 126397
(U1) (21) 127326

26/2018
06/2019

WYGAŚNIĘCIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(Y1) (11) 66354
(Y1) (11) 66410
(Y1) (11) 66412
(Y1) (11) 66473
(Y1) (11) 66476
(Y1) (11) 66710
(Y1) (11) 67199
(Y1) (11) 67772
(Y1) (11) 67809
(Y1) (11) 68002
(Y1) (11) 68127

2018 11 19
2018 12 06
2018 12 08
2018 11 08
2018 11 24
2018 11 17
2018 11 22
2017 07 09
2018 12 10
2018 11 22
2018 11 26

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.

Nr 11/2019
(Y1) (11) 68292
(Y1) (11) 68359
(Y1) (11) 68360
(Y1) (11) 68417
(Y1) (11) 68474
(Y1) (11) 68475
(Y1) (11) 68597
(Y1) (11) 68742
(Y1) (11) 68743
(Y1) (11) 68744
(Y1) (11) 68746
(Y1) (11) 68884
(Y1) (11) 68980
(Y1) (11) 69203
(Y1) (11) 69263
(Y1) (11) 69393
(Y1) (11) 69585
(Y1) (11) 69710
(Y1) (11) 69788
(Y1) (11) 69802
(Y1) (11) 70197
(Y1) (11) 70257

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2018 12 13
2018 11 21
2018 11 21
2018 12 13
2018 11 19
2018 12 07
2018 12 05
2018 11 28
2018 12 04
2018 12 09
2018 12 12
2018 07 22
2018 12 03
2018 12 07
2018 12 05
2018 11 15
2018 11 29
2018 12 09
2018 11 20
2018 12 10
2018 11 25
2018 11 26

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

51

(11) 68836 A. Wykreślono: LUBAS POLIURETANY SPÓŁKA
JAWNA W. LUBAS, L. LUBAS, M. LUBAS, Wieczfnia Kościelna, Polska 015285531 Wpisano: LUBAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wieczfnia Kościelna,
Polska 015285531
(11) 70078 A. Wykreślono: IBCOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011782971 Wpisano: IBCOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 011782971
(11) 70079 A. Wykreślono: IBCOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011782971 Wpisano: IBCOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 011782971
(11) 70086 A. Wykreślono: IBCOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011782971 Wpisano: IBCOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 011782971
(11) 70101 A. Wykreślono: ORPLAST JERZY ORLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Sopot, Polska 190330980 Wpisano: ORPLAST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sopot, Polska 190330980
(11) 70162 A. Wykreślono: IBCOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011782971 Wpisano: IBCOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 011782971
(11) 70263 A. Wykreślono: ORPLAST JERZY ORLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Sopot, Polska 190330980 Wpisano: ORPLAST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sopot, Polska 190330980
(11) 70514 A. Wykreślono: ORPLAST JERZY ORLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Sopot, Polska 190330980 Wpisano: ORPLAST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sopot, Polska 190330980
(11) 70745 A. Wykreślono: ORPLAST JERZY ORLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Sopot, Polska 190330980 Wpisano: ORPLAST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sopot, Polska 190330980

(11) 66600 A. Wykreślono: KOPEX MACHINERY SPÓŁKA AKCYJNA, Zabrze, Polska 271134897 Wpisano: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice, Polska 271981166

OGŁOSZENIA

(11) 66600 A. Wykreślono: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 271981166 Wpisano: FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 270641528

SPROSTOWANIA OPISÓW OCHRONNYCH

(11) 68835 A. Wykreślono: LUBAS POLIURETANY SPÓŁKA
JAWNA W. LUBAS, L. LUBAS, M. LUBAS, Wieczfnia Kościelna, Polska 015285531 Wpisano: LUBAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wieczfnia-Kolonia,
Polska 015285531

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer udzielonego prawa
oraz informację o sprostowaniu.
(Y1) (11) 70241
Postanowiono opis ochronny ponownie wydrukować z uwagi na stwierdzone błędy drukarskie i omyłki
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Nr 11/2019

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

(54) Masażer do twarzy i ciała wykonany z bursztynu
(55)

UDZIELONE PRAWA
(od nr 25 605 do nr 25 692)

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

13-99
(11) 25605
(22) 2019 06 10
(21) 27747
MŁYNARSKI ANDRZEJ UNAM, Złotów (PL)
MŁYNARSKI ANDRZEJ
Podstawa montażowa do paneli fotowoltaicznych

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

06-02
(11) 25606
(22) 2019 06 18
MILKIEWICZ MACIEJ, Warszawa (PL)
MILKIEWICZ MACIEJ
Łóżko

(21) 27770

(51) 28-03
(11) 25607
(22) 2019 07 31
(73) BABSKA MAGDALENA ALICJA, Gdynia (PL)
(72) BABSKA MAGDALENA ALICJA

(21) 27882

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

03-01
(11) 25608
(22) 2019 05 06
(21) 27608
KUCIA-OCHAL MAGDALENA NANCY ACCESSORIES, Lublin (PL)
KUCIA-OCHAL MAGDALENA
Obudowa telefonu komórkowego

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

03-01
(11) 25609
(22) 2019 05 06
(21) 27606
KUCIA-OCHAL MAGDALENA NANCY ACCESSORIES, Lublin (PL)
KUCIA-OCHAL MAGDALENA
Obudowa do telefonu komórkowego

Nr 11/2019
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(51) 06-04
(11) 25610
(22) 2019 06 05
(21) 27710
(73) ĆWIERTNIEWICZ RYSZARD, CIEPLAK MARIUSZ CC METAL
SPÓŁKA CYWILNA, Tropie (PL)
(72) CHOJKOWSKI SEBASTIAN, LIPSKI BARTOSZ
(54) Szafka narzędziowa
(55)

(51) 26-01
(11) 25611
(22) 2019 06 14
(21) 27765
(73) CORTINA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice (PL)
(72) JENDRYSIK WOJCIECH
(54) Klosz znicza elektrycznego
(55)

(51) 26-04
(11) 25612
(22) 2019 06 26
(21) 27786
(73) CORTINA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice (PL)
(72) JENDRYSIK WOJCIECH
(54) Znicz elektryczny
(55)

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

09-09
(11) 25613
(22) 2019 07 01
(21) 27801
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

(51) 26-01
(11) 25614
(22) 2019 06 26
(21) 27785
(73) CORTINA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice (PL)
(72) KASPROWSKI JAKUB, SKABEK ARTUR

53

(54) Klosz znicza elektrycznego
(55)

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

09-09
(11) 25615
(22) 2019 07 01
(21) 27795
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

02-02
(11) 25616
(22) 2019 06 24
KATNISS KATARZYNA KRAC-AGATA, Rzgów (PL)
KRAC-AGATA KATARZYNA
Sukienka

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

23-03
(11) 25617
(22) 2019 05 15
(21) 27648
MACURA GABRIELA KAKKELOVNSMAKERIET, Cieszyn (PL)
HOFF HAKON, MACURA KAMIL
Piec kaflowy

(51) 09-03
(11) 25618
(22) 2019 06 25
(73) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
W KRASNYMSTAWIE, Krasnystaw (PL)
(72) MILEWSKI RAFAŁ
(54) Opakowanie
(55)

(21) 27775

(21) 27779

54
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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09-03
(11) 25619
(22) 2019 06 11
BILKIEWICZ ROBERT TREBOR, Gdańsk (PL)
BILKIEWICZ JAKUB
Opakowania na słodycze

(21) 27756

Nr 11/2019

(54) Grzejnik rurkowy
(55)

(51) 23-03
(11) 25624
(22) 2019 06 07
(21) 27744
(73) GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karpicko (PL)
(72) GORGIEL JAN
(54) Grzejnik rurkowy
(55)

(51) 23-06
(11) 25620
(22) 2019 06 12
(21) 27757
(73) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz (PL)
(72) SZEWCZYK BOGDAN
(54) Umywalka łazienkowa
(55)

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

09-08
(11) 25621
(22) 2019 05 08
(21) 27624
BUGAJSKI MARIUSZ FIRMA HANDLOWA WIKING, Tarnawa (PL)
BUGAJSKI MARIUSZ
Przekładka do transportu szyb

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

09-08
(11) 25622
(22) 2019 05 08
(21) 27623
BUGAJSKI MARIUSZ FIRMA HANDLOWA WIKING, Tarnawa (PL)
BUGAJSKI MARIUSZ
Przekładka do transportu szyb

(51) 23-03
(11) 25623
(22) 2019 06 07
(21) 27745
(73) GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karpicko (PL)
(72) GORGIEL JAN

(51) 23-03
(11) 25625
(22) 2019 06 07
(21) 27722
(73) GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karpicko (PL)
(72) GORGIEL JAN
(54) Grzejnik rurkowy
(55)

(51) 23-03
(11) 25626
(22) 2019 06 07
(21) 27721
(73) GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karpicko (PL)
(72) GORGIEL JAN
(54) Grzejnik rurkowy
(55)

Nr 11/2019
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(51) 23-03
(11) 25627
(22) 2019 06 07
(21) 27720
(73) GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karpicko (PL)
(72) GORGIEL JAN
(54) Grzejnik rurkowy
(55)

(51) 06-01
(11) 25628
(22) 2019 06 10
(21) 27753
(73) FABRYKA MEBLI GALA COLLEZIONE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lisi Ogon (PL)
(72) PAWŁOWSKI IRENEUSZ, HOFFMANN WOJCIECH
(54) Zestaw mebli tapicerowanych
(55)

(51) 26-01
(11) 25629
(22) 2019 06 26
(21) 27784
(73) CORTINA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice (PL)
(72) KASPROWSKI JAKUB, SKABEK ARTUR
(54) Klosz znicza elektrycznego
(55)

(51) 26-01
(11) 25630
(22) 2019 06 26
(21) 27783
(73) CORTINA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice (PL)
(72) KASPROWSKI JAKUB, SKABEK ARTUR
(54) Klosz znicza elektrycznego
(55)

55

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

23-03
(11) 25631
(22) 2019 08 08
(21) 27895
KRAMARZ JÓZEF, Krobica (PL)
KRAMARZ JÓZEF
Wieszak wielofunkcyjny panela grzewczo-chłodzącego

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

09-09
(11) 25632
(22) 2019 07 01
(21) 27792
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

09-09
(11) 25633
(22) 2019 07 01
(21) 27799
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

09-09
(11) 25634
(22) 2019 07 01
(21) 27800
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

09-09
(11) 25635
(22) 2019 07 01
(21) 27802
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów
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(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

09-09
(11) 25636
(22) 2019 07 01
(21) 27797
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

09-09
(11) 25637
(22) 2019 07 01
(21) 27796
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

09-09
(11) 25638
(22) 2019 07 01
(21) 27794
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

Nr 11/2019

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

26-05
(11) 25641
(22) 2019 07 01
(21) 27815
SZECHLICKI KONRAD HENRYK, Kamień Pomorski (PL)
SZECHLICKI KONRAD HENRYK
Oprawa oświetleniowa drogowa LED

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

06-01, 06-02 (11) 25642
(22) 2019 07 18
BURZAŁA TOMASZ MICHAŁ, Kępno (PL)
BURZAŁA TOMASZ MICHAŁ
Szezlong

(21) 27854

(51) 09-01
(11) 25643
(22) 2019 06 28
(21) 27790
(73) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek (PL)
(72) TOMASZEWSKI TOMASZ
(54) Butelka do napojów
(55)
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

09-09
(11) 25639
(22) 2019 07 01
(21) 27793
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

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

19-08
(11) 25640
(22) 2019 06 10
KACZOROWSKA EDYTA, Racibórz (PL)
KACZOROWSKA EDYTA
Etykieta recepturowa

30-06
(11) 25644
(22) 2019 06 09
(21) 27746
RYBAŁTOWSKA EWELINA CHLOE’S HOME, Warszawa (PL)
RYBAŁTOWSKA EWELINA
Posłanie dla psa lub kota

(21) 27754
(51) 09-01
(11) 25645
(22) 2019 05 20
(21) 27661
(73) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(72) JABŁOŃSKA MAGDALENA
(54) Butelki
(55)

Nr 11/2019
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

01-01
(11) 25646
(22) 2019 06 10
WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
GIDEL MAŁGORZATA
Wyrób czekoladowy

(21) 27755

57

(51) 09-03
(11) 25650
(22) 2019 03 05
(21) 27415
(73) NEXON PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(72) Wiosna Bartosz
(54) Opakowanie
(55)

(51) 06-04, 06-03, 06-02 (11) 25647 (22) 2019 02 25 (21) 27380
(73) PPHU DOLMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Donaborów (PL)
(72) DOBIEŃ ARTUR
(54) Zestaw mebli
(55)
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

(51) 09-01
(11) 25648
(22) 2019 06 26
(21) 27782
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE DANEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Rosko (PL)
(72) WIERZCHOWSKI JULIAN
(54) Butelka
(55)

(51) 23-04
(11) 25649
(22) 2019 06 25
(21) 27778
(73) PRYVATNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO VENTYLATSIJNI
SYSTEMY, Kijów (UA)
(72) STANISŁAWOWICZ KLAPISZCWSKYJ OLEKSANDR,
MICHAIŁOWICZ CJOMIK ANATOLIJ
(54) Wentylator
(55)

21-02
(11) 25651
(22) 2019 05 30
(21) 27699
KOŁTOŃSKI MARCIN MARCOL SOLUTIONS, Katowice (PL)
KOŁTOŃSKI MARCIN
Tablica treningowa

(51) 06-01
(11) 25652
(22) 2019 06 10
(21) 27752
(73) FABRYKA MEBLI GALA COLLEZIONE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lisi Ogon (PL)
(72) PAWŁOWSKI IRENEUSZ, HOFFMANN WOJCIECH
(54) Kanapa narożna
(55)

(51) 15-99
(11) 25653
(22) 2019 06 05
(21) 27711
(73) ĆWIERTNIEWICZ RYSZARD, CIEPLAK MARIUSZ CC METAL
SPÓŁKA CYWILNA, Tropie (PL)
(72) CHOJKOWSKI SEBASTIAN
(54) Stanowisko dydaktyczne
(55)

58
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
20-03
(11) 25654
(22) 2019 05 19
KUCHARSKI MARCIN MAREK, Warszawa (PL)
KUCHARSKI MARCIN MAREK
Nośnik reklamowy

(21) 27372

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

24-04
(11) 25655
(22) 2019 03 07
FICEK ANDRZEJ MAREK FORMAT, Reda (PL)
FICEK ANDRZEJ MAREK
Kompres magnetyczny

(21) 27437

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

25-02
(11) 25656
(22) 2019 06 13
ZIERNIK EWELINA, Krasna (PL)
ZIERNIK EWELINA
Okno uchylne

(21) 27759

22-04
(11) 25657
(22) 2019 08 06
SEKUŁA ŁUKASZ, Lublin (PL)
SEKUŁA ŁUKASZ
Tarcza

(21) 27886

(51) 21-02
(11) 25658
(22) 2019 04 08
(73) PIEGAT MACIEJ, Warszawa (PL)
(72) PIEGAT MACIEJ

(21) 27532

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

Nr 11/2019

(54) Przyrząd do ćwiczeń relaksacyjnych
(55)

(51) 19-08
(11) 25659
(22) 2019 07 19
(21) 27858
(73) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek (PL)
(72) BIARDZKI PAWEŁ
(54) Etykieta
(55)

(51) 09-03
(11) 25660
(22) 2019 06 03
(21) 27707
(73) WAGANIAK KRYSTIAN DŁUGI STÓŁ AGENCJA CATERINGOWOARTYSTYCZNA FIRMA WIELOBRANŻOWA, Łódź (PL)
(72) WAGANIAK KRYSTIAN
(54) Butelka z etykietą
(55)

(51) 19-08
(11) 25661
(22) 2019 07 19
(21) 27859
(73) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek (PL)
(72) BIARDZKI PAWEŁ

Nr 11/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(51) 06-01
(11) 25665
(22) 2019 05 31
(21) 27701
(30) 2019 03 12
(PL)
(73) AJRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pasłęk (PL)
(72) ŁESYK KAZIMIERZ
(54) Krzesło
(55)

(54) Etykieta
(55)

02-04
(11) 25662
(22) 2019 07 03
HUNG DINH XUAN, Warszawa (PL)
HUNG DINH XUAN
Klapek

(21) 27819

(51) 05-05
(11) 25663
(22) 2019 07 01
(73) BIBTEX-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zalasewo (PL)
(72) BIRAJIKLI ABDULWAHAB
(54) Tkanina dekoracyjna
(55)

(21) 27791

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

59

(51) 23-03
(11) 25664
(22) 2019 02 13
(21) 27346
(73) GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karpicko (PL)
(72) GORGIEL JAN
(54) Grzejnik listwowy
(55)

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

21-01
(11) 25666
(22) 2018 12 07
GRUSZKA ŁUKASZ, Luboń (PL)
GRUSZKA ŁUKASZ
Układanka logiczna

(21) 27169

(51) 09-07
(11) 25667
(22) 2019 07 04
(21) 27827
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(72) KOWALSKA NATALIA, KUDROŃ KLAUDIA, GRABA MARCIN
SYLWESTER
(54) Nalewak do napojów
(55)

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

32-00
(11) 25668
(22) 2019 07 15
ŁUKASZEWICZ EDWARD, Teresin (PL)
ŁUKASZEWICZ EDWARD
Znak graficzny firmy

(21) 27847

60
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

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

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

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

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
19-08
(11) 25669
(22) 2019 07 15
ŁUKASZEWICZ EDWARD, Teresin (PL)
ŁUKASZEWICZ EDWARD
Etykieta produktu

(21) 27846

09-05
(11) 25670
(22) 2019 06 05
(21) 27713
TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały (PL)
Tarczyński Tomasz
Opakowanie na produkty spożywcze

14-02
(11) 25671
(22) 2019 06 14
(21) 27764
MORALEWICZ IRENEUSZ STANISŁAW IMFILTER, Goleniów (PL)
MORALEWICZ IRENEUSZ STANISŁAW
Sterownik ciśnienia

28-03
(11) 25672
(22) 2019 04 02
(21) 27524
Sano-Brunos Enterprises Ltd., Hod Hasharon (IL)
Brand Levine Dalit
Pojemnik na kostkę toaletową

Nr 11/2019

(51) 10-05
(11) 25673
(22) 2018 11 20
(21) 27118
(73) AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(72) KAZIENKO DAMIAN, CHYBOWSKI LESZEK
(54) Obudowa detektora odchyłek wartości sygnałów diagnostycznych
(55)

(51) 07-04
(11) 25674
(22) 2019 07 02
(21) 27816
(73) DUDEK ALEKSANDER PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO-USŁUGOWE OLBUT, Myszków (PL)
(72) DUDEK MARCIN
(54) Blender
(55)

(51) 07-05
(11) 25675
(22) 2019 07 02
(21) 27817
(73) DUDEK ALEKSANDER PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO-USŁUGOWE OLBUT, Myszków (PL)
(72) DUDEK MARCIN
(54) Odkurzacz
(55)

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

32-00
(11) 25676
(22) 2019 09 24
GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry (PL)
GŁĄBICKI ANDRZEJ
Wzór graficzny

(21) 27997

Nr 11/2019
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

31-00
(11) 25677
(22) 2019 09 18
PIEKARSKA MONIKA, Grodzisk Mazowiecki (PL)
PIEKARSKA MONIKA
Mikser-dozownik

(21) 27984
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(72) BABSKA MAGDALENA ALICJA
(54) Masażer liftingujący
(55)

(51) 19-04
(11) 25682
(22) 2019 05 28
(21) 27686
(73) KRZYKWA ARLETA, JAKIMOWICZ TOMASZ HYPERENGLISH
SPÓŁKA CYWILNA, Raczki (PL)
(72) KRZYKWA ARLETA
(54) Okładka książki
(55)
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

23-03
(11) 25678
(22) 2019 08 16
(21) 27915
KRAMARZ JÓZEF, Krobica (PL)
KRAMARZ JÓZEF
Wieszak wielofunkcyjny systemu grzewczo-chłodzącego

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

07-04
(11) 25679
(22) 2019 07 04
POCHRZĘST ANITA, Warszawa (PL)
POCHRZĘST ANITA
Deska do krojenia

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

07-03
(11) 25680
(22) 2019 07 04
POCHRZĘST ANITA, Warszawa (PL)
POCHRZĘST ANITA
Nóż kuchenny

(51) 28-03
(11) 25681
(22) 2019 09 30
(73) BABSKA MAGDALENA PINK TRADE, Gdynia (PL)

(21) 27821

(21) 27823

(21) 28017

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

08-06
(11) 25683
(22) 2019 04 17
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
GRABA MARCIN SYLWESTER
Uchwyt meblowy

(21) 27568

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

08-06
(11) 25684
(22) 2019 04 17
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
GRABA MARCIN SYLWESTER
Uchwyt meblowy

(21) 27569

(51) 08-06
(11) 25685
(22) 2019 04 17
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(72) GRABA MARCIN SYLWESTER

(21) 27570
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(54) Uchwyt meblowy
(55)

Nr 11/2019

(51) 19-04
(11) 25689
(22) 2019 05 28
(21) 27687
(73) KRZYKWA ARLETA, JAKIMOWICZ TOMASZ HYPERENGLISH
SPÓŁKA CYWILNA, Raczki (PL)
(72) KRZYKWA ARLETA
(54) Okładka książki
(55)

(51) 19-04
(11) 25686
(22) 2019 05 28
(21) 27690
(73) KRZYKWA ARLETA, JAKIMOWICZ TOMASZ HYPERENGLISH
SPÓŁKA CYWILNA, Raczki (PL)
(72) KRZYKWA ARLETA
(54) Okładka książki
(55)
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

07-01
(11) 25690
(22) 2019 07 04
(21) 27826
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
KUDROŃ KLAUDIA, GRABA MARCIN SYLWESTER
Karafka

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

07-06
(11) 25691
(22) 2019 07 04
(21) 27824
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
KOWALSKA NATALIA, GRABA MARCIN SYLWESTER
Pojemnik na przyprawy

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

08-05
(11) 25692
(22) 2019 07 04
(21) 27825
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
SMOLIŃSKI PAWEŁ, GRABA MARCIN SYLWESTER
Pompka rowerowa

(51) 19-04
(11) 25687
(22) 2019 05 28
(21) 27689
(73) KRZYKWA ARLETA, JAKIMOWICZ TOMASZ HYPERENGLISH
SPÓŁKA CYWILNA, Raczki (PL)
(72) KRZYKWA ARLETA
(54) Okładka książki
(55)

(51) 19-04
(11) 25688
(22) 2019 05 28
(21) 27688
(73) KRZYKWA ARLETA, JAKIMOWICZ TOMASZ HYPERENGLISH
SPÓŁKA CYWILNA, Raczki (PL)
(72) KRZYKWA ARLETA
(54) Okładka książki
(55)

Nr 11/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
WYGAŚNIĘCIE PRAWA

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa z rejestracji, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(11) 22508
(11) 22509
(11) 06042
(11) 06088
(11) 06093
(11) 06119
(11) 06131
(11) 06132
(11) 06133
(11) 06226
(11) 06376
(11) 06737
(11) 06871
(11) 13954
(11) 13968
(11) 13983
(11) 14172
(11) 14174
(11) 14679
(11) 15592
(11) 20346
(11) 20347
(11) 20348
(11) 20350
(11) 20351
(11) 20349
(11) 20352
(11) 20354
(11) 20356
(11) 20382
(11) 20383
(11) 20384
(11) 20407
(11) 20408
(11) 20409
(11) 20411
(11) 20419
(11) 20420
(11) 20423
(11) 20424
(11) 20425
(11) 20433
(11) 20434
(11) 20435
(11) 20436
(11) 20437
(11) 20438
(11) 20439
(11) 20440
(11) 20441
(11) 20450
(11) 20451
(11) 20452
(11) 20460
(11) 20462
(11) 20465
(11) 20474
(11) 20475
(11) 20476
(11) 20479
(11) 20480
(11) 20485

2019 04 01
2019 04 01
2018 09 04
2018 09 04
2018 09 17
2018 09 19
2018 09 11
2018 09 11
2018 09 03
2018 09 10
2018 09 18
2018 09 22
2018 09 19
2018 09 19
2018 09 25
2018 09 30
2018 09 19
2018 09 30
2018 09 01
2018 09 24
2018 09 05
2018 09 05
2018 09 05
2018 09 05
2018 09 05
2018 09 05
2018 09 06
2018 09 12
2018 09 12
2018 09 03
2018 09 03
2018 09 03
2018 09 03
2018 09 03
2018 09 03
2018 09 02
2018 09 02
2018 09 06
2018 09 09
2018 09 09
2018 09 11
2018 09 16
2018 09 16
2018 09 16
2018 09 16
2018 09 16
2018 09 16
2018 09 16
2018 09 16
2018 09 17
2018 09 20
2018 09 23
2018 09 16
2018 09 17
2018 09 30
2018 09 30
2018 09 05
2018 09 05
2018 09 05
2018 09 16
2018 09 09
2018 09 16

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) 20486
(11) 20487
(11) 20488
(11) 20489
(11) 20501
(11) 20541
(11) 20542
(11) 20543
(11) 20544
(11) 20545
(11) 20554
(11) 20570
(11) 20599
(11) 20601
(11) 20602
(11) 20616
(11) 20617
(11) 20618
(11) 20623
(11) 20653
(11) 20729
(11) 20730
(11) 20731
(11) 20732
(11) 20756
(11) 20777
(11) 20908
(11) 21167
(11) 21712
(11) 18466
(11) 19281
(11) 20019

2018 09 30
2018 09 30
2018 09 30
2018 09 30
2018 09 18
2018 09 11
2018 09 16
2018 09 18
2018 09 26
2018 09 27
2018 09 05
2018 09 23
2018 09 24
2018 09 24
2018 09 24
2018 09 17
2018 09 17
2018 09 17
2018 09 18
2018 09 26
2018 09 05
2018 09 05
2018 09 05
2018 09 05
2018 09 05
2018 09 02
2018 09 30
2018 09 19
2018 09 03
2016 09 30
2017 08 07
2018 03 21
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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 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) 03233 A. Wykreślono: SCA HYGIENE PRODUCTS AB,
S-40503 GÖTEBORG, Szwecja ;Wpisano: Essity Hygiene and Health
Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(11) 07931 A. Wykreślono: NVERNESS MEDICAL LIMITED, Beechwood Park North Inverness IV2 3ED, Wielka Brytania; Wpisano:
LIFESCAN SCOTLAND LIMITED, Inverness, Wielka Brytania
(11) 20458 A. Wykreślono: TECHPROTEKT J. SZYMANOWSKA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 122894388 ;Wpisano:
TECHPROTEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA ,Kraków, Polska 122894388
(11) 20458 A. Wykreślono: TECHPROTEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,Kraków,
Polska 122894388; Wpisano: MOFEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122939783
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(11) 20468 A. Wykreślono: DANIELSKI PIOTR, Warszawa; Wpisano: DANIELSKI PIOTR, Wołomin, Polska
(11) 20926 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez
wykreślenie wpisu: PINIS PIOTR PINIS MARZENA CAMARELO SPÓŁKA CYWILNA, Częstochowa, Polska 241760098; Wpisano: PINIS
PIOTR, PINIS JACEK CAMARELO SPÓŁKA CYWILNA, Częstochowa,
Polska 241760098
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(51) 03-01 (11) DM/203392 (15) 24.09.2019 (45) 18.10.2019
(73) Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24, 1204 Genève (CH)
(54) 1.-3. Torebka ręczna
(55)

(11) 21238 A. Wykreślono: WYGONIK EWA, Krosno, Polska
;Wpisano: WĘKLAR EWA, Krosno, Polska
(11) 23498 A. Wykreślono: KOMFORT MEBLE K. K. ZAWISTOWSCY SPÓŁKA JAWNA, 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) 28-02 (11) DM/202998 (15) 27.08.2018 (45) 04.10.2019
(73) Shaul Shai Harari, 119 West 40th Street 2nd Floor, 10018 New
York (US), Kelly Harari, 119 West 40th Street 2nd Floor, 10018 New
York (US)
(54) Dozownik kosmetyków
(55)

OGŁOSZENIA
SPROSTOWANIA OPISÓW OCHRONNYCH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer udzielonego prawa
oraz informację o sprostowaniu.
(11) 24609 Postanowiono opis ochronny ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(51) 03-01 (11) DM/203085 (15) 18.07.2019 (45) 04.10.2019
(73) Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24, 1204 Genève (CH)
(54) 1.-3. Torebka ręczna
(55)
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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

(od nr 322 201 do nr 323 200 oraz 231 845, 250 887, 250 888,
260 446, 273 309, 278 631, 289 952, 290 900)

alkoholu, denaturatu, alkoholu farmaceutycznego, wyrobów spirytusowych, napojów alkoholowych za wyjątkiem piwa, 36 usługi
w zakresie pośrednictwa handlu nieruchomościami, dzierżawa gospodarstw rolnych, dzierżawa nieruchomości, tworzenie funduszy,
inwestycje kapitałowe, zarządzanie oraz administrowanie majątkiem
nieruchomym, wynajmowanie mieszkań, domów, lokali oraz obiektów handlowych i usługowych, 37 usługi budowlane, budowanie domów mieszkań, lokali oraz obiektów na sprzedaż, usługi remontowe
w zakresie budynków i budowli.

(111) 231845
(220) 2008 06 23
(210) 342518
(151) 2018 10 09
(441) 2008 09 29
(732) „KOMERS INTERNATIONAL” Elżbieta Mądry, Straszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOMERS
(540)

(111) 250887
(220) 2011 05 16
(210) 385384
(151) 2018 05 09
(441) 2011 08 29
(732) DALPO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TRADING SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NASTRIADESIVI
(540)

PRAWA OCHRONNE
NA ZNAKI TOWAROWE
UDZIELONE PRAWA

(591) czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego.
(591) czerwony, ciemnożółty, czarny, biały
(531) 03.03.01, 09.01.10, 24.01.05, 24.01.19, 24.01.20, 24.09.02,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia hurtowni i sklepów
z artykułami przemysłowymi oraz spożywczymi z wyłączeniem alkoholu jako paliwa, alkoholu jako dodatek do paliw, paliw na bazie

(111) 250888
(220) 2011 05 16
(210) 385386
(151) 2018 05 09
(441) 2011 08 29
(732) DALPO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TRADING SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EURO-TAPE
(540)

(591) czerwony, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego.
(111) 260446
(220) 2012 09 24
(210) 405083
(151) 2018 05 09
(441) 2013 01 07
(732) DALPO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TRADING SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DALPO
(510), (511) 16 wyroby z papieru i tektury, druki, dokumentacje, czasopisma i książki, artykuły introligatorskie, artykuły piśmienne, papeterie, kleje do materiałów piśmiennych i do użytku domowego, artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli) i przybory szkolne, opakowania
i materiały opakowaniowe z papieru, tektury i tworzyw sztucznych,
taśmy przylepne do celów opakowaniowych oraz do użytku biurowego i domowego, taśmy malarskie i tynkarskie, taśmy naprawcze,
taśmy i etykiety ostrzegawcze, 17 folie z tworzyw sztucznych inne
niż do pakowania, folie do stosowania w rolnictwie, folie przyciemniające do okien, taśmy i etykiety przylepne z tworzyw sztucznych
nie do użytku biurowego, medycznego lub domowego, 40 usługi
drukowania na taśmach i etykietach przylepnych z papieru i tworzyw sztucznych.
(111) 273309
(220) 2013 12 16
(210) 422753
(151) 2018 07 20
(441) 2014 03 31
(732) GRANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Skawina (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Inka kawa ciepłych wspomnień
(510), (511) 30 kawa, namiastki kawy, substytuty kawy, napoje na bazie kawy, kawa zbożowa, preparaty roślinne zastępujące kawę.
(111) 278631
(220) 2014 09 29
(210) 433955
(151) 2017 06 06
(441) 2015 01 19
(732) Sun Pharmaceutical Industries Limited, Vadodara (IN)
(540) (znak słowny)
(540) DARIVIT
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne dla ludzi i do celów weterynaryjnych.
(111) 289952
(220) 2015 01 08
(210) 437471
(151) 2018 12 03
(441) 2015 04 27
(732) CONTACT SALES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Contact Sales
(540)

(591) biały, pomarańczowy, szary, czarny
(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sekretarskie, opinie, sondaże, usługi outsourcingowe: informatyczne, call center, pracownicze, usługi finansowe, obsługa klienta, zarządzanie i administracja, marketing, zasoby
ludzkie, sortowanie danych w bazach komputerowych, zestawienia
statystyczne, telefoniczne udzielanie informacji, udzielanie porad
konsumentom, usługi w zakresie wyszukiwania informacji dla osób
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trzecich w plikach komputerowych, usługi w zakresie wyszukiwania
w komputerowych bazach danych, usługi w zakresie zarządzania
zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie pozyskiwania danych
do komputerowych baz danych, usługi w zakresie systematyzacji
komputerowych baz danych, usługi w zakresie komputerowego zarządzania plikami, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 38 Usługi
telefoniczne, usługi telegraficzne, usługi teleksowe, łączność za pomocą telefonów, łączność poprzez terminale komputerowe, łączność
poprzez sieć światłowodów, łączność za pomocą telefonii komórkowej, obsługa telekonferencji, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłanie informacji,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera,
przesyłanie telegramów, przesyłanie telekopii, informacja o telekomunikacji, transmisja satelitarna, usługi ogłoszeń elektronicznych-telekomunikacja, usługi poczty głosowej, wypożyczanie modemów,
wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do przesyłanie
informacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, zlecenia
przywoławcze-radio, telefon lub inne środki łączności elektronicznej, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, usługi związane z telezakupami, wypożyczenia czasu dostępu
do światowej sieci komputerowej, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego.

(111) 290900
(220) 2016 03 14
(210) 453623
(151) 2018 09 19
(441) 2016 06 20
(732) VALEANT PHARMACEUTICALS IRELAND, Dublin 24 (IE)
(540) (znak słowny)
(540) VIZITRAV
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki oftaImologiczne, leki
w postaci kropli do oczu zawierające Travoprost.
(111) 322201
(220) 2018 10 31
(210) 492211
(151) 2019 08 20
(441) 2019 03 04
(732) POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU OPONIARSKIEGO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WZOROWY SERWIS CERTYFIKAT OPONIARSKI POLSKI
ZWIĄZEK PRZEMYSŁU OPONIARSKIEGO
(540)

(591) czarny, zielony, niebieski, biały
(531) 26.11.03, 26.11.08, 26.01.01, 26.01.06, 18.01.08, 18.01.09,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania z zakresu biznesu, badania rynkowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania
biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania
opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, 42
kontrola jakości, badania techniczne, testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem sprawności, testowanie materiałów, usługi doradcze
w dziedzinie technologii, badania oraz usługi,-naukowe i techniczne, analizy przemysłowe i usługi badawcze, badania opon, badania
techniczne, badania w dziedzinie mechaniki, kalibrowanie [pomiary],
kontrola jakości, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola
jakości-usługi testowania w celu certyfikacji jakości lub standardów,
testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości-testowanie, analiza i wycena towarów i usług osób trzecich do celów certyfikacji, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości-testowanie, analiza i ocena usług osób trzecich do celów certyfikacji,
testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości-testowanie, analiza i ocena towarów osób trzecich do celów certyfikacji,
miernictwo [pomiary], opracowywanie projektów technicznych,
testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem sprawności, testowanie
materiałów, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi naukowe i technologiczne-usługi badawczo-rozwojowe związane z oponami samochodowymi, usługi naukowe i technologiczne-usługi analiz i badań przemysłowych związane z oponami samochodowymi.
(111) 322202
(151) 2019 08 20

(220) 2018 10 31
(441) 2019 03 04

(210) 492218
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(732) POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU OPONIARSKIEGO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BARDZO DOBRY SERWIS CERTYFIKAT OPONIARSKI POLSKI
ZWIĄZEK PRZEMYSŁU OPONIARSKIEGO
(540)

(591) czarny, zielony, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14, 18.01.08, 18.01.09, 26.01.01, 26.01.06, 26.11.08
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania z zakresu biznesu, badania rynkowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania
biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania
opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, 42
kontrola jakości, badania techniczne, testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem sprawności, testowanie materiałów, usługi doradcze
w dziedzinie technologii, badania oraz usługi,-naukowe i techniczne, analizy przemysłowe i usługi badawcze, badania opon, badania
techniczne, badania w dziedzinie mechaniki, kalibrowanie [pomiary],
kontrola jakości, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola
jakości-usługi testowania w celu certyfikacji jakości lub standardów,
testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości-testowanie, analiza i wycena towarów i usług osób trzecich do celów certyfikacji, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości-testowanie, analiza i ocena usług osób trzecich do celów certyfikacji,
testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości-testowanie, analiza i ocena towarów osób trzecich do celów certyfikacji,
miernictwo [pomiary], opracowywanie projektów technicznych,
testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem sprawności, testowanie
materiałów, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi naukowe i technologiczne-usługi badawczo-rozwojowe związane z oponami samochodowymi, usługi naukowe i technologiczne-usługi analiz i badań przemysłowych związane z oponami samochodowymi.
(111) 322203
(220) 2018 10 31
(210) 492220
(151) 2019 08 20
(441) 2019 03 04
(732) POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU OPONIARSKIEGO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOBRY SERWIS CERTYFIKAT OPONIARSKI POLSKI ZWIĄZEK
PRZEMYSŁU OPONIARSKIEGO
(540)

(591) zielony, niebieski, biały, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.06, 26.11.08, 18.01.08, 18.01.09, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania z zakresu biznesu, badania rynkowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania
biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania
opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, 42
kontrola jakości, badania techniczne, testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem sprawności, testowanie materiałów, usługi doradcze
w dziedzinie technologii, badania oraz usługi,-naukowe i techniczne, analizy przemysłowe i usługi badawcze, badania opon, badania
techniczne, badania w dziedzinie mechaniki, kalibrowanie [pomiary],
kontrola jakości, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola
jakości-usługi testowania w celu certyfikacji jakości lub standardów,
testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości-testowanie, analiza i wycena towarów i usług osób trzecich do celów certyfikacji, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości-testowanie, analiza i ocena usług osób trzecich do celów certyfikacji,
testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości-testowanie, analiza i ocena towarów osób trzecich do celów certyfikacji,
miernictwo [pomiary], opracowywanie projektów technicznych,
testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem sprawności, testowanie
materiałów, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi naukowe i technologiczne-usługi badawczo-rozwojowe związane z oponami samochodowymi, usługi naukowe i technologiczne-usługi analiz i badań przemysłowych związane z oponami samochodowymi.
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(111) 322204
(220) 2018 10 31
(210) 492222
(151) 2019 08 20
(441) 2019 03 04
(732) POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU OPONIARSKIEGO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CERTYFIKAT OPONIARSKI POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU
OPONIARSKIEGO
(540)

(591) czarny, zielony, niebieski, biały
(531) 26.01.01, 26.01.06, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania z zakresu biznesu, badania rynkowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania
biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania
opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, 42
kontrola jakości, badania techniczne, testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem sprawności, testowanie materiałów, usługi doradcze
w dziedzinie technologii, badania oraz usługi,-naukowe i techniczne, analizy przemysłowe i usługi badawcze, badania opon, badania
techniczne, badania w dziedzinie mechaniki, kalibrowanie [pomiary],
kontrola jakości, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola
jakości-usługi testowania w celu certyfikacji jakości lub standardów,
testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości-testowanie, analiza i wycena towarów i usług osób trzecich do celów certyfikacji, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości-testowanie, analiza i ocena usług osób trzecich do celów certyfikacji,
testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości-testowanie, analiza i ocena towarów osób trzecich do celów certyfikacji,
miernictwo [pomiary], opracowywanie projektów technicznych,
testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem sprawności, testowanie
materiałów, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi naukowe i technologiczne-usługi badawczo-rozwojowe związane z oponami samochodowymi, usługi naukowe i technologiczne-usługi analiz i badań przemysłowych związane z oponami samochodowymi.
(111) 322205
(220) 2019 02 06
(210) 495634
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 23
(732) BUDZYŃSKA AGNIESZKA CENTRUM MAKIJAŻU, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BABY BROWS
(510), (511) 44 usługi kształtowania brwi, usługi nitkowania brwi,
usługi farbowania brwi, usługi tatuażu brwi, usługi koloryzacji brwi.
(111) 322206
(220) 2019 02 07
(210) 495718
(151) 2019 09 06
(441) 2019 04 23
(732) ELDAR R.PIETRZYK, M.RYBCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FiT
(540)

(591) szary, biały
(531) 27.05.01, 26.11.13, 29.01.12
(510), (511) 25 bielizna sportowa, legginsy, koszulki, topy, odzież
sportowa.
(111) 322207
(220) 2012 07 16
(210) 402961
(151) 2019 07 17
(441) 2012 10 22
(732) STOWARZYSZENIE IM. KRZYSZTOFA KOMEDY, Słupsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOMEDA JAZZ FESTIVAL
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(540)

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 22.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi w zakresie organizowania festiwali, koncertów,
konkursów, filmów, wystaw, plakatów, zdjęć.
(111) 322208
(220) 2016 09 19
(210) 461678
(151) 2019 04 12
(441) 2016 11 21
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CETROP
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 322209
(220) 2016 12 07
(210) 464856
(151) 2019 07 19
(441) 2019 04 01
(732) DREJK KAŹMIERCZAK SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Primalife
(510), (511) 41 usługi wydawnicze i reporterskie, edukacja, rozrywka i sport, tłumaczenia oraz wynajmowanie, wypożyczanie i leasing
w zakresie wymienionych usług zawarte w tej klasie oraz doradztwo,
konsultacje i informacje w zakresie wymienionych usług, zawarte
w tej klasie, 43 tymczasowe zakwaterowanie, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje oraz wynajmowanie, wypożyczanie i leasing
w zakresie wymienionych usług, zawarte w tej klasie oraz doradztwo,
konsultacje i informacje w zakresie wymienionych usług, zawarte
w tej klasie, 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi
w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi oraz wynajmowanie, wypożyczanie i leasing w zakresie wymienionych usług, zawarte w tej
klasie oraz doradztwo, konsultacje i informacje w zakresie wymienionych usług, zawarte w tej klasie.
(111) 322210
(220) 2017 10 19
(210) 477920
(151) 2019 07 17
(441) 2019 03 25
(732) OKRASKA GRZEGORZ, KRUK PIOTR DECOR SYSTEM SPÓŁKA
CYWILNA, Prądocin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DECOR SYSTEM
(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane: sztukateria, sztukateria zewnętrzna elewacyjna, sztukateria styropianowa, sztukateria wewnętrzna, listwy niemetalowe, listwy przypodłogowe, listwy
oświetleniowe, gzymsy, fasety, zworniki, wsporniki, bonie, pilastry,
kolumny, łuki, panele, 35 usługi w zakresie sprzedaży sztukaterii, wyposażenia wnętrz, dekoracji ściennych, listew ozdobnych, oświetlenia, mebli, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, promocja i reklama, organizowanie pokazów
i wystaw w celach handlowych i reklamowych, zarządzanie sklepami
detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, usługi reklamy za pośrednictwem środków masowego przekazu: Internet, radio, telewizja,
dystrybucja materiałów reklamowych.
(111) 322211
(220) 2018 02 13
(210) 482320
(151) 2019 07 15
(441) 2019 01 03
(732) MEDILAB FIRMA WYTWÓRCZO-USŁUGOWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MEDIWIPES BM
(510), (511) 1 substancje: materiały, preparaty chemiczne, surowce
naturalne, odczynniki chemiczne do zastosowania do celów laboratoryjnych-zwłaszcza w medycynie, nauce i fotografii, 3 preparaty

Nr 11/2019

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) 322212
(220) 2018 02 13
(210) 482322
(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 BM
(540)

(591) zielony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 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) 322213
(220) 2018 02 19
(210) 482521
(151) 2019 07 03
(441) 2019 03 18
(732) SZURLEJ JAKUB JAKUB, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Choco Royal
(510), (511) 30 czekolada, produkty na bazie czekolady, napoje
na bazie czekolady, napoje na bazie kawy, napoje na bazie kakao.
(111) 322214
(220) 2018 08 21
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 04
(732) LABUS JAŚMINA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚLADAMI MARZEŃ
(540)

(210) 489561

(591) granatowy, brązowy, jasnobrązowy
(531) 02.09.19, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17
(510), (511) 41 fotografia, fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie
praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie
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loterii, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, planowanie przyjęć
[rozrywka], produkcja filmów szkoleniowych, produkcja mikrofilmów, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, prowadzenie
wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem, publikowanie książek,
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów
(innych niż teksty reklamowe), rezerwowanie miejsc na pokazy, telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania],
usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi reporterskie, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów
reklamowych, wystawianie spektakli na żywo, świadczenie usług
w zakresie karaoke, tłumaczenia, wystawianie spektakli na żywo,
udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi
agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi klubowe [rozrywka lub
nauczanie], usługi pokazów filmowych, usługi prezenterów muzyki.

(111) 322215
(220) 2018 09 03
(210) 490023
(151) 2019 07 16
(441) 2019 04 01
(732) FOLPOL ROBERT BARCZYK, JACEK CYGAN SPÓŁKA JAWNA,
Wólka Załęska (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POWER BELT
(510), (511) 16 folia z tworzyw sztucznych do pakowania, 17 folie
z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, analizy rynkowe, badania opinii publicznej, badania rynku,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji
konsumenckiej], wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, kolportaż próbek, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, usługi
pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych.
(111) 322216
(220) 2018 09 07
(151) 2019 06 27
(441) 2019 02 25
(732) SHEEPERS LTD, Londyn (GB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SHEEPERS
(540)

(210) 490253

(531) 03.04.11, 03.06.25, 27.05.01, 03.04.12
(510), (511) 25 buty narciarskie, buty za kostkę, czapki [nakrycia głowy], futra [odzież], dzianina [odzież], kamizelki, kalosze [wkładane
na obuwie], koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, legginsy, mufki [odzież], nakrycia głowy, nauszniki
[odzież], obuwie, ocieplacze, odzież ze skóry, pantofle domowe, piżamy, sandały, rękawice narciarskie, rękawiczki, rękawiczki z jednym
palcem, skarpetki, szaliki, 35 agencje reklamowe, reklama, reklama
korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna,
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, usługi marketingowe, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, rozpowszechnianie reklam, 45 usługi serwisów
społecznościowych online.
(111) 322217
(151) 2019 07 11

(220) 2018 09 26
(441) 2018 11 19

(210) 491012
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(732) FUNDACJA SZTUKA I PASJA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRIDGE2SUCCESS
(540)

(591) biały, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 26.04.03, 26.04.17
(510), (511) 41 rozwijanie kompetencji zawodowych przez grę w brydża, rozwijanie kompetencji zawodowych, organizowanie i prowadzenie 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, fotogra-
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fia, 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 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 prowa-
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dzenie 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 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
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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 szkoleniowych, 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
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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 publikowania 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) 322218
(220) 2018 10 03
(210) 491222
(151) 2019 06 27
(441) 2019 02 11
(732) PETELSKI KRZYSZTOF, Chełm (PL)
(540) (znak słowny)
(540) carlink
(510), (511) 9 programy komputerowe i urządzenia do modyfikacji
elektronicznych sterowników pojazdów, programy komputerowe
do badań diagnostycznych samochodów, (software łado walny
i nagrany), programatory pamięci szeregowych oraz pamięci mikrokontrolerów dla układów elektronicznych pojazdów, testery diagnostyczne do diagnozy elektronicznych systemów samochodowych,
37 usługi diagnostyczne i modyfikacji elektronicznych systemów
samochodowych oraz serwis, 42 projektowanie urządzeń oraz programowanie komputerowe w zakresie diagnostyki oraz optymalizacji układów elektronicznych pojazdów samochodowych, oraz usługi
projektowania aparatury elektronicznej kontrolno-pomiarowej dla
przemysłu motoryzacyjnego.
(111) 322219
(220) 2018 10 09
(210) 491432
(151) 2019 07 11
(441) 2019 03 25
(732) PALKIEWICZ PATRYCJA SPOSÓB NA ŻYCIE, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) sposób na życie
(510), (511) 41 usługi wydawnicze i reporterskie, usługi edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
44 opieka medyczna i zdrowotna.
(111) 322220
(220) 2018 10 12
(210) 491558
(151) 2019 07 04
(441) 2018 11 26
(732) CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pomagamy zawodowo Wybierz kierunek dla siebie i zdobądź
wymarzoną pracę!
(540)

(591) czerwony, niebieski, ciemnoszary, jasnoszary, czarny,
jasnoniebieski, żółty
(531) 20.07.02, 21.03.21, 24.15.02, 27.05.01, 29.01.15
(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
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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, usługi projektowania
inne niż do celów reklamowych, 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 i kartograficznych.

(111) 322221
(220) 2018 10 15
(151) 2019 06 28
(441) 2019 02 25
(732) BIAŁCZYK KRZYSZTOF UF, Długołęka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) supercar.pl
(540)

(210) 491621

(591) biały, czerwony, granatowy
(531) 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13, 24.15.11, 27.05.23
(510), (511) 35 usługi w zakresie: agencji informacji handlowej, agencji
reklamowych, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, specjalistycznego doradztwa w sprawach działalności gospodarczej w szczególności informatyzacji i wykorzystania Internetu
w zarządzaniu podmiotem gospodarczym, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, ekspertyzy
i informacja w działalności gospodarczej w szczególności informatyzacji i wykorzystania Internetu w zarządzaniu podmiotem gospodarczym, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz
danych, komputerowe zarządzanie plikami, analiza kosztów w szczególności wdrożenia i eksploatacji systemów informatycznych, uaktualnianie materiałów reklamowych, obróbka tekstów, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, promocji sprzedaży, transkrypcji
przekazu, rozpowszechniania materiałów reklamowych, reklamy
za pośrednictwem sieci komputerowej, publikowanie tekstów reklamowych, reklamy, sortowania danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych, wyszukiwania w bazach komputerowych, zarządzanie działalnością gospodarczą, pomoc
w zarządzaniu zbiorami informatycznymi, 36 usługi w zakresie: agencji
kredytowych, agencji celnych, agencji ściągania wierzytelności, analiz
finansowych, banki z dostępem bezpośrednim, w szczególności. przez
Internet, operacji bankowych, emisji bonów wartościowych i czeków
podróżnych, doradztwa w sprawach finansowych i ubezpieczeniowych, emisji kart kredytowych, doradztwa finansowego, usług finansowych, pośrednictwa i notowań giełdowych, gwarancje w zakresie
kaucji, transferu elektronicznego kapitału, obsługi kart debetowych
i kredytowych, kredytowania, usług likwidacji przedsiębiorstw, operacji: bankowych, finansowych i walutowych, pośrednictwa ubezpiecze-
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niowe, transferu elektronicznego środków finansowych, ubezpieczeń
i wycen, zarządzania majątkiem, 38 usługi w zakresie: agencji informacyjnych, przesyłania informacji, łączenia poprzez terminale komputerowe, przesyłania informacji tekstowej i obrazowej komputerami,
łączności poprzez sieć światłowodów, łączności poprzez terminale
komputerowe, ogłoszeń elektronicznych, poczty elektronicznej, połączeń i trasy połączeń dla telekomunikacji, połączeń ze światową siecią
komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłania informacji, wypożyczania aparatury do przesyłania informacji, przesyłania
informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, przydzielania dostępu do światowej sieci komputerowej, przekazu satelitarnego,
telefonii komórkowej, telewizji kablowej, transmisji programów telewizyjnych, tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji.

(111) 322222
(220) 2018 10 15
(210) 491626
(151) 2019 07 04
(441) 2018 12 27
(732) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I SZCZEPIONEK
BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LATOPIC
(540)

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do higieny intymnej, mleczka
i żele kosmetyczne, kremy kosmetyczne, maści do celów kosmetycznych, mydła, chusteczki nasączane, pudry, szampony, 5 żywność
dietetyczna do celów leczniczych, preparaty bakteryjne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, guma
do żucia do celów medycznych, herbata lecznicza, plastry do celów
leczniczych, suplement diety do celów wspomagania leczenia, kultury mikroorganizmów do celów leczniczych, preparaty z mikroorganizmów do celów leczniczych, napoje lecznicze, leki wspierające,
podłoża dla kultur bakteryjnych, gałki dopochwowe, leki do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne, szczepionki, preparaty medyczne do celów leczniczych lub diagnostycznych zawarte w tej klasie, tampony menstruacyjne i podpaski, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, 29 produkty mleczne, 35 dystrybucja materiałów reklamowych i próbek, publikacja tekstów reklamowych, reklama internetowa, telewizyjna i prasowa, sprzedaż i promocja bezpośrednia
towarów: kosmetyki, kosmetyki do higieny intymnej, mleczka i żele
kosmetyczne, kremy kosmetyczne, maści do celów kosmetycznych,
mydła, chusteczki nasączane, pudry, szampony, żywność dietetyczna do celów leczniczych, preparaty bakteryjne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, guma do żucia
do celów medycznych, herbata lecznicza, plastry do celów leczniczych, suplement diety do celów wspomagania leczenia, kultury
mikroorganizmów do celów leczniczych, preparaty z mikroorganizmów do celów leczniczych, napoje lecznicze, leki wspierające,
podłoża dla kultur bakteryjnych, gałki dopochwowe, leki do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne, szczepionki, preparaty medyczne do celów leczniczych, tampony menstruacyjne i podpaski,
chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, środki spożywcze
specjalnego przeznaczenia medycznego, produkty mleczne.
(111) 322223
(220) 2018 10 16
(210) 491674
(151) 2019 07 17
(441) 2019 03 25
(732) SIERDZIŃSKI LESZEK ADEX COSMETICS & PHARMA,
Nowa Wieś (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WHITE SWAN
(540)

(531) 03.07.06, 03.07.24, 26.01.15, 27.05.01
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(510), (511) 3 antyperspiranty, blokery potu, dezodoranty do użytku
osobistego, mydła, mydła dezodoryzujące, preparaty do golenia,
produkty perfumeryjne, wody kolońskie, wody toaletowe, perfumy, mgiełki zapachowe do ciała, kadzidła, preparaty kosmetyczne
do mycia i kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, kosmetyki, kosmetyki upiększające, toniki kosmetyczne, mleczka i balsamy do ciała, kremy do rąk, kremy kosmetyczne, kremy wybielające
do skóry, preparaty kosmetyczne wyszczuplające, maseczki kosmetyczne, środki pielęgnacyjne do dłoni i stóp, szampony, preparaty
i środki do pielęgnacji włosów i skóry głowy, żele do włosów, preparaty do demakijażu i depilacji, ołówki do brwi, kosmetyki do brwi,
serum do rzęs, błyszczyki do ust, lakiery do paznokci, pudry do makijażu, pomadki do ust, olejki do celów perfumeryjnych, olejki do celów kosmetycznych, olejki eteryczne, preparaty do opalania, preparaty do prania, płyny do pielęgnacji zębów, żele do masażu inne niż
do celów medycznych, sztuczne rzęsy i paznokcie, zmywacze do paznokci.

(111) 322224
(220) 2018 10 16
(210) 491677
(151) 2019 07 03
(441) 2019 02 04
(732) DZWONNIK DARIUSZ GLERCO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KWIATY DLA BIURA
(540)

(591) szary, biały, czerwony
(531) 05.03.20, 05.05.20, 27.05.01, 26.04.09, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż kwiatów.
(111) 322225
(220) 2018 10 16
(210) 491681
(151) 2019 07 04
(441) 2018 12 27
(732) AUTOGALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) skan car
(510), (511) 12 pojazdy mechaniczne, pojazdy mechaniczne specjalistyczne, pojazdy mechaniczne uniwersalne, części do pojazdów mechanicznych inne niż do napędów silników, akcesoria do pojazdów
mechanicznych, mianowicie: alarmy antywłamaniowe do pojazdów,
amortyzatory, automatyczne skrzynie biegów, bagażniki do pojazdów, bieżniki opon, błotniki do pojazdów, cylindry hamulcowe,
części blacharskie do karoserii pojazdów, elementy do karoserii pojazdów, dętki do kół, haki holownicze, hamulce do pojazdów, koła
do pojazdów, 35 usługi reklamowe, organizowanie, administrowanie
i zarządzanie promocją, premiowaniem i pozyskiwanie klientów, realizowane na zlecenie telefoniczne, za pomocą sieci komputerowej,
kompilacja i systematyzacja informacji w komputerowych bazach
danych, pośrednictwo handlowe polegające na zawieraniu transakcji kupna i sprzedaży w zakresie mechaniki pojazdowej, sprzedaż
hurtowa i detaliczna pojazdów mechanicznych, części i akcesoria
do pojazdów specjalistycznych i uniwersalnych, obrót paliwami
stałymi, ciekłymi, gazowymi oraz produktami pochodnymi, a także
obrót towarami na stacjach benzynowych z branży paliwowej i przemysłowej, w tym czasopisma, książki, mapy, atlasy oraz artykuły powszechnego użytku, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo handlowe w zakresie
oprogramowania komputerowego i zarządzania zbiorami informatycznymi, doradztwo handlowe w zakresie pojazdów mechanicznych, analiza kosztów, wynajem maszyn biurowych, specjalistyczne
usługi badania rynku i opinii publicznej w zakresie pojazdów mechanicznych, produktów rafineryjnych, paliw i produktów pochodnych, usługi dystrybucji i rozpowszechniania materiałów i próbek,
druków, prospektów, broszur o charakterze reklamowym, reklamy
radiowej, reklamy telewizyjnej, pokazów towarów, wynajmowania
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam w emisjach radiowych
i telewizyjnych, organizowanie wystaw handlowych i reklamowych,
obrót paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi oraz produktami pochodnymi, 36 świadczenie usług finansowych, lokowanie w papiery
wartościowe, handel wierzytelnościami, organizacja przedsięwzięć

73

finansowych, leasing finansowy, maszyn, urządzeń i nieruchomości,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo kredytowe, zarządzanie nieruchomościami,
37 usługi związane z obsługą i naprawą pojazdów mechanicznych,
samochodowe stacje serwisowe, myjnie samochodowe, usługi prowadzenia stacji paliw, wynajem maszyn i urządzeń budowlanych, 39
usługi w zakresie transportu, w tym transportu pasażerskiego, drogowego, wodnego, powietrznego i kolejowego, pomoc drogowa,
holowanie, pośrednictwo transportowe, przeładunek, załadunek,
magazynowanie, składowanie, przechowywanie towarów, dystrybucja i dostarczanie towarów, paliw, olejów, przesyłek, wynajmowanie
pojazdów osobowych i pojazdów transportowych, przewóz osób,
działalność kurierska, magazynowanie, konfekcjonowanie paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz produktów pochodnych.

(111) 322226
(220) 2018 10 16
(210) 491684
(151) 2019 07 11
(441) 2019 03 25
(732) KOPIŃSKI JERZY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KAPELA WARSZAWSKA STAŚKA WIELANKA
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy osób trzecich, przesyłanie
reklam za pośrednictwem Internetu, sprzedaż wydawnictw muzycznych, nośników z nagraniami muzycznymi audio i video za pośrednictwem Internetu, usługi promocyjne, menadżerskie, usługi profesjonalnego zarządzania działalnością artystyczną, impresariat muzyczny,
38 przesyłanie danych, wiadomości, informacji, obrazów za pośrednictwem Internetu, udostępnianie wirtualnych spotkań w Internecie,
41 usługi w zakresie organizacji imprez artystycznych, rozrywkowych,
wszelkich form publicznych występów i prezentacji o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub szkoleniowym, wykonywanie koncertów
rozrywkowych, produkcji filmów i widowisk, usługi w zakresie rejestracji dźwięku i obrazu, doradztwa muzycznego.
(111) 322227
(220) 2018 10 16
(210) 491686
(151) 2019 07 04
(441) 2018 12 27
(732) Mattel, Inc., El Segundo (US)
(540) (znak słowny)
(540) KUPA ŚMIECHU
(510), (511) 28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier
wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe.
(111) 322228
(220) 2018 10 17
(210) 491698
(151) 2019 07 25
(441) 2019 02 18
(732) STOWARZYSZENIE TOP500 INNOVATORS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOPMINDS
(540)

(591) czerwony, granatowy
(531) 27.05.01, 26.03.23, 29.01.12
(510), (511) 9 nośniki informacji, magnetyczne i optyczne nośniki danych, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, dyski, płyty
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, wszystkie wyżej wymienione z zarejestrowanymi publikacjami i treściami multimedialnymi o tematyce edukacyjnej i naukowej, moduły ładowalne
z publikacjami w formie elektronicznej i treściami multimedialnymi
o tematyce edukacyjnej i naukowej, 16 afisze, plakaty, aktówki, obwoluty papierowe na dokumenty, segregatory, spinacze biurowe,
artykuły biurowe, bloczki do pisania, bloki listowe, flamastry, kalendarze, materiały drukowane, materiały piśmienne, nalepki adresowe, wyroby z kartonu, zakładki do książek, materiały szkoleniowe
i instruktażowe, 35 organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, materiały reklamowe, prognozy ekonomiczne, analizy
kosztów, analiz rynkowe, badania rynku, badania marketingowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 41 edukacja, nauczanie,
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nauczanie korespondencyjne, usługi trenerskie, produkcja filmów
innych niż reklamowych, publikacje elektroniczne on-line książek
i periodyków, opracowywanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, organizowanie konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie i obsługa sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń,
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie
konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, produkcja filmów i materiałów multimedialnych, instruktażowych i edukacyjnych, informacja
o wszystkich wyżej wymienionych usługach, 42 usługi doradcze
w dziedzinie technologii, sporządzanie ekspertyz i opinii dotyczących technologii, doradztwo naukowe i technologiczne, informacja
o wszystkich wyżej wymienionych usługach.

(111) 322229
(220) 2018 10 17
(210) 491712
(151) 2019 05 15
(441) 2018 12 03
(732) SIKORSKA-FURMAN AGNIESZKA PASJA FABRYKA TALENTÓW,
Police (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FABRYKA TALENTÓW PASJA
(540)

(591) czarny, żółty, niebieski, biały
(531) 02.03.16, 02.05.27, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 centra rozrywki, imprezy kulturalne, imprezy taneczne, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, organizacja
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, organizacja imprez kulturalnych
i artystycznych, organizacja aktywności edukacyjnych na obozach
letnich, organizacja aktywności kulturalnych na obozach letnich,
organizacja aktywności sportowych na obozach letnich, organizacja
atrakcji na obozach letnich, organizowanie festiwali, organizowanie
festiwali w celach rekreacyjnych, organizowanie festiwali w celach
kulturalnych, organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie pokazów
tanecznych, organizowanie pokazów na żywo, organizowanie rozrywki, organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych, planowanie przyjęć [rozrywka], planowanie specjalnych imprez, prowadzenie
imprez kulturalnych, prowadzenie imprez rozrywkowych, przeprowadzanie aktywności kulturalnych, sport i fitness, usługi rekreacyjne,
usługi rozrywkowe świadczone dla dzieci, usługi w zakresie kultury,
usługi w zakresie organizacji rozrywki, usługi w zakresie rozrywki,
zapewnianie imprez rekreacyjnych, zapewnianie zajęć kulturalnych,
zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka/edukacja], zajęcia sportowe i kulturalne.
(111) 322230
(220) 2018 10 17
(210) 491713
(151) 2019 05 15
(441) 2018 12 03
(732) SIKORSKA-FURMAN AGNIESZKA PASJA FABRYKA TALENTÓW,
Police (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PASJA Fabryka Talentów Agnieszka Sikorska-Furman
(510), (511) 41 centra rozrywki, imprezy kulturalne, imprezy taneczne, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, organizacja
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, organizacja imprez kulturalnych
i artystycznych, organizacja aktywności edukacyjnych na obozach
letnich, organizacja aktywności kulturalnych na obozach letnich,
organizacja aktywności sportowych na obozach letnich, organizacja
atrakcji na obozach letnich, organizowanie festiwali, organizowanie
festiwali w celach rekreacyjnych, organizowanie festiwali w celach
kulturalnych, organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie pokazów
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tanecznych, organizowanie pokazów na żywo, organizowanie rozrywki, organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych, planowanie przyjęć [rozrywka], planowanie specjalnych imprez, prowadzenie
imprez kulturalnych, prowadzenie imprez rozrywkowych, przeprowadzanie aktywności kulturalnych, sport i fitness, usługi rekreacyjne,
usługi rozrywkowe świadczone dla dzieci, usługi w zakresie kultury,
usługi w zakresie organizacji rozrywki, usługi w zakresie rozrywki,
zapewnianie imprez rekreacyjnych, zapewnianie zajęć kulturalnych,
zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka/edukacja], zajęcia sportowe i kulturalne.

(111) 322231
(220) 2018 10 12
(210) 491726
(151) 2019 07 04
(441) 2018 12 27
(732) KROJCIG DANUTA GOSPODARSTWO ROLNE UPRAWA
WINOROŚLI-WINNA GÓRA, Górzykowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MK Stara Winna Góra
(540)

(591) czerwony
(531) 05.07.10, 07.01.09, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 31 jagody, świeże owoce, kompozycje świeżych owoców,
krzewy, nasiona, odpady z gorzelni jako pasza dla zwierząt, orzechy,
osady i pozostałości po produkcji wina, owoce świeże, rośliny, sadzonki, słód dla piwowarstwa i gorzelni, warzywa świeże, winogrona
świeże, winorośle, wysłodziny, wytłoki z owoców, zioła ogrodowe
świeże, 32 bezalkoholowe napoje z soków i owoców, bezalkoholowe
wyciągi z owoców, esencje do produkcji napojów, moszcz, moszcz
z winogron, niesfermentowany, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje orzeźwiające, owocowe nektary, bezalkoholowe, soki,
sorbety jako napoje, syropy do napojów, 33 alkohole i likiery wspomagające trawienie, alkoholowe ekstrakty owocowe, destylowane
napoje, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, koktajle,
likiery, miód pitny, napoje alkoholowe zawierające owoce, napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, piquette-wino z wytłoczyn winogronowych, wino, 35 agencje informacji handlowej, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy
towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie
tekstów reklamowych, reklama zewnętrzna, usługi handlu detalicznego, hurtowego stacjonarnego oraz wysyłkowego towarów takich
jak: jagody, świeże owoce, kompozycje świeżych owoców, krzewy,
nasiona, odpady z gorzelni jako pasza dla zwierząt, orzechy, osady
i pozostałości po produkcji wina, owoce świeże, rośliny, sadzonki,
słód dla piwowarstwa i gorzelni, warzywa świeże, winogrona świeże, winorośle, wysłodziny, wytłoki z owoców, zioła ogrodowe świeże,
bezalkoholowe napoje z soków i owoców, bezalkoholowe wyciągi
z owoców, esencje do produkcji napojów, moszcz, moszcz z winogron, niesfermentowany, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje orzeźwiające, owocowe nektary, bezalkoholowe, soki, sorbety
jako napoje, syropy do napojów, alkohole i likiery wspomagające
trawienie, alkoholowe ekstrakty owocowe, destylowane napoje, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, koktajle, likiery,
miód pitny, napoje alkoholowe zawierające owoce, napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, piquette-wino z wytłoczyn wino-gronowych,
wino, 41 doradztwo zawodowe, kształcenie praktyczne również jako
pokazy, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, planowanie
przyjęć także z rozrywką, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem,
usługi klubowe w formie rozrywki lub nauczania, usługi rozrywkowe,
usługi w zakresie oświaty i nauczania, 43 bary szybkiej obsługi tak-
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że snack-bary, domy turystyczne, motele, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, stołówki, usługi barowe, usługi hotelowe, usługi restauracyjne, wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt
czasowy, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, 44
chirurgia drzew, ogrodnictwo krajobrazowe, projektowanie krajobrazów, usługi ogrodnicze, usługi z zakresu szkółek roślin.

(111) 322232
(220) 2018 10 19
(210) 491794
(151) 2019 07 09
(441) 2019 03 04
(732) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE COLFARM SPÓŁKA AKCYJNA,
Mielec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COLFARM
(540)

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i chemiczno-farmaceutyczne, dietetyczna żywność, napoje i substancje przystosowane do celów medycznych, kapsułki na lekarstwa i do celów farmaceutycznych, napoje, napary i nalewki lecznicze, oleje i zioła lecznicze, leki
pomocnicze i wspierające, suplementy diety, maści i mazidła do celów farmaceutycznych, mineralne dodatki do żywności, preparaty
medyczne do odchudzania, pastylki i pigułki do celów farmaceutycznych, materiały opatrunkowe, środki do czyszczenia i odświeżania
powietrza, środki przeciwbólowe i przeczyszczające, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, leki uspokajające i wzmacniające,
preparaty witaminowe, preparaty weterynaryjne.
(111) 322233
(220) 2018 10 26
(210) 492054
(151) 2019 07 02
(441) 2018 12 03
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG NAUKOWO-TECHNICZNYCH
PRO NOVUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Blok Kontroli Trwałości
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 usługi dotyczące oprogramowania komputerowego,
prace badawczo-rozwojowe z zakresu urządzeń energetycznych,
naukowe i techniczne usługi i badania oraz badania i projektowanie
w zakresie urządzeń energetycznych, usługi analiz i badań przemysłowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych usługi
dotyczące oprogramowania komputerowego, prace badawczo-rozwojowe z zakresu urządzeń energetycznych, naukowe i techniczne
usługi i badania oraz badania i projektowanie w zakresie urządzeń
energetycznych, usługi analiz i badań przemysłowych w dziedzinie
nauk przyrodniczych i technicznych usługi dotyczące oprogramowania komputerowego.
(111) 322234
(220) 2018 10 26
(210) 492057
(151) 2019 07 02
(441) 2018 12 03
(732) ZACH KONRAD THINK HUB, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) kawka o eCommerce
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie].
(111) 322235
(220) 2018 10 26
(210) 492068
(151) 2019 07 02
(441) 2018 12 03
(732) PARAMOUNT PICTURES CORPORATION, Los Angeles (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Paramount
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(540)

(591) biały, niebieski
(531) 26.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 nadawanie programów i usługi telekomunikacyjne,
usługi transmisji drogą satelitarną i kablową, usługi telefonii bezprzewodowej, umożliwianie transmisji dzwonków telefonicznych,
muzyki, plików MP3, grafiki, gier, obrazów wideo i informacji do pobrania, na bezprzewodowe mobilne urządzenia komunikacyjne, zapewnianie bezprzewodowej transmisji w celu wysyłania i pobierania
dzwonków telefonicznych, głosu, muzyki, utworów MP3, grafiki, gier,
obrazów wideo, informacji i wiadomości za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych do urządzeń komunikacji bezprzewodowej, świadczenie usług komunikacyjnych w celu głosowania i oddawania głosów za pomocą bezprzewodowego mobilnego urządzenia
komunikacyjnego, wysyłanie i odbiór wiadomości głosowych i tekstowych pomiędzy bezprzewodowymi, przenośnymi urządzeniami
komunikacyjnymi, świadczenie usług komunikacyjnych z zakresu
głosowania online za pośrednictwem Internetu lub bezprzewodowego urządzenia komunikacyjnego, transmitowanie nagrań dźwiękowych i audiowizualnych w postaci strumieniowej przez Internet,
udostępnianie treści strumieniowych do pobrania w postaci dzieł
audiowizualnych, filmów kinowych, zwiastunów filmowych, programów telewizyjnych, muzyki i gier, za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej i sieci łącznościowych, usługi online, mianowicie
transmisja strumieniowa cyfrowego audio i wideo w dziedzinie rozrywki filmowej, wypożyczanie urządzeń do transmisji i odbioru filmów kinematograficznych, dźwięku lub wideo, usługi łączności,
usługi transmisyjne, bezprzewodowa transmisja i nadawanie programów telewizyjnych, transmisja i dystrybucja programów telewizyjnych drogą kablową, satelitarną oraz bezpośrednio do domu (DTH),
telewizja kablowa, wideotelewizja abonencka oraz nadawanie
i transmisja programów radiowych, łączność w ramach sieci komputerowej, transmisja i odbiór danych i informacji, transmisja satelitarna, łączność w ramach sieci komputerowej, poczta elektroniczna,
usługi związane z telegazetą, usługi transmisji programów telewizyjnych za opłatą (tzw. pay per view), usługi transmisji wideo na żądanie, umożliwianie dostępu do blogów, czatroomów, tablic ogłoszeń
lub usług w zakresie dyskusji, wypożyczanie, leasing lub wynajem
aparatów, urządzeń, instalacji do nadawania lub łączności lub elementów konstrukcyjnych do wykorzystania przy świadczeniu
wszystkich wyżej wymienionych usług, usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne, dotyczące wszystkich wyżej wymienionych usług,
41 rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi rozrywkowe,
mianowicie produkcja, dystrybucja i wyświetlanie filmów i programów telewizyjnych, usługi rozrywkowe online, mianowicie udostępnianie stron internetowych w dziedzinie rozrywki filmowej, dystrybucja online mediów cyfrowych, mianowicie filmy i muzyka
do pobrania, świadczenie usług w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej, usługi rozrywkowe dotyczące filmu, muzyki, sportu, wideo
i teatru, produkcja, przygotowywanie, prezentowanie, dystrybucja,
wystawianie, syndykacja, publikowanie w sieci i wypożyczanie programów telewizyjnych i radiowych oraz filmów pełnometrażowych
i filmów, filmów animowanych oraz nagrań dźwiękowych i wideo,
produkcja, przygotowywanie, prezentacja, dystrybucja, wyświetlanie, syndykacja, publikowanie w sieci i wynajem programów telewizyjnych i radiowych oraz filmów pełnometrażowych i filmów, filmów
animowanych oraz nagrań dźwiękowych i wideo za pośrednictwem
mediów interaktywnych, w tym Internetu, produkcja programów
i pokazów rozrywkowych na żywo, produkcja telewizyjnych programów rozrywkowych i pokazów, produkcja seriali telewizyjnych, realizacja telewizyjna, produkcja i dystrybucja nagranych płyt DVD oraz
nagranych płyt audio i cyfrowych nośników pamięci nie na płycie,
produkcja, dystrybucja i prezentowanie materiałów w formie filmów
lub taśm audio, materiałów wizualnych i audiowizualnych, produkcja, dystrybucja i prezentacja płyt wideo, płyt laserowych, nagrań,
usługi rozrywkowe w zakresie obrazów animowanych i telewizji, publikowanie książek, czasopism, magazynów, periodyków, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], publikacja online
elektronicznych książek, czasopism, periodyków magazynów, publikacja tekstów w formie elektronicznej, organizacja, produkcja prezentacja imprez w celach kulturalnych lub rozrywkowych, organiza-
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cja, produkcja prezentacja imprez w celach kulturalnych lub
rozrywkowych za pośrednictwem mediów interaktywnych, organizacja, produkcja i prezentacja zawodów, konkursów, gier, quizów, dni
zabawy, wystaw, imprez sportowych, pokazów, przedstawień dawanych przez podróżującą grupę osób, inscenizacji, wystąpień teatralnych, koncertów, wystąpień na żywo i imprez z udziałem publiczności, usługi parków tematycznych i parków rozrywki, rozrywka, usługi
w zakresie jazd rekreacyjnych i wypoczynkowych, usługi parków
rozrywki z motywami filmowymi, usługi parku rozrywki z motywami
produkcji telewizyjnych lub radiowych, organizowanie parków rozrywki i parków tematycznych, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zakładaniem, obsługą, administracją, zarządzaniem i prowadzeniem parków rozrywki i parków tematycznych, usługi wynajmu
automatów do gier, usługi artystów estradowych, kabarety, usługi
klubów nocnych, dyskotek, sal widowiskowych, sal koncertowych,
sal tanecznych, sal balowych, cyrki, usługi świadczone przez kluby
rozrywkowe, usługi rozrywkowe na żywo, zapewnianie rozrywki
na żywo, realizacja programów rozrywkowych na żywo, produkcja
pokazów rozrywkowych obejmujących występy tancerzy, produkcja
pokazów rozrywkowych obejmujących występy piosenkarzy, udostępnianie rozrywki w postaci przedstawień muzycznych na żywo,
udostępnianie obiektów i sprzętu do tańca, prezentacja pokazów
tanecznych, szkolenie artystów, udostępnianie obiektów i sprzętu
sportowego, udostępnianie obiektów, usług i udogodnień rekreacyjnych, obsługa ośrodków rekreacyjnych, udostępnianie obiektów,
usług i udogodnień dla pływaków, usługi kręgielni, udostępnianie
obiektów i sprzętu do gry w golfa, udostępnianie kortów tenisowych, usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], udostępnianie obiektów i sprzętu do kasyn i do gier hazardowych, rezerwowanie miejsc na pokazy, organizacja kwizów, gier i zawodów,
organizowanie konkursów piękności, organizowanie zawodów sportowych, usługi w zakresie komponowania muzyki, organizowanie
balów, organizacja widowisk, świadczenie usług w zakresie karaoke,
wynajmowanie obiektów i sprzętu sportowego, usługi informacyjne
online dotyczące usług z zakresu gier elektronicznych, oferowanie
muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w internecie, usługi informacyjne
online dotyczące rozrywki, sportu i imprez kulturalnych, świadczone
online z komputerowej bazy danych lub udostępniane poprzez inne
środki przekazu, usługi gier elektronicznych świadczone z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu lub telefonów
komórkowych, organizowanie, produkcja i prezentacja spektakli,
konkursów, zawodów, gier, koncertów i imprez, usługi serwisów informacyjnych do transmisji przez internet lub z wykorzystaniem telefonów komórkowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, obsługa salonów gier [sale], udzielanie informacji na temat usług
rozrywkowych na rzecz wielu użytkowników poprzez światową sieć,
internet, inne bazy danych online lub za pośrednictwem telefonów
komórkowych, produkcja pokazów tańca, widowisk muzycznych
i ceremonii przyznawania nagród, programy komediowe, teleturnieje i imprezy sportowe odbywające się w obecności widzów przekazywane na żywo lub nagrywane w celu ich późniejszego wyemitowania, koncerty muzyczne na żywo, wiadomości telewizyjne,
organizowanie konkursów talentów oraz ceremonii wręczania nagród muzycznych i telewizyjnych, organizowanie i prezentowanie
pokazów rozrywkowych dotyczących stylu i mody, udzielanie informacji z dziedziny rozrywki za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub telefonów komórkowych, udostępnianie systemu głosowania online przez Internet lub bezprzewodowe urządzenia
komunikacyjne w celach rozrywkowych, serwisy informacyjne i serwisy aktualności, udzielanie informacji z dziedziny rozrywki jednej
osobie lub większej ilości osób przez internet w jednym miejscu
z wykorzystaniem kawiarni, barów, bufetów, bistro, restauracji lub
kafejek, kafeterii, udostępnianie bezprzewodowe treści rozrywkowych do pobrania w postaci prac audiowizualnych, filmów, zwiastunów, programów telewizyjnych, muzyki i gier za pośrednictwem
światowej sieci komputerowej i sieci komunikacyjnych, udzielanie
informacji z dziedziny rozrywki, filmów, gier i muzyki za pośrednictwem sieci komputerowych i globalnych sieci komunikacyjnych lub
telefonów komórkowych, udostępnianie gier online, w tym gier interaktywnych, usługi studiów filmowych i telewizyjnych, wynajem dekoracji i sprzętu filmowego i telewizyjnego, udostępnianie obiektów
i sprzętu kinematograficznego lub teatralnego, wypożyczanie aparatury do modyfikacji, montażu lub kopiowania filmów kinematograficznych, dźwięku lub wideo, usługi w zakresie nagrywania, modyfikacji i montażu dla potrzeb filmu, oprawy dźwiękowej i wideo,
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udostępnianie gier do grania online, na urządzeniach bezprzewodowych, w tym na telefonach komórkowych, na komputerach lub konsolach do gier, usługi rozrywkowe w postaci produkcji i dystrybucji
animowanych efektów wizualnych i grafiki komputerowej dla filmów
kinowych i telewizji, programy telewizyjne prezentujące muzykę, organizacja gier interaktywnych, produkcja programów z konkursami
SMS-owymi, programy telewizyjne, usługi konsultacyjne, informacyjne i doradcze dotyczące wyżej wymienionych usług.

(111) 322236
(220) 2018 10 26
(210) 492071
(151) 2019 07 02
(441) 2018 12 03
(732) PARAMOUNT PICTURES CORPORATION, Los Angeles (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Paramount
(540)

(591) biały, niebieski
(531) 01.01.01, 06.01.02, 26.01.01, 26.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 nadawanie programów i usługi telekomunikacyjne,
usługi transmisji drogą satelitarną i kablową, usługi telefonii bezprzewodowej, umożliwianie transmisji dzwonków telefonicznych,
muzyki, plików MP3, grafiki, gier, obrazów wideo i informacji do pobrania, na bezprzewodowe mobilne urządzenia komunikacyjne, zapewnianie bezprzewodowej transmisji w celu wysyłania i pobierania
dzwonków telefonicznych, głosu, muzyki, utworów MP3, grafiki, gier,
obrazów wideo, informacji i wiadomości za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych do urządzeń komunikacji bezprzewodowej, świadczenie usług komunikacyjnych w celu głosowania i oddawania głosów za pomocą bezprzewodowego mobilnego urządzenia
komunikacyjnego, wysyłanie i odbiór wiadomości głosowych i tekstowych pomiędzy bezprzewodowymi, przenośnymi urządzeniami
komunikacyjnymi, świadczenie usług komunikacyjnych z zakresu
głosowania online za pośrednictwem Internetu lub bezprzewodowego urządzenia komunikacyjnego, transmitowanie nagrań dźwiękowych i audiowizualnych w postaci strumieniowej przez Internet,
udostępnianie treści strumieniowych do pobrania w postaci dzieł
audiowizualnych, filmów kinowych, zwiastunów filmowych, programów telewizyjnych, muzyki i gier, za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej i sieci łącznościowych, usługi online, mianowicie
transmisja strumieniowa cyfrowego audio i wideo w dziedzinie rozrywki filmowej, wypożyczanie urządzeń do transmisji i odbioru filmów kinematograficznych, dźwięku lub wideo, usługi łączności,
usługi transmisyjne, bezprzewodowa transmisja i nadawanie programów telewizyjnych, transmisja i dystrybucja programów telewizyjnych drogą kablową, satelitarną oraz bezpośrednio do domu (DTH),
telewizja kablowa, wideotelewizja abonencka oraz nadawanie
i transmisja programów radiowych, łączność w ramach sieci komputerowej, transmisja i odbiór danych i informacji, transmisja satelitarna, łączność w ramach sieci komputerowej, poczta elektroniczna,
usługi związane z telegazetą, usługi transmisji programów telewizyjnych za opłatą (tzw. pay per view), usługi transmisji wideo na żądanie, umożliwianie dostępu do blogów, czatroomów, tablic ogłoszeń
lub usług w zakresie dyskusji, wypożyczanie, leasing lub wynajem
aparatów, urządzeń, instalacji do nadawania lub łączności lub elementów konstrukcyjnych do wykorzystania przy świadczeniu
wszystkich wyżej wymienionych usług, usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne, dotyczące wszystkich wyżej wymienionych usług,
41 rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi rozrywkowe,
mianowicie produkcja, dystrybucja i wyświetlanie filmów i programów telewizyjnych, usługi rozrywkowe online, mianowicie udostępnianie stron internetowych w dziedzinie rozrywki filmowej, dystrybucja online mediów cyfrowych, mianowicie filmy i muzyka
do pobrania, świadczenie usług w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej, usługi rozrywkowe dotyczące filmu, muzyki, sportu, wideo
i teatru, produkcja, przygotowywanie, prezentowanie, dystrybucja,
wystawianie, syndykacja, publikowanie w sieci i wypożyczanie pro-
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gramów telewizyjnych i radiowych oraz filmów pełnometrażowych
i filmów, filmów animowanych oraz nagrań dźwiękowych i wideo,
produkcja, przygotowywanie, prezentacja, dystrybucja, wyświetlanie, syndykacja, publikowanie w sieci i wynajem programów telewizyjnych i radiowych oraz filmów pełnometrażowych i filmów, filmów
animowanych oraz nagrań dźwiękowych i wideo za pośrednictwem
mediów interaktywnych, w tym Internetu, produkcja programów
i pokazów rozywkowych na żywo, produkcja telewizyjnych programów rozrywkowych i pokazów, produkcja seriali telewizyjnych, realizacja telewizyjna, produkcja i dystrybucja nagranych płyt DVD oraz
nagranych płyt audio i cyfrowych nośników pamięci nie na płycie,
produkcja, dystrybucja i prezentowanie materiałów w formie filmów
lub taśm audio, materiałów wizualnych i audiowizualnych, produkcja, dystrybucja i prezentacja płyt wideo, płyt laserowych, nagrań,
usługi rozrywkowe w zakresie obrazów animowanych i telewizji, publikowanie książek, czasopism, magazynów, periodyków, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], publikacja online
elektronicznych książek, czasopism, periodyków i magazynów, publikacja tekstów w formie elektronicznej, organizacja, produkcja
i prezentacja imprez w celach kulturalnych lub rozrywkowych, organizacja, produkcja i prezentacja imprez w celach kulturalnych lub rozrywkowych za pośrednictwem mediów interaktywnych, organizacja,
produkcja i prezentacja zawodów, konkursów, gier, quizów, dni zabawy, wystaw, imprez sportowych, pokazów, przedstawień dawanych
przez podróżującą grupę osób, inscenizacji, wystąpień teatralnych,
koncertów, wystąpień na żywo i imprez z udziałem publiczności,
usługi parków tematycznych i parków rozrywki, rozrywka, usługi
w zakresie jazd rekreacyjnych i wypoczynkowych, usługi parków rozrywki z motywami filmowymi, usługi parku rozrywki z motywami
produkcji telewizyjnych lub radiowych, organizowanie parków rozrywki i parków tematycznych, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zakładaniem, obsługą, administracją, zarządzaniem i prowadzeniem parków rozrywki i parków tematycznych, usługi wynajmu
automatów do gier, usługi artystów estradowych, kabarety, usługi
klubów nocnych, dyskotek, sal widowiskowych, sal koncertowych,
sal tanecznych, sal balowych, cyrki, usługi świadczone przez kluby
rozrywkowe, usługi rozrywkowe na żywo, zapewnianie rozrywki
na żywo, realizacja programów rozrywkowych na żywo, produkcja
pokazów rozrywkowych obejmujących występy tancerzy, produkcja
pokazów rozrywkowych obejmujących występy piosenkarzy, udostępnianie rozrywki w postaci przedstawień muzycznych na żywo,
udostępnianie obiektów i sprzętu do tańca, prezentacja pokazów
tanecznych, szkolenie artystów, udostępnianie obiektów i sprzętu
sportowego, udostępnianie obiektów, usług i udogodnień rekreacyjnych, obsługa ośrodków rekreacyjnych, udostępnianie obiektów,
usług i udogodnień dla pływaków, usługi kręgielni, udostępnianie
obiektów i sprzętu do gry w golfa, udostępnianie kortów tenisowych, usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], udostępnianie obiektów i sprzętu do kasyn i do gier hazardowych, rezerwowanie miejsc na pokazy, organizacja kwizów, gier i zawodów,
organizowanie konkursów piękności, organizowanie zawodów sportowych, usługi w zakresie komponowania muzyki, organizowanie
balów, organizacja widowisk, świadczenie usług w zakresie karaoke,
wynajmowanie obiektów i sprzętu sportowego, usługi informacyjne
online dotyczące usług z zakresu gier elektronicznych, oferowanie
muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, usługi informacyjne
online dotyczące rozrywki, sportu i imprez kulturalnych, świadczone
online z komputerowej bazy danych lub udostępniane poprzez inne
środki przekazu, usługi gier elektronicznych świadczone z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu lub telefonów
komórkowych, organizowanie, produkcja i prezentacja spektakli,
konkursów, zawodów, gier, koncertów i imprez, usługi serwisów informacyjnych do transmisji przez internet lub z wykorzystaniem telefonów komórkowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, obsługa salonów gier [sale], Udzielanie informacji na temat usług
rozrywkowych na rzecz wielu użytkowników poprzez światową sieć,
internet, inne bazy danych online lub za pośrednictwem telefonów
komórkowych, produkcja pokazów tańca, widowisk muzycznych
i ceremonii przyznawania nagród, programy komediowe, teleturnieje i imprezy sportowe odbywające się w obecności widzów przekazywane na żywo lub nagrywane w celu ich późniejszego wyemitowania, koncerty muzyczne na żywo, wiadomości telewizyjne,
organizowanie konkursów talentów oraz ceremonii wręczania nagród muzycznych i telewizyjnych, organizowanie i prezentowanie
pokazów rozrywkowych dotyczących stylu i mody, udzielanie infor-
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macji z dziedziny rozrywki za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub telefonów komórkowych, udostępnianie systemu głosowania online przez Internet lub bezprzewodowe urządzenia
komunikacyjne w celach rozrywkowych, serwisy informacyjne i serwisy aktualności, udzielanie informacji z dziedziny rozrywki jednej
osobie lub większej ilości osób przez internet w jednym miejscu
z wykorzystaniem kawiarni, barów, bufetów, bistro, restauracji lub
kafejek, kafeterii, udostępnianie bezprzewodowe treści rozrywkowych do pobrania w postaci prac audiowizualnych, filmów, zwiastunów, programów telewizyjnych, muzyki i gier za pośrednictwem
światowej sieci komputerowej i sieci komunikacyjnych, udzielanie
informacji z dziedziny rozrywki, filmów, gier i muzyki za pośrednictwem sieci komputerowych i globalnych sieci komunikacyjnych lub
telefonów komórkowych, udostępnianie gier online, w tym gier interaktywnych, usługi studiów filmowych i telewizyjnych, wynajem dekoracji i sprzętu filmowego i telewizyjnego, udostępnianie obiektów
i sprzętu kinematograficznego lub teatralnego, wypożyczanie aparatury do modyfikacji, montażu lub kopiowania filmów kinematograficznych, dźwięku lub wideo, usługi w zakresie nagrywania, modyfikacji i montażu dla potrzeb filmu, oprawy dźwiękowej i wideo,
udostępnianie gier do grania online, na urządzeniach bezprzewodowych, w tym na telefonach komórkowych, na komputerach lub konsolach do gier, usługi rozrywkowe w postaci produkcji i dystrybucji
animowanych efektów wizualnych i grafiki komputerowej dla filmów
kinowych i telewizji, programy telewizyjne prezentujące muzykę, organizacja gier interaktywnych, produkcja programów z konkursami
SMS-owymi, programy telewizyjne, usługi konsultacyjne, informacyjne i doradcze dotyczące wyżej wymienionych usług.

(111) 322237
(220) 2018 10 26
(151) 2019 07 02
(441) 2018 12 03
(732) NOVARTIS AG, Bazylea (CH)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 492073

(591) czerwony, szary, biały
(531) 02.09.01, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi, 44
usługi medyczne.
(111) 322238
(220) 2018 10 26
(210) 492075
(151) 2019 07 02
(441) 2018 12 03
(732) NOVARTIS AG, Bazylea (CH)
(540) (znak słowny)
(540) OSSMIQ
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi, mianowicie środki przeciwgrzybiczne.
(111) 322239
(220) 2018 11 02
(210) 492277
(151) 2019 07 11
(441) 2019 02 11
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PNŚ
(540)

(591) biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, fioletowy
(531) 26.01.03, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15, 24.17.04
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
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taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki,
albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej,
papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie
[wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki
fotograficzne, mini albumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania
fotografii, 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) 322240
(220) 2018 11 02
(210) 492280
(151) 2019 07 11
(441) 2019 02 11
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) PNŚ PYTANIE NA ŚNIADANIE
(540)

(591) biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, fioletowy, szary,
niebieski
(531) 26.01.03, 24.17.04, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki,
albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej,
papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie
[wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki
fotograficzne, mini albumy fotograficzne, 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 organi-
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zowania 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) 322241
(220) 2018 11 09
(210) 492538
(151) 2019 07 03
(441) 2019 03 18
(732) SKOWRONEK WOJCIECH CITECH, Wysiołek Luborzycki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Domatiko
(540)

(591) ciemnogranatowy, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.17, 27.01.25,
26.11.02, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.10, 26.11.12
(510), (511) 35 sprzedaż materiałów budowlanych, elementów konstrukcji budowlanych, materiałów instalacyjnych, materiałów służących do wykańczania wnętrz, sprzętu AGD, wyposażenia wnętrz, dekoracji wnętrz, mebli, gotowych projektów domów, usługi w zakresie
reklamy, promocji i marketingu, wydawanie i dystrybucja materiałów
reklamowych, organizacja targów, wystaw i pokazów reklamowych,
reklama w prasie, radiu, telewizji, w kinach, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, dołączanie prospektów i próbek reklamowych,
wynajem przestrzeni na cele reklamowe, przygotowanie prospektów
reklamowych, edycja tekstów, sondaże opinii, badanie rynku, organizacja produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji i filmu, uaktualnianie ulotek reklamowych, opracowywanie, organizacja
i realizacja kampanii reklamowych, pośrednictwo w zakresie handlu,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, usługi handlowe
w zakresie obrotu towarami przy pomocy przekazu elektronicznego
i usługi promocyjno-marketingowe świadczone przy pomocy przekazu elektronicznego, pośrednictwo w zawieraniu kontraktów przy
pomocy przekazu elektronicznego, usługi związane z inwentaryzacją, 36 usługi związane z dzierżawą, zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami oraz ich obrotem, doradztwo inwestycyjne,
wydzierżawianie i wynajmowanie centrów handlowych, obiektów
handlowych, biurowych, usługowych, związanych z ochroną zdrowia, wynajem powierzchni handlowych w centrach handlowo-rozrywkowych i ich administrowanie, wynajem biur do coworkingu,
zbieranie czynszu, usługi wyceny powierzchni w centrach handlowo-usługowo-biurowo-rozrywkowych, usługi ubezpieczeniowe, usługi
związane z kredytowaniem zakupu nieruchomości, wycena nieruchomości, leasing nieruchomości, finansowanie inwestycji, usługi
developerskie w zakresie: pośrednictwa w kredytowaniu związanym
z pozyskaniem gruntu, budowaniem oraz sprzedażą domów i lokali
mieszkalnych lub obiektów użytkowych, sporządzanie kosztorysów
i analiz finansowych, wyceny fiskalne, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, zarządzanie finansami, usługi pośrednictwa finansowego, usługi aktuarialne, sponsoring finansowy, informacje finansowe,
kosztorysowanie usług związanych ze wznoszeniem budynków,
usługi finansowe świadczone przy pomocy przekazu elektronicznego, 37 usługi w zakresie: budownictwa oraz prowadzenia działalności developerskiej w dziedzinie budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi
polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usług remontowych, usług wykończeniowych, usług instalacyjnych, naprawy obiektów budowlanych, restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych,
budowania lokali mieszkaniowych i osiedli mieszkaniowych wraz
z infrastrukturą, budowania obiektów kubaturowych, roboty ziemne
oraz wodno-inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, prace budowlano-wykończeniowe w zakresie wystroju wnętrz,
sprzątanie i czyszczenie obiektów, doradztwo w zakresie usług
budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych, doradztwo budowlane, 38 transmisja obrazu i dźwięku, utrzymywanie serwerów,
obsługa portali internetowych, tworzenie i wdrażanie usług telekomunikacyjnych, rozpowszechnianie informacji za pośrednictwem
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terminali komputerowych i Internetu, pośrednictwo w zakresie przesyłania informacji, udostępnianie czasu dostępu do komputerowych
baz danych, udostępnianie forów internetowych online, fora [pokoje
rozmów] dla serwisów społecznościowych, agencje informacyjne,
kanały telekomunikacyjne dla usług związanych z telezakupami,
usługi w zakresie wideokonferencji, 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, projektowanie warunków wstępnych budowli, obsługa inżynierska kontraktów budowlanych, usługi w zakresie doradztwa technicznego, w tym w zakresie konstrukcji i wyposażenia
budynków, usługi programowania, w tym automatyki obiektów,
tworzenie programów komputerowych, zarządzanie stronami internetowymi [hosting], doradztwo w zakresie tworzenia, wdrażania
i nadzoru systemów świadczenia usług internetowych, 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, prace badawczo-rozwojowe zakończone raportami.

(111) 322242
(220) 2018 11 13
(210) 492588
(151) 2019 07 19
(441) 2019 03 18
(732) Albaugh UK Ltd., Londyn (GB)
(540) (znak słowny)
(540) PALISADE
(510), (511) 1 chemikalia do ochrony roślin, dodatki chemiczne
do fungicydów, pestycydów, herbicydów i insektycydów, podłoża
hodowlane, nawozy i chemikalia do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, preparaty do regulacji wzrostu roślin, 5 preparaty
i artykuły do tępienia szkodników, środki do tępienia szkodników,
pestycydy, fungicydy, herbicydy, insektycydy, preparaty do niszczenia roślin szkodliwych, płyny tworzące barierę ochronna przed roślinami trującymi.
(111) 322243
(220) 2018 11 13
(151) 2019 07 17
(441) 2018 12 27
(732) ARIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARIA
(540)

(210) 492605

(591) ciemnoszary
(531) 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi udzielania informacji o działalności
gospodarczej, specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, 36 pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo w sprawach
majątku nieruchomego, maklerstwo, maklerstwo ubezpieczeniowe
i giełdowe, zarządzanie finansami, wyceny finansowe, ubezpieczenia, usługi bankowe, usługi w zakresie nieruchomości, finansowe
doradztwo, informacje finansowe, operacje finansowe, usługi finansowe, tworzenie funduszy inwestycyjnych, usługi funduszy zabezpieczających, banki z dostępem bezpośrednim przez internet
lub telefon, informacje bankowe, operacje bankowe, usługi banków
oszczędnościowych, bankowość hipoteczna.
(111) 322244
(220) 2018 11 13
(210) 492606
(151) 2019 07 17
(441) 2018 12 27
(732) BISEK KAROLINA KANCELARIA PRAWNO-KSIĘGOWA,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B KAROLINA BISEK KANCELARIA PRAWNO-KSIĘGOWA
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Nr 11/2019

(540)

(111) 322247
(220) 2018 11 13
(210) 492624
(151) 2019 07 17
(441) 2018 12 27
(732) WIŚLAK PRZEMYSŁAW PASEDO, Zawiercie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PASEDO Garage door components
(540)

(591) biały, jasnozielony, czarny
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13, 26.11.25
(510), (511) 35 księgowość, rachunkowość, usługi podatkowe, przygotowywanie zeznań podatkowych, audyt przedsiębiorstw, audyt
finansowy, audyt sprawozdań finansowych, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, zarządzanie biznesowe restauracjami, zarządzanie restauracjami dla osób trzecich, 36 analizy
finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, usługi likwidacji
przedsiębiorstw, usługi związane z upadłością, 41 organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], szkolenie w zakresie podatków, szkolenie w zakresie rachunkowości, 42 usługi projektowania
w zakresie restauracji, planowanie [projektowanie] restauracji, 45
usługi pomocy w sprawach spornych, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, alternatywne rozwiązywanie sporów, badania prawne, usługi w zakresie doradztwa prawnego, usługi
prawne, porady prawne i zastępstwo procesowe.

(591) czerwony, czarny
(531) 26.04.09, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 bramy metalowe zwłaszcza garażowe i przemysłowe,
w tym segmentowe roletowe i unoszone, drzwi i okna metalowe,
skrzydła drzwi metalowe, ościeżnice metalowe oraz ich elementy
do drzwi, bram i okien, zamki drzwiowe nieelektryczne, okładziny
dla budownictwa i boazerie metalowe, prowadnice dla segmentów
bram, rolki jezdne metalowe, osie i ich uchwyty, sprężyny, panele
do bram segmentowych i roletowych, w tym wypełnione izolacją,
ogrodzenia metalowe, w tym słupki i przęsła ogrodzeniowe, furtki,
bramy do ogrodzeń, w tym przesuwne, barierki metalowe, budowlane konstrukcje metalowe, w tym szkielety ramowe, wiaty i zadaszenia metalowe, lekkie budowle i ściany metalowe, 7 mechanizmy
napędowe, zwłaszcza do bram i drzwi, w tym napędzane silnikami
elektrycznymi, hydrauliczne i pneumatyczne, mechanizmy jezdne
dla segmentów bram oraz ich części składowe, 9 zamki do drzwi
i zamknięcia drzwiowe elektryczne, urządzenia zdalnego sterowania
zamykaniem drzwi i bram, urządzenia automatycznego zabezpieczenia ruchu bram, alarmy antywłamaniowe, 17 uszczelki niemetalowe i materiały uszczelniające niemetalowe na bazie gumy, kauczuku
i innych tworzyw sztucznych do bram, drzwi i okien, niemetalowe
materiały izolacyjne do bram, drzwi i okien, niemetalowe materiały
wypełniające do bram, drzwi i okien, 35 zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować w sieci sklepów i na stronie internetowej zarówno
w hurcie jak i detalu w tym usługi prowadzenia hurtowni, sklepów
detalicznych stacjonarnych i internetowych oraz sprzedaży bezpośredniej i wysyłkowej artykułów takich jak mechanizmy napędowe,
zwłaszcza do bram i drzwi, w tym napędzane silnikami elektrycznymi, hydrauliczne i pneumatyczne, mechanizmy jezdne dla segmentów bram oraz ich części składowe, okładziny drewniane i z imitacji
drewna, okładziny niemetalowe dla budownictwa, płyty drzwiowe
niemetalowe, drewniane i z imitacji drewna elementy ogrodzeń,
daszki niemetalowe dla budownictwa, betonowe elementy budowlane, niemetalowe materiały budowlane i elementy konstrukcyjne dla budownictwa, żaluzje zewnętrzne niemetalowe, zamki
do drzwi i zamknięcia drzwiowe elektryczne, urządzenia zdalnego
sterowania zamykaniem drzwi i bram, urządzenia automatycznego
zabezpieczenia ruchu bram, alarmy antywłamaniowe, bramy metalowe zwłaszcza garażowe i przemysłowe, w tym segmentowe roletowe i unoszone, drzwi i okna metalowe, skrzydła drzwi metalowe,
ościeżnice metalowe oraz ich elementy do drzwi, bram i okien, zamki
drzwiowe nieelektryczne, okładziny dla budownictwa i boazerie metalowe, prowadnice dla segmentów bram, rolki jezdne metalowe,
osie i ich uchwyty, sprężyny, panele do bram segmentowych i roletowych, w tym wypełnione izolacją, ogrodzenia metalowe, w tym słupki i przęsła ogrodzeniowe, furtki, bramy do ogrodzeń, w tym przesuwne, barierki metalowe, budowlane konstrukcje metalowe, w tym
szkielety ramowe, wiaty i zadaszenia metalowe, lekkie budowle
i ściany metalowe, uszczelki niemetalowe i materiały uszczelniające
niemetalowe na bazie gumy, kauczuku i innych tworzyw sztucznych
do bram, drzwi i okien, niemetalowe materiały izolacyjne do bram,
drzwi i okien, niemetalowe materiały wypełniające do bram, drzwi
i okien, 40 obróbka metali, spawanie i lutowanie, przeróbka plastyczna metali, powlekanie metali w celach dekoracyjnych lub antykorozyjnych, w tym cynkowanie ogniowe.

(111) 322245
(220) 2018 11 13
(151) 2019 07 17
(441) 2018 12 27
(732) GBD AROMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GBD AROMATY
(540)

(210) 492609

(591) granatowy, biały, czerwony
(531) 26.13.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 oleje do konserwacji żywności, substancje chemiczne
do konserwowania żywności, 5 odżywcze suplementy diety, żywność dla niemowląt, 29 ekstrakty mięsne, mięso i wędliny, oleje
spożywcze, 30 aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, aromaty
spożywcze inne niż olejki eteryczne, dodatki smakowe do napojów,
inne niż olejki eteryczne, esencje do artykułów żywnościowych, inne
niż esencje eteryczne i olejki eteryczne.
(111) 322246
(220) 2018 11 13
(151) 2019 06 27
(441) 2019 03 11
(732) GÓRZYŃSKI TOMASZ, Januszowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RODZINNE RESTAURACJE.PL
(540)

(210) 492616

(591) niebieski, żółty, zielony, fioletowy, czerwony, szary
(531) 29.01.15, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.15, 27.05.17,
02.07.23
(510), (511) 43 oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje dla turystów, usługi restauracji szybkiej obsługi,
usługi cateringu zewnętrznego.

(111) 322248
(220) 2018 11 13
(210) 492628
(151) 2019 07 11
(441) 2018 12 27
(732) MEDICAL CONTINENCE CENTERS SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Medical Continence Centers

Nr 11/2019
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(540)

(591) fioletowy, niebieski, biały
(531) 01.15.15, 26.04.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 laboratoria medyczne, badania naukowe do celów
medycznych, przechowywanie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, badania biologiczne, badania kliniczne i badania
medyczne, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do użytku z technologią medyczną, 44 usługi medyczne, konsultacje medyczne, poradnictwo medyczne, usługi informacji
medycznej, usługi oceny medycznej, usługi opieki medycznej, usługi
klinik medycznych, usługi obrazowania medycznego, prowadzenie
placówek medycznych, wynajem urządzeń medycznych, wykonywanie badań medycznych, badanie leków w celach medycznych,
usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych
świadczone przez laboratoria medyczne, usługi doradcze dotyczące
aparatury i przyrządów medycznych, usługi doradcze i informacyjne
dotyczące produktów medycznych, wypożyczanie sprzętu medycznego i służącego ochronie zdrowia.
(111) 322249
(220) 2018 11 13
(210) 492631
(151) 2019 07 17
(441) 2019 03 25
(732) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(531) 15.09.10, 26.04.04, 26.04.16
(510), (511) 35 usługi reklamy, reklama zewnętrzna, reklamy telewizyjne, publikowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi
w zakresie nabywania dla osób trzecich, usługi sprzedaży i obrotu
energią elektryczną, doradztwo w zakresie zarządzania i organizacji,
doradztwo w zakresie fuzji firm i przejęć, prognozowanie gospodarcze, oceny handlowe, wyceny przedsiębiorstw, ekspertyzy efektywności, badania i zapytania biznesowe, analizy kosztów, badania
i analizy marketingowe, usługi audytu, aktualizacja i utrzymywanie
danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
doradztwo w zakresie promocji urządzeń i instalacji energooszczędnych i ekologicznych, 36 operacje bankowe, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez Internet, emisja kart kredytowych, doradztwo finansowe, usługi finansowe, informacje bankowe, obsługa kart
debetowych i kart kredytowych, lokaty kapitałów, kredytowanie,
operacje finansowe, operacje walutowe, pośrednictwo finansowe,
transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków finansowych,
37 instalowanie urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
39 usługi transportu samochodowego, wynajem samochodów, wynajem jednośladów, przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej,
42 administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów
komputerowych, instalowanie oprogramowania komputerowego,
obsługiwanie baz danych dla klientów i potencjalnych klientów
banku dostępnych przez Internet, projektowanie oprogramowania
komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta
dostępnych przez Internet.
(111) 322250
(220) 2018 11 15
(210) 492719
(151) 2019 06 27
(441) 2019 02 18
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RODZINA ZDROWIA Immunosine Junior
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(540)

(591) granatowy, czerwony, różowy
(531) 02.09.01, 26.07.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne,
środki odkażające.
(111) 322251
(220) 2014 05 28 K
(210) 485269
(151) 2019 02 19
(441) 2018 10 22
(732) GIANT MANUFACTURING CO., LTD., Taichung City (TW)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIV
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 18 nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, duże
torby z rączkami, torebki, podróżne (kufry-), plecaki, torebki na biodra, portfele, chlebaki, torby uniwersalne, tornistry szkolne, aktówki,
bagaż ręczny (torby i walizki), plecaki, plecaki kempingowe, torby
na zakupy wielokrotnego użytku, portmonetki na monety, uniwersalne torby lekkoatletyczne, przeciwsłoneczne parasole, skórzane
etui na wizytówki w postaci etui na karty.
(111) 322252
(220) 2012 02 28
(210) 397397
(151) 2018 05 21
(441) 2012 06 04
(732) PALAK BOŻENA, PALAK-LATUSIŃSKA NADIA AWOS-AIRPORT
FACILITY SPÓŁKA CYWILNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AWOS
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 12 samochody osobowe, 39 wypożyczanie samochodów.
(111) 322253
(220) 2014 01 13 K
(151) 2019 07 12
(441) 2018 10 29
(732) VELVET CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Klucze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Veltie Soft like velvet
(540)

(210) 484658

(591) biały, błękitny, granatowy
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania i ścierania, ściereczki impregnowane, ściereczki wilgotne, ściereczki nasączone detergentami, nasączone chusteczki, wilgotne chusteczki do higieny
osobistej, chusteczki do celów higienicznych, chusteczki nasączone
płynami kosmetycznymi, waciki jako przybory toaletowe, 5 podpaski
i wkładki higieniczne, tampony higieniczne, chusteczki do higieny intymnej, pieluszki jednorazowe, pielucho-majtki z papieru, 16 papier,
tektura, bibuła filtracyjna, bielizna stołowa papierowa, chusteczki
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do nosa papierowe, filtry papierowe do kawy, koperty, papeteria,
obrusy papierowe, papier toaletowy, ręczniki papierowe, serwetki
papierowe, serwetki papierowe do demakijażu, serwetki stołowe
papierowe, serwety na stół papierowe, śliniaki papierowe, taśmy
przylepne do celów papierniczych i użytku domowego, toaletowe
chusteczki, chusteczki kosmetyczne, chusteczki toaletowe, chusteczki papierowe, ręczniki papierowe kuchenne, ściereczki papierowe,
chusteczki dla niemowląt, papierowe produkty higieniczne, papierowe chusteczki do twarzy, papierowe ręczniki toaletowe, papierowe
ściereczki, wchłaniające wilgoć papierowe chusteczki, chusteczki higieniczne do twarzy, toaletowe chusteczki higieniczne, jednorazowe
serwetki dla niemowląt, worki na zużyte pieluszki i serwetki dla niemowląt, jednorazowe ręczniki dla niemowląt, 21 jednorazowe ściereczki z materiałów nietkanych, ściereczki do czyszczenia, pojemniki
do użytku w gospodarstwie domowym, dozownik do ręczników papierowych. .

(111) 322254
(220) 2018 11 16
(210) 492775
(151) 2019 06 27
(441) 2019 02 18
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RODZINA ZDROWIA Immunosine
(540)

(591) granatowy, czerwony
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12, 26.07.25
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne,
środki odkażające.
(111) 322255
(220) 2018 11 19
(151) 2019 07 18
(441) 2019 01 28
(732) BUJAKIEWICZ DAWID, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EST. N 2018 NEOBAB REAL KEBAB
(540)

(210) 492799

(591) zielony
(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 41 doradztwo kulinarne, usługi związane z organizacją
i obsługą dyskoteki, nocne kluby, organizowanie balów, organizowanie przyjęć, przyjęcia, 43 usługi barowe, bary szybkiej obsługi,
hotele, kafeterie, kawiarnie, przygotowanie dań na zamówienie oraz
ich dostawa, restauracje, restauracje samoobsługowe, snack-bary.
(111) 322256
(220) 2018 11 19
(210) 492828
(151) 2019 06 27
(441) 2019 02 18
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Romedica

Nr 11/2019

(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne,
środki odkażające.

(111) 322257
(220) 2018 11 20
(210) 492849
(151) 2019 06 27
(441) 2019 02 18
(732) MOREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Frybki
(510), (511) 29 żywność z ryb, potrawy rybne, filety rybne, ryby w stanie przetworzonym i półprzetworzonym, przetwory rybne, panierowane ryby, panierowane wyroby rybne, produkty z owoców morza,
mrożone produkty rybne, mrożone posiłki składające się głównie
z ryb, żywność chłodzona składająca się głównie z ryb, produkty
z przetworzonej ryby do spożycia dla ludzi, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, paluszki rybne, kiełbaski rybne, kotlety rybne, pulpety
rybne, opiekane kotleciki z pasty rybnej w kształcie rurek [chikuwa].
(111) 322258
(220) 2018 11 20
(210) 492853
(151) 2019 07 19
(441) 2019 03 25
(732) Amazon Europe Core S.a.r.l., Luksemburg (LU)
(540) (znak słowny)
(540) AMFIT NUTRITION
(510), (511) 5 odżywcze suplementy diety, suplementy żywnościowe, dietetyczne i odżywcze suplementy zawierające aminokwasy
rozgałęzione, dietetyczne i odżywcze suplementy zawierające dodatki białkowe, dietetyczne i odżywcze suplementy do uprawiania
sportów wytrzymałościowych, dietetyczne i odżywcze suplementy
do budowania masy ciała, wspomagania wzrostu mięśni, siły, energii, wytrzymałości i możliwości treningowych oraz do zdrowego
kontrolowania wagi, dietetyczne i odżywcze suplementy do stosowania po treningu, do stosowania przed treningiem i do stosowania podczas treningu, napoje regeneracyjne i do zwiększania wydajności, mianowicie napoje ze wzbogaconą wartością odżywczą
z dodatkiem witamin, minerałów, składników odżywczych, przeciwutleniaczy, białek lub aminokwasów rozgałęzionych, mieszanki
do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, batony jako zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, batony białkowe jako
suplementy odżywcze, batony energetyzujące zawierające dodatki
odżywcze, napoje jako zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, proszki jako zamienniki posiłków, mieszanki do picia z dodatkami odżywczymi jako zamienniki posiłków, gotowe do spożycia
suplementy w postaci koktajli białkowych, napoje w proszku będące
suplementami diety zawierające aminokwasy, napoje w proszku będące suplementami diety do stosowania przed treningiem, mieszanki do picia w proszku z odżywczymi suplementami diety, 32 napoje
energetyzujące, napoje dla sportowców, napoje dla sportowców,
mianowicie napoje poprawiające wydajność, napoje dla sportowców, mianowicie napoje regeneracyjne.
(111) 322259
(220) 2018 11 20
(210) 492861
(151) 2019 06 27
(441) 2019 03 11
(732) CENTRUM BUDOWLANE SIRBUD DANIEL SIP, DOROTA
BARAŃSKA SPÓŁKA JAWNA, Wałbrzych (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOTEL & RESTAURACJA Maria Antonina a.D. 2015
(540)

(591) brązowy, jasnobrązowy, żółty
(531) 29.01.13, 01.01.04, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 27.07.13
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(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura [agencje] zakwaterowania [hotele, pensjonaty], hotele, kafeterie [bufety], kawiarnie, wypożyczanie konstrukcji przenośnych, motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, domy
opieki dla osób w podeszłym wieku, pensjonaty, rezerwacja miejsc
w pensjonatach, restauracje, rezerwacje kwater na pobyt czasowy,
rezerwacje miejsc w hotelach, restauracje samoobsługowe, stołówki, domy turystyczne, usługi barowe, organizowanie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], wynajmowanie pomieszczeń na pobyt
czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], usługi
w zakresie wyposażenie i urządzeń kempingowych, wypożyczanie
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie
namiotów, hotele dla zwierząt .

(111) 322260
(220) 2018 11 20
(210) 492863
(151) 2019 06 27
(441) 2019 03 11
(732) CENTRUM BUDOWLANE SIRBUD DANIEL SIP, DOROTA
BARAŃSKA SPÓŁKA JAWNA, Wałbrzych (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOTEL Marysieńka AD 2012
(540)

(591) żółty, ciemnoczerwony, jasnobrązowy
(531) 01.01.05, 29.01.13, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.07.13, 27.07.17
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura [agencje] zakwaterowania [hotele, pensjonaty], hotele, kafeterie [bufety], kawiarnie, wypożyczanie konstrukcji przenośnych, motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, domy
opieki dla osób w podeszłym wieku, pensjonaty, rezerwacja miejsc
w pensjonatach, restauracje, rezerwacje kwater na pobyt czasowy,
rezerwacje miejsc w hotelach, restauracje samoobsługowe, stołówki, domy turystyczne, usługi barowe, organizowanie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], wynajmowanie pomieszczeń na pobyt
czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], usługi
w zakresie wyposażenia i urządzeń kempingowych, wypożyczanie
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie
namiotów, hotele dla zwierząt .
(111) 322261
(220) 2018 11 20
(151) 2019 06 27
(441) 2019 03 11
(732) CONSTANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kłodawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) constans
(540)

(210) 492868

(591) czerwony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.17, 07.03.11
(510), (511) 6 drzwi metalowe, okna metalowe, rolety zewnętrzne
metalowe, 19 drzwi niemetalowe, okna niemetalowe, okna szklane,
rolety zewnętrzne do okien (niemetalowe-).
(111) 322262
(220) 2018 11 20
(210) 492872
(151) 2019 06 27
(441) 2019 02 18
(732) APPEL ANDRZEJ, KARKOSZKA-APPEL MAGDALENA ST.
PATRICK’S SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) St. Patrick’s
(510), (511) 41 nauczanie, organizacja szkoleń, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, sprawdziany edukacyjne, tłumaczenia.

(111) 322263
(220) 2018 11 20
(151) 2019 07 04
(441) 2019 01 21
(732) SKIBA ANNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ś s sz Logołaki
(540)
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(591) zielony, niebieski, żółty, czerwony, czarny
(531) 05.05.22, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 terapeutyczne maskotki logopedyczne.
(111) 322264
(220) 2018 11 20
(210) 492873
(151) 2019 06 27
(441) 2019 02 18
(732) PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) partner
(540)

(591) ciemnoszary
(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 4 grafit smarujący, oleje do smarowania, tłuszcze do smarowania, smary, smary do narzędzi tnących, 6 łańcuchy metalowe, złącza metalowe do łańcuchów, zbiorniki na paliwo, metalowe kanistry
na paliwo, 7 kosiarki, kosiarki ogrodowe-maszyny, ostrza do kosiarek,
tłumiki do silników, tłumiki wydechu do silników, wydech, filtry, części maszyn lub silników, piły łańcuchowe, prowadnice do maszyn,
świece zapłonowe do silników spalinowych, gaźniki, tłoki cylindrów,
uszczelki do cylindrów, cylindry do maszyn, cylindry do silników,
głowice cylindrów do silników, tłoki do cylindrów, łożyska-części
maszyn, łożyska kulkowe, pilarki, pilarki łańcuchowe, kosiarki mechaniczne, kosy mechaniczne, trimmery, traktorki ogrodowe, 8 siekiery,
siekiery wpustowe otworowe, toporki, siekierki, ostrzałki, ostrzałki
młotkowe, pilniki igłowe, pilniki-narzędzia, kosiarki ogrodowe ręczne-narzędzia, piły z kabłąki, nożyce, 9 daszki ochronne z osłoną zabezpieczającą twarz służące jako element ochronnego wyposażenia
dla pilarza lub operatora kosy mechanicznej czy kosiarki do trawy,
daszki-osłony oczu, osłony do ochrony twarzy, osłony zabezpieczające twarz, osłony przeciwoślepieniowe, kaski ochronne, maski
ochronne, cewki elektromagnetyczne, cewki indukcyjne-wzbudniki,
elektryczność, dławki-cewki dławikowe impedancje, cewki elektromagnetyczne, 17 okładziny do sprzęgła, 20 butelki przeznaczone
do sporządzania mieszanki paliwa, kanistry, pojemniki niemetalowe
do paliw, 35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji towarów: grafit
smarujący, oleje do smarowania, tłuszcze do smarowania, smary,
smary do narzędzi tnących, łańcuchy metalowe, złącza metalowe
do łańcuchów, zbiorniki na paliwo, metalowe kanistry na paliwo, kosiarki, kosiarki ogrodowe-maszyny, ostrza do kosiarek, tłumiki do silników, tłumiki wydechu do silników, wydech, filtry, części maszyn lub
silników, piły łańcuchowe, prowadnice do maszyn, świece zapłonowe do silników spalinowych, gaźniki, tłoki cylindrów, uszczelki do cylindrów, cylindry do maszyn, cylindry do silników, głowice cylindrów
do silników, tłoki do cylindrów, łożyska-części maszyn, łożyska kulkowe, kosiarki, pilarki, pilarki łańcuchowe, kosiarki mechaniczne, kosy
mechaniczne, trimmery, traktorki ogrodowe, siekiery, siekiery wpustowe otworowe, toporki, siekierki, ostrzałki, ostrzałki młotkowe, pilniki igłowe, pilniki-narzędzia, kosiarki ogrodowe ręczne-narzędzia,
piły z kabłąki, nożyce, daszki ochronne z osłoną zabezpieczającą
twarz służące jako element ochronnego wyposażenia dla pilarza
lub operatora kosy mechanicznej czy kosiarki do trawy, daszki-osłony oczu, osłony do ochrony twarzy, osłony zabezpieczające twarz,
osłony przeciwoślepieniowe, kaski ochronne, maski ochronne, cewki
elektromagnetyczne, cewki indukcyjne-wzbudniki, elektryczność,
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dławki-cewki dławikowe impedancje, cewki elektromagnetyczne,
okładziny do sprzęgła, butelki przeznaczone do sporządzania mieszanki paliwa, kanistry, pojemniki niemetalowe do paliw.

(111) 322265
(220) 2018 11 20
(210) 492879
(151) 2019 07 09
(441) 2019 03 25
(732) KORS MACIEJ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) keczonez
(510), (511) 30 sosy [przyprawy], sosy do makaronów, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, majonez, keczup.
(111) 322266
(220) 2018 11 21
(210) 492903
(151) 2019 07 18
(441) 2019 01 28
(732) MDH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VITEACARE
(510), (511) 10 artykuły ortopedyczne, kule inwalidzkie, części w tym
końcówki do kul inwalidzkich, laski do celów medycznych, laski-czwórnogi do celów medycznych, laski-trójnogi do celów medycznych, pionizatory rehabilitacyjne, łóżka hydrostatyczne do celów
leczniczych, łóżka rehabilitacyjne, materace do celów leczniczych,
podkłady i materace antyodleżynowe, poduszki do celów leczniczych, obuwie i wkładki ortopedyczne, aparaty do masażu wibracyjnego, przyrządy do ćwiczeń ruchowych i gimnastyki leczniczej, 12
wózki inwalidzkie, części i osprzęt do wózków inwalidzkich, pojazdy
zdalnie sterowane inne niż zabawki, pojazdy i urządzenia służące
do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub w wodzie.
(111) 322267
(220) 2018 11 21
(210) 492904
(151) 2019 07 22
(441) 2019 03 18
(732) Unilever N. V., Rotterdam (NL)
(540) (znak słowny)
(540) YULA
(510), (511) 30 herbata, herbata ziołowa, napoje gazowane i niegazowane na bazie herbaty, herbata mrożona, herbaty i napary ziołowe
nie do celów medycznych, 32 napoje energetyczne, napoje energetyczne zawierające kofeinę.
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twem sieci komputerowej, pokazy towarów, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, wyselekcjonowanie z myślą
o osobach trzecich produktów bez uwzględniania transportu z zakresu wszelkiego sprzętu do rehabilitacji i odnowy zdrowotnej, tak
by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, usługi sprzedaży, reklamy i promocji towarów:
narzędzia elektryczne do akupunktury, aparaty do masażu wibracyjnego, baseny do celów leczniczych, przyrządy do fizykoterapii, galwaniczna aparatura terapeutyczna, przyrządy i urządzenia do ćwiczeń gimnastyki leczniczej, inhalatory, lampy do celów medycznych,
lasery do celów medycznych, aparaty do sztucznego oddychania,
pasy galwaniczne do celów leczniczych, poduszki do celów leczniczych, pompy do celów medycznych, aparatura do radioterapii, rozpylacze do celów leczniczych, kabiny natryskowe, instalacje i urządzenia do kąpieli, wanny do kąpieli nasiadowe, wanny z wirowym
ruchem wody, urządzenia do kąpieli w gorącym powietrzu, komory
chłodnicze, urządzenia do opalania się, piece kąpielowe, instalacje
klimatyzacyjne do powietrza, instalacje do sauny, wanny spa, spa
[baseny podgrzewane], wanny spa do stóp, łaźnie parowe, sauny
i wyposażenie spa, sprzedaż, reklama i promocja usług spa, 44 prowadzenie usług w zakresie: fizjoterapii, klinik medycznych prywatnych, masażu, medycznej opieki pielęgniarskiej, pomocy medycznej,
opieki zdrowotnej, porad w zakresie farmakologii, usługi spa, usługi
spa medycznych, usługi opieki medycznej świadczone przez uzdrowiska [spa], usługi w zakresie pielęgnacji urody świadczone przez
uzdrowisko [spa].

(111) 322269
(220) 2018 11 21
(151) 2019 07 04
(441) 2019 02 04
(732) GUGAŁO LESZEK, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BULL HORN
(540)

(210) 492937

(111) 322268
(220) 2018 11 21
(210) 492916
(151) 2019 07 18
(441) 2019 01 28
(732) SKWIERCZYŃSKI JAROSŁAW JAVIX, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) floatsystem
(540)

(531) 01.01.03, 03.04.04, 03.04.13, 26.01.03, 27.05.01
(510), (511) 12 bagażniki do pojazdów, bagażniki na narty do samochodów, bagażniki na rowery do samochodów.

(591) czarny, niebieski
(531) 26.05.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 narzędzia elektryczne do akupunktury, aparaty do masażu wibracyjnego, baseny do celów leczniczych, przyrządy do fizykoterapii, galwaniczna aparatura terapeutyczna, przyrządy i urządzenia do ćwiczeń gimnastyki leczniczej, inhalatory, lampy do celów
medycznych, lasery do celów medycznych, aparaty do sztucznego
oddychania, pasy galwaniczne do celów leczniczych, poduszki
do celów leczniczych, pompy do celów medycznych, aparatura
do radioterapii, rozpylacze do celów leczniczych, 11 kabiny natryskowe, instalacje i urządzenia do kąpieli, wanny do kąpieli nasiadowe,
wanny z wirowym ruchem wody, urządzenia do kąpieli w gorącym
powietrzu, komory chłodnicze, urządzenia do opalania się, piece kąpielowe, instalacje klimatyzacyjne do powietrza, instalacje do sauny,
wanny spa, spa [baseny podgrzewane], wanny spa do stóp, łaźnie
parowe, sauny i wyposażenie spa, 35 prowadzenie usług w zakresie:
badania rynku, rozpowszechniania i dystrybucji materiałów reklamowych-próbek, druków, prospektów, broszur, reklama za pośrednic-

(591) ciemnoszary, ciemnoróżowy
(531) 05.01.16, 26.07.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, transmisji i/lub odtwarzania
dźwięków, obrazów lub innych danych, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące, akumulatorowe
i kontrolno-sterujące, urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe,
pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów
dydaktycznych, magnetyczne nośniki danych, dyski do nagrywania,
automatyczne maszyny sprzedające i mechanizmy do aparatów uruchamianych żetonami, kasy rejestrujące, maszyny liczące, przetwarzania informacji i komputery, sprzęt, instrumenty i materiały do transmitowania, odbierania i/lub nagrywania dźwięku i/lub obrazów, nagrania
audio i wideo zawierające utwory muzyczne, komediowe, teatralne,
filmy sensacyjne, przygodowe i/lub animowane do pobrania, komputery, tablety, terminale komputerowe, komputerowe urządzenia zewnętrzne, sprzęt komputerowy [hardware], sieci komputerowe, faksy,
automatyczne sekretarki, telefoniczny sprzęt i oprogramowanie

(111) 322270
(220) 2018 11 22
(151) 2019 06 27
(441) 2019 03 11
(732) ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEQUOIA SQA
(540)

(210) 492957
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do wyszukiwania informacji, przystawki, karty rozszerzeń, złącza i moduły sterujące, czyste komputerowe nośniki pamięci, czcionki, kroje
pisma, wzory pisma i symbole, w postaci danych nagranych, chipy,
dyski i taśmy zawierające programy informatyczne lub oprogramowanie lub przeznaczone do ich rejestracji, pamięci o dostępie bezpośrednim RAM, pamięci tylko do odczytu ROM, półprzewodnikowe urządzenia pamięciowe, elektroniczny sprzęt i przyrządy komunikacyjne,
aparatura i narzędzia telekomunikacyjne, aparatura i narzędzia telekomunikacyjne, gry komputerowe i elektroniczne, oprogramowanie
komputerowe i aparatura do sprzętu komputerowego z funkcjami
multimedialnymi i interaktywnymi, urządzenia do gier komputerowych, mikroprocesory, płyty pamięci, monitory, wyświetlacze, klawiatury, kable, modemy, drukarki, wideofony, napędy dysków, procesory
główne (CPU), płytki z obwodami [elektronicznymi], obwody scalone,
magnetyczne, optyczne i elektroniczne materiały i urządzenia
do przechowywania danych, urządzenia do pamięci komputerowej,
czyste komputerowe nośniki pamięci, urządzenia do przechowywania
danych, instrukcje użytkownika w postaci do odczytu elektronicznego, maszynowego lub komputerowego do użytku z wszystkimi wyżej
wymienionymi towarami i sprzedawane w zestawie z nimi, urządzenia
do przechowywania danych, twarde dyski, miniaturowe jednostki napędów dysków twardych, nagrane płyty winylowe, taśmy magnetofonowe, taśmy audiowizualne, kasety audiowizualne, dyski audiowizualne, taśmy audio do sprzedaży z broszurami, nagrania dźwiękowe,
wideo i nagrane dane, dyski CD-ROM, cyfrowe dyski uniwersalne, podkładki pod myszy, baterie, baterie do ponownego ładowania, ładowarki, urządzenia do ładowania akumulatorów, słuchawki na uszy, słuchawki stereofoniczne, słuchawki zakładane do uszu, zestawy
głośników stereo, głośniki, domowe głośniki audio, głośniki do monitorów, głośniki komputerowe, osprzęt głośnikowy do osobistych odtwarzaczy stereo, odbiorniki radiowe, wzmacniacze, sprzęt do nagrywania i odtwarzania dźwięku, gramofony elektryczne, adaptery, sprzęt
hi-fi stereo, urządzenia do nagrywania i odtwarzania taśm, głośniki,
zestawy głośnikowe, mikrofony, cyfrowe odtwarzacze audio i wideo
z funkcjami multimedialnymi i interaktywnymi, akcesoria, części,
osprzęt i urządzenia testowe do wszystkich wyżej wymienionych towarów, cyfrowe urządzenia audio i wideo, magnetofony do odtwarzania i nagrywania, magnetowidy do odtwarzania i nagrywania, odtwarzacze płyt kompaktowych, nagrywarki i odtwarzacze DVD,
magnetofony cyfrowe do odtwarzania i nagrywania, radia, miksery
audio, wideo i cyfrowe, nadajniki radiowe, samochodowe zestawy audio, systemy nawigacji GPS, urządzenia nawigacyjne do pojazdów
(komputery pokładowe), kamery, kamery wideo, torby i futerały przystosowane do lub w kształcie umożliwiającym przenoszenie aparatów
fotograficznych i/lub kamer wideo, telefony, telefony bezprzewodowe, telefony komórkowe, części i akcesoria do telefonów komórkowych, komputery przenośne i elektroniczne urządzenia cyfrowe sterowane ręcznie do procesów danych, przetwarzanie danych,
magazynowanie i wyświetlanie danych, transmisja i odbieranie danych, transmisja danych między komputerami i oprogramowanie
z nimi związane, komputery przenośne i elektroniczne urządzenia cyfrowe sterowane ręcznie do procesów danych, przetwarzanie danych,
magazynowanie i wyświetlanie danych, transmisja i odbieranie danych, transmisja danych między komputerami i oprogramowanie
z nimi związane, odtwarzacze muzyki cyfrowej i/lub odtwarzacze wideo, odtwarzacze MP3 i innych plików audio w formacie cyfrowym,
komputery podręczne, urządzenia PDA, terminarze elektroniczne, notesy elektroniczne, podręczne i przenośne elektroniczne urządzenia
cyfrowe do wysyłania i odbierania rozmów telefonicznych, faksów,
poczty elektronicznej, treści wideo, wiadomości błyskawicznych, muzyki, prac audiowizualnych i innych prac multimedialnych oraz innych
danych cyfrowych, urządzenia globalnego systemu satelitarnego
określania położenia (GPS), telefony, podręczne i przenośne elektroniczne urządzenia cyfrowe do wysyłania i odbierania rozmów telefonicznych, faksów, poczty elektronicznej i innych nośników cyfrowych,
torby i futerały dostosowane lub uformowane do przenoszenia cyfrowych odtwarzaczy plików muzycznych i/lub wideo, komputerów podręcznych, urządzeń PDA, terminarzy elektronicznych i notatników
elektronicznych, pojemniki, paski, paski na ramię, opaski na nadgarstek, smycze i zapięcia do przenośnych i podręcznych cyfrowych urządzeń elektronicznych do nagrywania, organizowania, przesyłania, obsługi i przeglądania plików tekstowych, danych, audio, z obrazami
i wideo, oprogramowanie komputerowe, programy komputerowe,
nagrane programy komputerowe do zarządzania informacjami osobistymi, oprogramowanie do zarządzania bazami danych, oprogramowanie do rozpoznawania pisma, oprogramowanie do zarządzania dla
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celów telefonii, oprogramowanie do obsługi poczty elektronicznej
i przesyłania wiadomości, oprogramowanie telefonów komórkowych,
oprogramowanie do synchronizacji baz danych, programy komputerowe do dostępu do, przeglądania i przeszukiwania baz danych, oprogramowanie umożliwiające użytkownikom odtwarzanie i programowanie treści audio, wideo, tekstowych i multimedialnych,
oprogramowanie zawierające nagrania dźwiękowe, treści audio, wideo, tekstowe i multimedialne, oprogramowanie komputerowe
i oprogramowanie sprzętowe do programów systemów operacyjnych,
programy do synchronizacji danych oraz programy narzędzi tworzenia aplikacji do komputerów osobistych i podręcznych, oprogramowanie komputerowe do tworzenia, pobierania, transmisji, odbioru,
edytowania, dekompresji, kodowania, dekodowania, wyświetlania,
przechowywania i porządkowania tekstu, grafiki, obrazów i publikacji
elektronicznych, publikacje elektroniczne do pobrania w postaci książek, rozrywki, prospektów, broszur, biuletynów, czasopism, magazynów i periodyków na różne tematy publicystyczne, sprzęt komputerowy i oprogramowanie komputerowe udostępniające komunikację
telefoniczną zintegrowaną z globalnymi skomputeryzowanymi sieciami informacyjnymi, przenośne urządzenia elektroniczne do bezprzewodowego odbierania, składowania i/lub transmisji danych i wiadomości oraz urządzenia elektroniczne pozwalające użytkownikom
na śledzenie lub zarządzanie informacjami, oprogramowanie do przekierowywania wiadomości, e-mailów i/lub innych danych do jednego
lub wielu przenośnych urządzeń elektronicznych z magazynu danych
znajdującego się na komputerze osobistym lub serwerze lub połączonego z komputerem osobistym lub serwerem, oprogramowanie komputerowe do synchronizacji danych pomiędzy stacją lub urządzeniem
zdalnym i stacją lub urządzeniem stałym lub zdalnym, oprogramowanie użytkowe dla komputerów biurkowych, oprogramowanie komputerowe do wykrywania, usuwania i zapobiegania wirusom komputerowym, oprogramowanie do kodowania danych, oprogramowanie
do analizy i odzyskiwania danych, oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych systemów komputerowych, przetwarzania danych,
przechowywania danych, zarządzanie plikami i bazami danych, oprogramowanie do telekomunikacji i komunikacji za pośrednictwem lokalnych lub globalnych sieci komunikacyjnych, w tym Internetu, intranetów, ekstranetów, telewizji, komunikacji mobilnej, sieci
komórkowych i satelitarnych, oprogramowanie do tworzenia i dostarczania elektronicznych kartek z pozdrowieniami, wiadomości i poczty
elektronicznej, oprogramowanie do projektowania, tworzenia sieci,
publikacji i hostingu, oprogramowanie dostępu do sieci komunikacyjnych, w tym Internetu, materiały instruktażowe dotyczące wyżej wymienionych towarów, pojemniki na dyski komputerowe, sprzęt komputerowy do użytku z wszystkimi wyżej wymienionymi towarami,
sprzęt elektroniczny z funkcjami multimedialnymi do użytku z wszystkimi wyżej wymienionymi towarami, sprzęt elektroniczny z funkcjami
interaktywnymi do użytku z wszystkimi wyżej wymienionymi towarami, akcesoria, części, wyposażenie i urządzenia testowe do wszystkich
wyżej wymienionych towarów, futerały, torby i etui przystosowane lub
wykrojone do przechowywania wszystkich wyżej wymienionych towarów wykonanych ze skóry, imitacji skóry, tkanin lub tekstyliów, urządzenia elektroniczne do monitoringu, oprogramowanie komunikacyjne, interfejsy komunikacyjne, sieci komunikacyjne, sterowniki
komunikacyjne, oprogramowanie do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie do monitorowania sieci w chmurze, oprogramowanie
użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, oprogramowanie
do pobrania do przetwarzania w chmurze, serwery w chmurze, 35
skomputeryzowane zarządzanie danymi, komputerowe zarządzanie
plikami, zarządzanie bazami danych, skomputeryzowane zarządzanie
rejestrami, skomputeryzowane zarządzanie biurem, komputerowe zarządzanie bazami danych, skomputeryzowane zarządzanie bazami
danych, zarządzanie procesami biznesowymi, zarządzanie firmą
[na rzecz osób trzecich], zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, zarządzanie i kompilacja komputerowych baz danych, zarządzanie procesami gospodarczymi i doradztwo w tym zakresie, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub
promocyjnymi, zarządzanie przetwarzaniem danych, zarządzanie
sprzedażą i bazą klientów, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, zbieranie i analizy informacji i danych związanych
z zarządzaniem działalnością gospodarczą, administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, administrowanie i zarządzanie
działalnością gospodarczą, doradztwo związane z zarządzaniem, nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, skomputeryzowane zarządzanie działalnością
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gospodarczą [na rzecz osób trzecich], usługi konsultingowe związane
z zarządzaniem, zarządzanie działalnością handlową, zarządzanie
działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące administrowania technologią informacyjną,
promowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe
i komunikacyjne, reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, doradztwo specjalistyczne w sprawach prowadzenia i organizowania działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, systematyzacja i pozyskiwanie danych
do elektronicznych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami,
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
pośrednictwo przy zawieraniu transakcji handlowych w zakresie
sprzedaży sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu przetwarzającego dane, maszyn biurowych, urządzeń do przesyłania danych oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych, pośrednictwo
w zakresie pozyskiwania i systematyzacji danych do komputerowych
baz danych, wyszukiwania informacji w plikach komputerowych dla
osób trzecich oraz komputerowego zarządzania plikami, dzierżawa
maszyn biurowych, informacja o powyższych usługach, doradztwo
w zakresie sprzętu przetwarzającego dane, maszyn biurowych, projektowanie reklam i materiałów reklamowych na rzecz osób trzecich,
38 telekomunikacja, usługi telekomunikacyjne i łącznościowe, usługi
dostępu do telekomunikacji, łączność za pomocą komputera, usługi
łączności między komputerami, elektroniczna przesyłanie danych
i dokumentacji za pośrednictwem Internetu lub innych baz danych,
dostarczanie danych i wiadomości za pomocą transmisji elektroniczne, usługi komunikacyjne, mianowicie elektroniczna transmisja danych i dokumentów pomiędzy użytkownikami komputerów, usługi
komunikacyjne do elektronicznej transmisji głosu, usługi komunikacyjne za pośrednictwem sieci komputerowych, usługi komunikacyjne
za pośrednictwem telefonii komórkowej, usługi komunikacyjne za pośrednictwem środków elektronicznych, usługi komunikacyjne w zakresie dostępu do baz danych, usługi komunikacyjne w zakresie elektronicznej transmisji obrazów, usługi komunikacyjne umożliwiające
przesyłanie informacji za pomocą środków elektronicznych, zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych do światowej sieci komunikacyjnej lub baz danych, udostępnianie przeszukiwalnych baz danych
online zawierających tekst, dane, obrazy, audio, wideo i treści multimedialne z dziedziny sprzętu komputerowego, oprogramowania
komputerowego, elektroniki konsumenckiej, towarów telekomunikacyjnych i produktów multimedialnych, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem działalnością gospodarczą, edukacja,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, publikacje
elektroniczne, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, publikowanie książek elektronicznych i dzienników w systemie on-line,
udostępnianie publikacji ze światowej sieci lub z Internetu, szkolenia
komputerowe, wspomagane komputerowo usługi dydaktyczne, usługi szkoleniowe wspomagane komputerowo, usługi edukacyjne oparte
na systemach komputerowych, usługi edukacyjne, udostępnianie
szkoleń, instrukcji i rozrywki odnoszących się do komputerów, oprogramowania komputerowego, produktów multimedialnych, produktów interaktywnych i usług on-line, aparatury telekomunikacyjnej, telefonów komórkowych, przenośnych i komórkowych cyfrowych
urządzeń elektronicznych do wysyłania i odbierania rozmów telefonicznych, faksów, poczty elektronicznej, wideo, wiadomości błyskawicznych, muzyki, dzieł audiowizualnych i multimedialnych oraz innych danych cyfrowych oraz dystrybucja za ich pomocą materiałów
kursowych, usługi edukacyjne w zakresie wystaw i pokazów online
oraz wystaw interaktywnych w zakresie komputerów, oprogramowania komputerowego, komputerowych urządzeń peryferyjnych, urządzeń przenośnych i/lub elektronicznych, usług on-line, zaawansowanej technologii, środków komunikacyjnych, technologii informacyjnej,
usług informacyjnych, muzyki, rozrywki i publikacji, produkcja audycji
radiowych, telewizyjnych i internetowych w zakresie wystaw, zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie zarządzania technologią informacyjną, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowe analizy i usługi badawcze, projektowanie
i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, usługi konsultacyjne dotyczące sprzętu i oprogramowania komputerowego, usługi
pomocy technicznej, mianowicie rozwiązywanie problemów ze sprzętem komputerowym, komputerowymi urządzeniami peryferyjnymi,
oprogramowaniem komputerowym i elektronicznymi urządzeniami
konsumpcyjnymi, instalacja, aktualizacja, konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego, konsultacje techniczne w dziedzinie
komputerów, tabletów i elektroniki konsumpcyjnej, usługi diagnosty-
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ki w zakresie komputerów, tabletów i elektroniki użytkowej, usługi
konsultacyjne w dziedzinie wyboru, wdrażania i użytkowania systemów sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego
i konsumpcyjnych systemów elektronicznych dla osób trzecich, odzyskiwanie danych komputerowych, usługi doradcze w zakresie wyboru,
wdrażania i użytkowania systemów sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego i konsumpcyjnych systemów elektronicznych dla osób trzecich w dziedzinie urządzeń audio, audiowizualnych i domowych i przenośnych systemów rozrywkowych
i przyrządów, usługi konsultacyjne w dziedzinie selekcji, wdrażania
i użytkowania sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego, wynajem aparatury i sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, usługi konsultacyjne dotyczące oprogramowania multimedialnego i audiowizualnego, programowanie komputerów, usługi
wsparcia technicznego i konsultacji w opracowywaniu systemów
komputerowych, baz danych i aplikacji, grafika w celu kompilacji stron
w Internecie, informacje dotyczące sprzętu lub oprogramowania komputerowego, udzielane on-line ze światowej sieci komputerowej lub
z Internetu, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie
multimedialnych witryn internetowych, prowadzenie witryn internetowych dla osób trzecich, wyszukiwarki do otrzymywania danych
przez sieci komunikacyjne, usługi internetowego dostawcy aplikacji
(ASP) obejmujące oprogramowanie komputerowe, usługi dostawcy
aplikacji ASP obejmujące oprogramowanie do tworzenia, pobierania,
transmisji, odbioru, edytowania, dekompresji, kodowania, dekodowania, wyświetlania, przechowywania i porządkowania tekstu, grafiki,
obrazów i publikacji elektronicznych, usługi dostawcy aplikacji ASP
obejmujące oprogramowanie umożliwiające użytkownikom odtwarzanie i programowanie treści audio, wideo, tekstowych i multimedialnych oraz oprogramowanie zawierające nagrania dźwiękowe i treści
audio, wideo, tekstowe i multimedialne, udostępnianie wyszukiwarek
do pozyskiwania danych w globalnych sieciach komputerowych, operacyjne wyszukiwarki, konsultacje w zakresie komputerów i pomoc
przy zapisywaniu informacji na dyski komputerowe, udzielanie informacji, baz danych, katalogów i podcastów w dziedzinie technologii,
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio
wymienionych, zarządzanie witrynami internetowymi dla osób trzecich, zarządzanie zasobami cyfrowymi, zarządzanie projektami komputerowymi, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, kompilacja informacji związanych z technologią
informacyjną, badania w dziedzinie technologii komunikacyjnej, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii komunikacyjnej, usługi dostawcy hostingu w chmurze, doradztwo w zakresie sieci i aplikacji
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, programowanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, wypożyczanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego
online nie do pobrania do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci
do przetwarzania w chmurze.

(111) 322271
(220) 2018 11 22
(151) 2019 06 28
(441) 2019 03 04
(732) CROWNPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CROWNPOL
(540)

(210) 492970

(591) biały, czerwony
(531) 03.07.03, 03.07.24, 24.09.02, 24.09.03, 24.09.11, 26.01.04,
26.01.22, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 29 mrożony drób, głęboko mrożony drób, mrożone posiłki składające się głównie z drobiu, drób nieżywy, mięso mrożone,
przyrządzone mięso konserwowe w puszce, 40 mrożenie żywności.

(111) 322272
(220) 2018 11 22
(151) 2019 06 28
(441) 2019 03 04
(732) CROWNPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CROWN
(540)

(210) 492975

(591) czerwony, biały
(531) 03.07.03, 03.07.24, 24.09.02, 24.09.03, 24.09.11, 26.01.04,
26.01.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mrożony drób, głęboko mrożony drób, mrożone posiłki składające się głównie z drobiu, drób nieżywy, mięso mrożone,
przyrządzone mięso konserwowe w puszce, 40 mrożenie żywności.
(111) 322273
(220) 2018 11 22
(151) 2019 06 28
(441) 2019 03 04
(732) CROWNPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CROWN POLLO
(540)

(210) 492977

(591) czerwony, biały
(531) 03.07.03, 03.07.24, 24.09.02, 24.09.03, 24.09.11, 26.01.04,
26.01.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mrożony drób, głęboko mrożony drób, mrożone posiłki składające się głównie z drobiu, drób nieżywy, mięso mrożone,
przyrządzone mięso konserwowe w puszce, 40 mrożenie żywności.
(111) 322274
(220) 2018 11 22
(210) 492992
(151) 2019 07 11
(441) 2019 02 04
(732) RZEPECKI MAREK BASEN HURT, Wysogotowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEBAS
(540)

(591) czarny, biały, niebieski
(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu (sklepy internetowe on-line) oraz sprzedaż wysyłkowa i katalogowa następujących towarów: preparaty i substancje do:
uzdatniania, oczyszczania, filtracji i zmiękczania wody, preparaty
chemiczne, substancje mineralne, substancje roślinne do: oczyszczania, uzdatniania, filtracji lub zmiękczania wody, środki czyszczące
i uzdatniające wodę, środki chemiczne do czyszczenia wody i basenów, chlor, aktywny tlen, testery wody, chemiczne odczynniki i pre-
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paraty diagnostyczne inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, papier odczynnikowy, preparaty chemiczne i substancje
mineralne do filtracji, uformowane materiały ceramiczne do filtrowania, środki do konserwacji ceramiki, betonu i cementu z wyjątkiem
farb i olejów, masy klejowe, kleje do płytek ściennych i podłogowych,
kleje do posadzek i ścian, do płytek ceramicznych i kamieni naturalnych, do wykładzin syntetycznych, PCW i drewna, kleje do tapet, preparaty do klejenia i gruntowania, spoiwa i zaprawy do gruntowania
i wykańczania powierzchni, preparaty do odklejania, fugi, wypełniacze do fug, silikony, żele do zmywania farb i klejów, rozpuszczalniki
do lakierów, preparaty konserwujące oraz wodoszczelne stosowane
w murarstwie, cement, zaprawy cementowe, szpachlówki, dodatki
uszlachetniające do szpachlówek, środki do usuwania zanieczyszczeń cementowych, spoiwa do betonu, wzmacniacze do podkładów
betonowych, upłynniacze betonów, dodatki do betonów przeciw
zamarzaniu, środki przeciw wysychaniu betonu, środki chemiczne
do napowietrzania betonu, środki opóźniające i przyspieszające wiązanie betonu, środki antymrozowe do betonu, preparaty wodouszczelniające do cementu i do murów, środki zabezpieczające przed
wilgocią w murach, zaprawy do izolacji przeciwwilgociowej, baseny
kąpielowe metalowe, konstrukcje metalowe do basenów kąpielowych, kabiny kąpielowe metalowe, zlewy metalowe, budowlane materiały metalowe, drobne wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby metalowe, rury i rurki metalowe, zawory wielodrogowe metalowe,
rolki i prowadnice metalowe, drabiny i poręcze metalowe, drabiny
i poręcze basenowe, wykładziny metalowe, drzwi i okna metalowe,
metale nieszlachetne i ich stopy, przenośne metalowe konstrukcje
budowlane, przewody nieelektryczne i przewody drutowe z metali
nieszlachetnych, kasy pancerne, towary z metali nieszlachetnych
nie ujęte w innych klasach, maszyny i obrabiarki, silniki (z wyjątkiem
stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych), narzędzia
ręczne o napędzie innym niż ręczny, przyrządy, narzędzia ręczne
i przyrządy ręczne z napędem elektrycznym, hydraulicznym, mechanicznym i pneumatycznym, przepusty, pompy, pompy basenowe,
pompy na sprężone powietrze, pompki napowietrzające do basenów lub akwariów oraz części do pompek, filtry, maszyny do filtrowania, urządzenia do filtrowania basenów lub akwariów, wkłady filtrujące, wkłady do urządzeń filtrujących, odkurzacze, odkurzacze
przemysłowe, odkurzacze automatyczne, skimmery, skimmery basenowe, maszyny i urządzenia elektryczne do czyszczenia, urządzenia
do czyszczenia z napędem hydraulicznym oraz z napędem spalinowym, maszyny i urządzenia wielofunkcyjne do pielęgnacji posadzek,
automaty szorująco-zbierające, urządzenia do zamiatania dużych
powierzchni, zamiatarki, maszyny jednotarczowe czyszcząco-polerujące, maszyny szorująco-zbierające, urządzenia parowe do czyszczenia powierzchni, urządzenia do czyszczenia powierzchni pod
wysokim ciśnieniem, elektryczne froterki do parkietów, urządzenia
do czyszczenia pojazdów, elektryczne urządzenia do pastowania
i froterowania, elektryczne polerki, oprzyrządowanie do odkurzaczy
i urządzeń czyszczących, termometry, automaty dozujące, sterowniki, urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące,
przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące,
automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych
przez wrzucenie monety, urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, zaopatrzenia w wodę, instalacje sanitarne, urządzenia masażu wodnego, wanny kąpielowe, wanny łazienkowe, wanny do nasiadówek, wanny z hydromasażem,
wanny z wirowym ruchem wody, jacuzzi, osprzęt i wyposażenie
do wanien, kabiny natryskowe, kabiny prysznicowe, natryski, prysznice, brodziki, kabiny hydromasażowe, kabiny przenośne do łaźni
tureckich, wanno-kabiny, urządzenia do kąpieli, sauny, umywalki,
podpory umywalek, postumenty i półpostumenty, sedesy, miski klozetowe, pisuary, bidety, ustępy przenośne, deski sedesowe, miski
ustępowe, urządzenia kompaktowe złożone z miski ustępowej
i płuczki, płuczki ustępowe, zbiorniki do płuczek ustępowych, przyciski do zaworów spłukujących, zawory spłukujące, zlewozmywaki,
zlewy, młynki na odpadki, krany i baterie: umywalkowe, wannowe,
prysznicowe, prysznicowe do wanien, bidetowe, kuchenne, panele
prysznicowe, armatura sanitarna, wyroby sanitarne, urządzenia
do filtrowania basenów lub akwariów, filtry do wody, suszarki, fontanny, wodotryski ozdobne, części i akcesoria do urządzeń i instalacji
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sanitarnych, rurki, odpływy, zaworki, wężyki, instalacje i aparatura
sanitarna, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń i instalacji wodnych i sanitarnych, aparatura i urządzenia do zmiękczania i uzdatniania wody, urządzenia dozujące środki odkażające w toaletach, urządzenia dozujące chemię w basenach i instalacjach
sanitarnych, ogrzewacze wody, urządzenia do ogrzewania wody
w basenach, wentylatory, klimatyzatory, grzejniki, termofory, piece,
grzałki, suszarki, bojlery, sprzęt oświetleniowy, lampy, abażury, żyrandole, kinkiety, żarówki, lampiony, latarki, oświetlenie basenów,
fontann, akwariów i zbiorników wodnych, oświetlenie wodoodporne, lampy UV, kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i wyroby
z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, tworzywa sztuczne
w formie wyciśniętej stosowane w produkcji, materiały wypełniające,
uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, rury i przewody giętkie
niemetalowe, osłony niemetalowe do rur, uszczelki do rur, złączki
niemetalowe do rur, uszczelki, zawory, materiały uszczelniające i izolacyjne do celów budowlanych w tym masy uszczelniające, pianki,
kity, taśmy uszczelniające, arkusze materiałów izolacyjnych, folie
uszczelniające oraz płyty i korpusy dźwiękochłonne, ościeżyny izolacyjne, taśmy uszczelniające do okien i drzwi, styropian, poliuretan,
wełna szklana, wełna mineralna, kity, farby, lakiery, oleje, pianki,
masy, taśmy, tkaniny, zaprawy, papier, wata szklana, filc, wełna i folie
izolacyjne, węże, przykrycia i obiciowe materiały z gumy i tworzyw
sztucznych, baseny kąpielowe niemetalowe, konstrukcje niemetalowe do basenów kąpielowych, materiały budowlane niemetalowe,
rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, złączki PCW,
rury PCW, zawory wielodrogowe niemetalowe, rolki i prowadnice
niemetalowe, folia budowlana, żwir, piasek, asfalt, smoła i bitumy,
budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, kabiny kąpielowe, ceramiczne elementy budowlane, mozaiki, kafelki, kafle,
płytki ceramiczne, terakota, gres, kamień naturalny, kamień sztuczny,
konglomeraty kamienia, marmur, granit, piaskowiec oraz wyroby
z tych materiałów, płyty kamienne, tablice kamienne, parapety, płytki, schody, blaty kuchenne oraz łazienkowe, balustrady, kostka kamienna, terakota, tłuczeń, obudowy kominków, zlewy kompozytowe, szkło budowlane, drewno budowlane, drewno użytkowe, drzwi
i okna niemetalowe, cegły, dachówki, kostka brukowa, płyty budowlane niemetalowe, rury niemetalowe, beton, cementy, masy wyrównujące, masy wyrównujące na bazie cementu, zaprawy budowlane,
zaprawy do klejenia, suche tynki, gipsy do celów budowlanych, wypełniacze szczelin i masy szpachlowe, tynki, tynki gipsowe, tynki
o dobrej przyczepności, tynki strukturowe, tynki izolacyjne, tynki
drapane, wykładziny budowlane niemetalowe, płyty z gipsokartonu,
z gipsu włóknistego, z włókien mineralnych, płyty wielowarstwowe,
płyty ogniochronne, płyty na ścianki działowe, płyty i korpusy dekoracyjne, kamienie ozdobne, figurki z kamienia, betonu lub marmuru
stosowane w akwarystyce, drabiny, poręcze z drzewa lub tworzyw
sztucznych, drabiny i poręcze basenowe z drzewa lub tworzyw
sztucznych, meble, szafki do przebieralni, lustra, ramki obrazów, wyroby (nie ujęte w innych klasach) z drewna, korka, trzciny, wikliny,
rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych,
przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki,
grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały
do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, wełna (wata) stalowa,
nie przerobione lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie), wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne nie ujęte w innych klasach, urządzenia rozpylające, zraszacze
do roślin, narzędzia ręczne do czyszczenia i sprzątania, odkurzacze
ręczne, urządzenia nieelektryczne do czyszczenia obuwia, szczotki,
szmatki, ścierki i gąbki do czyszczenia i sprzątania, drabiny sznurowe,
siatki, sieci i sidła, liny, sznury, sieci, namioty, markizy, brezenty, żagle,
torby i torebki (nie ujęte w innych klasach), materiały na obicia
i do wypełniania (z wyjątkiem gum lub tworzyw sztucznych),
nie przerobione tekstylne materiały włókiennicze, gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, baseny nadmuchiwane, artykuły do gier i zabaw w basenach kąpielowych, elementy do budowy basenów, akcesoria i wyposażenie basenów, baseny
gotowe, baseny z rynną, wykładziny basenowe, rolki zwijające do basenów, filtry basenowe, pompy i sterowniki do basenów, ogrzewanie
basenowe, środki chemiczne do czyszczenia, mycia, pielęgnacji i dezynfekcji basenów, środki do czyszczenia wody w basenach, sprzęt
i akcesoria do czyszczenia i pielęgnacji basenów, usługi w zakresie
reklamy i promocji, agencje eksportowo-importowe, agencje informacji handlowej, pośrednictwo handlowe, aukcje publiczne, organi-
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zowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych,
pokazy towarów, badania rynku i opinii publicznej, 37 usługi budowlane, naprawy, usługi instalacyjne, usługi montażowe, usługi w zakresie budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad
przedsięwzięciami budowlanymi, usługi w zakresie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlano-montażowych, usługi remontowe, naprawy, modernizacje i konserwacja obiektów budowlano-mieszkaniowych, usługi budowania basenów, serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny, modernizacje, naprawy, regeneracja i remonty basenów, usługi oraz roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne i montażowe, rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, przygotowanie
terenu pod budowę, wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynieryjnych, układanie nawierzchni, budowa mostów i tuneli,
budowa rurociągów i sieci rozdzielczych, wykonywanie instalacji
elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, klimatyzacyjnych, wynajem i dzierżawa maszyn, urządzeń i sprzętu budowlanego, informacja budowlana, doradztwo w zakresie usług remontowych, napraw, modernizacji i konserwacji obiektów
budowlano-mieszkaniowych oraz basenów.

(111) 322275
(220) 2018 11 22
(210) 492993
(151) 2019 07 11
(441) 2019 02 04
(732) RZEPECKI MAREK BASEN HURT, Wysogotowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEBAS THE FUTURE IS NOW
(540)

(591) biały, niebieski, czarny
(531) 26.05.04, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu (sklepy internetowe on-line) oraz sprzedaż wysyłkowa
i katalogowa następujących towarów: preparaty i substancje do:
uzdatniania, oczyszczania, filtracji i zmiękczania wody, preparaty chemiczne, substancje mineralne, substancje roślinne do: oczyszczania,
uzdatniania, filtracji lub zmiękczania wody, środki czyszczące i uzdatniające wodę, środki chemiczne do czyszczenia wody i basenów, chlor,
aktywny tlen, testery wody, chemiczne odczynniki i preparaty diagnostyczne inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, papier
odczynnikowy, preparaty chemiczne i substancje mineralne do filtracji, uformowane materiały ceramiczne do filtrowania, środki do konserwacji ceramiki, betonu i cementu z wyjątkiem farb i olejów, masy
klejowe, kleje do płytek ściennych i podłogowych, kleje do posadzek
i ścian, do płytek ceramicznych i kamieni naturalnych, do wykładzin
syntetycznych, PCW i drewna, kleje do tapet, preparaty do klejenia
i gruntowania, spoiwa i zaprawy do gruntowania i wykańczania powierzchni, preparaty do odklejania, fugi, wypełniacze do fug, silikony,
żele do zmywania farb i klejów, rozpuszczalniki do lakierów, preparaty
konserwujące oraz wodoszczelne stosowane w murarstwie, cement,
zaprawy cementowe, szpachlówki, dodatki uszlachetniające do szpachlówek, środki do usuwania zanieczyszczeń cementowych, spoiwa
do betonu, wzmacniacze do podkładów betonowych, upłynniacze
betonów, dodatki do betonów przeciw zamarzaniu, środki przeciw
wysychaniu betonu, środki chemiczne do napowietrzania betonu,
środki opóźniające i przyspieszające wiązanie betonu, środki antymrozowe do betonu, preparaty wodouszczelniające do cementu i do murów, środki zabezpieczające przed wilgocią w murach, zaprawy do izolacji przeciwwilgociowej, baseny kąpielowe metalowe, konstrukcje
metalowe do basenów kąpielowych, kabiny kąpielowe metalowe, zlewy metalowe, budowlane materiały metalowe, drobne wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby metalowe, rury i rurki metalowe, zawory wielodrogowe metalowe, rolki i prowadnice metalowe, drabiny
i poręcze metalowe, drabiny i poręcze basenowe, wykładziny metalowe, drzwi i okna metalowe, metale nieszlachetne i ich stopy, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, przewody nieelektryczne
i przewody drutowe z metali nieszlachetnych, kasy pancerne, towary
z metali nieszlachetnych, maszyny i obrabiarki, silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu
(z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych), narzędzia ręczne
o napędzie innym niż ręczny, przyrządy, narzędzia ręczne i przyrządy
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ręczne z napędem elektrycznym, hydraulicznym, mechanicznym
i pneumatycznym, przepusty, pompy, pompy basenowe, pompy
na sprężone powietrze, pompki napowietrzające do basenów lub
akwariów oraz części do pompek, filtry, maszyny do filtrowania, urządzenia do filtrowania basenów lub akwariów, wkłady filtrujące, wkłady
do urządzeń filtrujących, odkurzacze, odkurzacze przemysłowe, odkurzacze automatyczne, skimmery, skimmery basenowe, maszyny i urządzenia elektryczne do czyszczenia, urządzenia do czyszczenia z napędem hydraulicznym oraz z napędem spalinowym, maszyny
i urządzenia wielofunkcyjne do pielęgnacji posadzek, automaty szorująco-zbierające, urządzenia do zamiatania dużych powierzchni, zamiatarki, maszyny jednotarczowe czyszcząco-polerujące, maszyny szorująco-zbierające, urządzenia parowe do czyszczenia powierzchni,
urządzenia do czyszczenia powierzchni pod wysokim ciśnieniem,
elektryczne froterki do parkietów, urządzenia do czyszczenia pojazdów, elektryczne urządzenia do pastowania i froterowania, elektryczne polerki, oprzyrządowanie do odkurzaczy i urządzeń czyszczących,
termometry, automaty dozujące, sterowniki, urządzenia i przyrządy:
naukowe, żeglarskie, geodezyjne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące, automaty sprzedające
i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety,
urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia do oświetlania, ogrzewania,
wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, zaopatrzenia w wodę, instalacje sanitarne, urządzenia masażu
wodnego, wanny kąpielowe, wanny łazienkowe, wanny do nasiadówek, wanny z hydromasażem, wanny z wirowym ruchem wody, jacuzzi, osprzęt i wyposażenie do wanien, kabiny natryskowe, kabiny prysznicowe, natryski, prysznice, brodziki, kabiny hydromasażowe, kabiny
przenośne do łaźni tureckich, wanno-kabiny, urządzenia do kąpieli,
sauny, umywalki, podpory umywalek, postumenty i półpostumenty,
sedesy, miski klozetowe, pisuary, bidety, ustępy przenośne, deski sedesowe, miski ustępowe, urządzenia kompaktowe złożone z miski ustępowej i płuczki, płuczki ustępowe, zbiorniki do płuczek ustępowych,
przyciski do zaworów spłukujących, zawory spłukujące, zlewozmywaki, zlewy, młynki na odpadki, krany i baterie: umywalkowe, wannowe,
prysznicowe, prysznicowe do wanien, bidetowe, kuchenne, panele
prysznicowe, armatura sanitarna, wyroby sanitarne, urządzenia do filtrowania basenów lub akwariów, filtry do wody, suszarki, fontanny,
wodotryski ozdobne, części i akcesoria do urządzeń i instalacji sanitarnych, rurki, odpływy, zaworki, wężyki, instalacje i aparatura sanitarna,
armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń i instalacji wodnych i sanitarnych, aparatura i urządzenia do zmiękczania i uzdatniania
wody, urządzenia dozujące środki odkażające w toaletach, urządzenia
dozujące chemię w basenach i instalacjach sanitarnych, ogrzewacze
wody, urządzenia do ogrzewania wody w basenach, wentylatory, klimatyzatory, grzejniki, termofory, piece, grzałki, suszarki, bojlery, sprzęt
oświetleniowy, lampy, abażury, żyrandole, kinkiety, żarówki, lampiony,
latarki, oświetlenie basenów, fontann, akwariów i zbiorników wodnych, oświetlenie wodoodporne, lampy UV, kauczuk, gutaperka,
guma, azbest, mika i wyroby z tych materiałów, tworzywa sztuczne
w formie wyciśniętej stosowane w produkcji, materiały wypełniające,
uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, rury i przewody giętkie
niemetalowe, osłony niemetalowe do rur, uszczelki do rur, złączki niemetalowe do rur, uszczelki, zawory, materiały uszczelniające i izolacyjne do celów budowlanych w tym masy uszczelniające, pianki, kity, taśmy uszczelniające, arkusze materiałów izolacyjnych, folie
uszczelniające oraz płyty i korpusy dźwiękochłonne, ościeżyny izolacyjne, taśmy uszczelniające do okien i drzwi, styropian, poliuretan,
wełna szklana, wełna mineralna, kity, farby, lakiery, oleje, pianki, masy,
taśmy, tkaniny, zaprawy, papier, wata szklana, filc, wełna i folie izolacyjne, węże, przykrycia i obiciowe materiały z gumy i tworzyw sztucznych, baseny kąpielowe niemetalowe, konstrukcje niemetalowe
do basenów kąpielowych, materiały budowlane niemetalowe, rury
sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, złączki PCW, rury
PCW, zawory wielodrogowe niemetalowe, rolki i prowadnice niemetalowe, folia budowlana, żwir, piasek, asfalt, smoła i bitumy, budynki
przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, kabiny kąpielowe, ceramiczne elementy budowlane, mozaiki, kafelki, kafle, płytki ceramiczne, terakota, gres, kamień naturalny, kamień sztuczny, konglomeraty
kamienia, marmur, granit, piaskowiec oraz wyroby z tych materiałów,
płyty kamienne, tablice kamienne, parapety, płytki, schody, blaty kuchenne oraz łazienkowe, balustrady, kostka kamienna, terakota, tłuczeń, obudowy kominków, zlewy kompozytowe, szkło budowlane,
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drewno budowlane, drewno użytkowe, drzwi i okna niemetalowe, cegły, dachówki, kostka brukowa, płyty budowlane niemetalowe, rury
niemetalowe, beton, cementy, masy wyrównujące, masy wyrównujące na bazie cementu, zaprawy budowlane, zaprawy do klejenia, suche
tynki, gipsy do celów budowlanych, wypełniacze szczelin i masy szpachlowe, tynki, tynki gipsowe, tynki o dobrej przyczepności, tynki strukturowe, tynki izolacyjne, tynki drapane, wykładziny budowlane niemetalowe, płyty z gipsokartonu, z gipsu włóknistego, z włókien
mineralnych, płyty wielowarstwowe, płyty ogniochronne, płyty
na ścianki działowe, płyty i korpusy dekoracyjne, kamienie ozdobne,
figurki z kamienia, betonu lub marmuru stosowane w akwarystyce,
drabiny, poręcze z drzewa lub tworzyw sztucznych, drabiny i poręcze
basenowe z drzewa lub tworzyw sztucznych, meble, szafki do przebieralni, lustra, ramki obrazów, wyroby z drewna, korka, trzciny, wikliny,
rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki, grzebienie
i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, wełna (wata) stalowa, nie przerobione lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego
w budownictwie), wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne nie ujęte
w innych klasach, urządzenia rozpylające, zraszacze do roślin, narzędzia ręczne do czyszczenia i sprzątania, odkurzacze ręczne, urządzenia
nieelektryczne do czyszczenia obuwia, szczotki, szmatki, ścierki i gąbki
do czyszczenia i sprzątania, drabiny sznurowe, siatki, sieci i sidła, liny,
sznury, sieci, namioty, markizy, brezenty, żagle, torby i torebki (nie ujęte w innych klasach), materiały na obicia i do wypełniania (z wyjątkiem
gum lub tworzyw sztucznych), nie przerobione tekstylne materiały
włókiennicze, gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, baseny nadmuchiwane, artykuły do gier i zabaw w basenach kąpielowych, elementy do budowy basenów, akcesoria i wyposażenie basenów, baseny gotowe, baseny z rynną, wykładziny
basenowe, rolki zwijające do basenów, filtry basenowe, pompy i sterowniki do basenów, ogrzewanie basenowe, środki chemiczne
do czyszczenia, mycia, pielęgnacji i dezynfekcji basenów, środki
do czyszczenia wody w basenach, sprzęt i akcesoria do czyszczenia
i pielęgnacji basenów, usługi w zakresie reklamy i promocji, agencje
eksportowo-importowe, agencje informacji handlowej, pośrednictwo
handlowe, aukcje publiczne, organizowanie wystaw i targów w celach
handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, badania rynku i opinii publicznej, 37 usługi budowlane, naprawy, usługi instalacyjne,
usługi montażowe, usługi w zakresie budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami budowlanymi, usługi
w zakresie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlano-montażowych, usługi remontowe, naprawy, modernizacje i konserwacja
obiektów budowlano-mieszkaniowych, usługi budowania basenów,
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, modernizacje, naprawy, regeneracja i remonty basenów, usługi oraz roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne i montażowe, rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
przygotowanie terenu pod budowę, wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynieryjnych, układanie nawierzchni, budowa mostów i tuneli, budowa rurociągów i sieci rozdzielczych, wykonywanie
instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, klimatyzacyjnych, wynajem i dzierżawa maszyn, urządzeń
i sprzętu budowlanego, informacja budowlana, doradztwo w zakresie
usług remontowych, napraw, modernizacji i konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych oraz basenów.

(111) 322276
(220) 2018 11 23
(210) 493002
(151) 2019 06 06
(441) 2019 02 18
(732) CUKIERNIA-PIEKARNIA MACIUŚ SPÓŁKA JAWNA MACIEJ,
DAMIAN I MAREK NAWALKOWSKI, Sosnowiec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Maciuś
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i piekarnicze, 35 usługi sprzedaży
wyrobów cukierniczych i piekarniczych.
(111) 322277
(220) 2018 11 23
(151) 2019 06 27
(441) 2019 03 11
(732) BUNIEK AGNIESZKA JUSTYNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G.G. V VERNER CHOCOLATE STORIES

(210) 493015
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(540)

(540) PRACOWNIA APERITIVO
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.08, 27.05.21,
05.03.11, 05.03.15, 05.03.20, 05.07.21, 05.07.23
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, cukier, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, lód, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.
(111) 322278
(220) 2018 11 23
(210) 493046
(151) 2019 07 17
(441) 2019 03 25
(732) CĘDROWSKI JAKUB MACIEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) INSILICO2
(510), (511) 3 preparaty do mycia szkła, środki do polerowania powierzchni szklanych, środki do czyszczenia powierzchni szklanych.
(111) 322279
(220) 2018 11 23
(151) 2019 07 17
(441) 2019 03 25
(732) CĘDROWSKI JAKUB MACIEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) inSilico² professional cleaning solution
(540)

Nr 11/2019

(210) 493048

(591) czarny, biały
(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 3 preparaty do mycia szkła, środki do polerowania powierzchni szklanych, środki do czyszczenia powierzchni szklanych.
(111) 322280
(220) 2018 11 26
(210) 493113
(151) 2019 07 03
(441) 2019 03 18
(732) CONSTRACT EXPORT-IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałdyki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CONSTRACT
(510), (511) 20 meble biurowe, pokojowe, kuchenne, 40 stolarstwo
meblowe.
(111) 322281
(220) 2018 12 03
(210) 493333
(151) 2019 07 05
(441) 2019 03 04
(732) DUDA ANNA INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STOMO CLINIC MAKES YOU SMILE
(540)

(591) niebieski, jasnoniebieski
(531) 02.09.01, 02.09.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi stomatologiczne.
(111) 322282
(220) 2018 12 03
(210) 493350
(151) 2019 07 16
(441) 2019 04 01
(732) SFILATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(591) czarny
(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 43 usługi w zakresie: bary, domy turystyczne, restauracje,
hotele, kawiarnie, snack-bary, stołówki, motele, rezerwowanie i wynajmowanie noclegów, usługi w zakresie organizowania i zakwaterowania obozów wakacyjnych, pensjonaty, rezerwacje hotelowe i rezerwacje kwater, wynajmowanie sal, wypożyczanie krzeseł, stołów,
bielizny stołowej i szklanej zastawy stołowej, przygotowywanie dań
na zamówienie oraz ich dostawa.
(111) 322283
(220) 2014 09 22
(210) 433634
(151) 2019 06 28
(441) 2015 01 05
(732) LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RADICAL med-Radykalna pomoc dla twoich włosów
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, środki kosmetyczne do pielęgnacji skóry i ciała, kremy, balsamy, mleczka, lotony, żele, dezodoranty,
wyroby perfumeryjne, wody kolońskie, wody toaletowe, preparaty kosmetyczne do kąpieli, mydła, szampony i środki do pielęgnacji włosów,
szminki, środki kosmetyczne do płukania jamy ustnej, sole do kąpieli
i pod prysznic nie do celów medycznych, produkty kosmetyczne i preparaty do opalania i po opalaniu oraz do ochrony przeciwsłonecznej, 5
produkty farmaceutyczne, suplementy żywności, preparaty witaminowe, kosmetyczne preparaty lecznicze, plastry, materiały opatrunkowe.
(111) 322284
(220) 2017 03 17
(210) 469023
(151) 2019 06 26
(441) 2017 04 24
(732) PIETRZYK BARBARA CANNENA, Kępno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KUBEK GREKA
(510), (511) 29 zapiekanki, frytki, wołowina, wieprzowina, cielęcina,
bekon, drób, dziczyzna, indyk, kiełbasy, kurczak, podroby, produkty
z jagnięciny, salami, szynka, gotowe posiłki z mięsa, filety rybne, konserwowe owoce morza, krewetki, nieżywe, owoce morza, nieżywe,
łosoś, nieżywy, ostrygi, nieżywe, małże, nieżywe, produkty z owoców
morza, raki, nieżywe, ryby, skorupiaki, nieżywe, zupy, wywar, bulion,
warzywa gotowane, warzywa grillowane, gotowe produkty z warzyw, sałatki warzywne, jajka, oliwki konserwowane, 35 dostarczanie
informacji konsumentom na temat towarów i usług, usługi handlu
detalicznego w zakresie żywności, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, pomoc w zakresie działalności gospodarczej związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach
franchisingu, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące franchisingu, handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, 43 usługi restauracyjne, usługi gastronomiczne, usługi restauracji, barów przekąskowych, kantyn i barów szybkiej obsługi jako
punktów sprzedaży posiłków, usługi polegające na zamawianiu żywności poprzez komputerową sieć on-line, usługi cateringowe, usługi
restauracji szybkiej obsługi, usługi restauracji fast-food, restauracje
oferujące dania na wynos, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
kontraktowe usługi w zakresie żywności, serwowanie jedzenia i napojów, spersonalizowane usługi planowania posiłków za pośrednictwem
strony internetowej, usługi barowe, usługi restauracji sprzedających
posiłki na wynos, usługi restauracji szybkiej obsługi, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje
do bezpośredniego spożycia, doradztwo kulinarne, informacja o usługach restauracyjnych, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów.
(111) 322285
(151) 2019 06 19

(220) 2018 08 10
(441) 2019 03 04

(210) 489243

Nr 11/2019
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(732) HADART-PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MADE IN FOREST
(510), (511) 31 żywe drzewa i krzewy, 35 usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej oraz usługi sklepu internetowego w zakresie produktów
ogrodniczych w szczególności żywych drzew i krzewów, 44 udzielanie informacji związanych z sadzeniem drzew i krzewów, sadzenie
drzew i krzewów, doradztwo w zakresie sadzenia drzew i krzewów,
ogrodnictwo krajobrazowe.
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(111) 322290
(220) 2018 12 03
(210) 492270
(151) 2019 06 28
(441) 2019 03 04
(732) AMIDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BESKIDZKA KARAFKA
(540)

(111) 322286
(220) 2018 08 20
(210) 489508
(151) 2019 03 06
(441) 2018 10 15
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) aril jaśminowy bukiet
(510), (511) 3 środki zapachowe do celów domowych, środki odświeżające powietrze, 5 preparaty do odświeżania powietrza, odświeżacze powietrza, wkłady do odświeżaczy powietrza.
(111) 322287
(220) 2018 09 13
(151) 2019 06 26
(441) 2019 03 11
(732) CARGO GREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CG CARGO GREEN
(540)

(210) 490534

(591) szary, zielony, niebieski
(531) 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 automatyka przemysłowa w postaci systemów i urządzeń służących do sterowania i wizualizacji procesów produkcji oraz
przemysłowej aparatury kontrolno-pomiarowo-sygnalizacyjnej, 10 instrumenty medyczne, 12 pojazdy elektryczne, 16 opakowania z tworzyw sztucznych, 17 tworzywa sztuczne formowane wtryskowo.
(111) 322288
(220) 2018 09 21
(210) 490829
(151) 2019 03 12
(441) 2018 11 26
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YOuNGStYlE
(540)

(531) 27.05.01, 26.05.04, 25.07.01, 25.07.15
(510), (511) 18 parasole i parasolki: pokrowce na parasole, portfele,
portmonetki, saszetki, etui na klucze, teczki, plecaki, torby i tornistry
szkolne, torby i torebki, kuferki, walizki, 20 pościel oprócz bielizny
pościelowej, poduszki, 24 wyroby tekstylne dla dzieci, bielizna pościelowa i koce, tekstylne artykuły kąpielowe, kołdry, narzuty na łóżka, zasłony, ręczniki, prześcieradła, śpiwory, 25 odzież, obuwie i nakrycia głowy, dla dzieci i młodzieży, paski .
(111) 322289
(220) 2018 10 19
(210) 491798
(151) 2019 06 05
(441) 2019 02 11
(732) EB DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) wood wick
(510), (511) 28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, dekoracje świąteczne
i sztuczne choinki, zabawki drewniane, klocki drewniane (zabawki),
wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek.

(591) biały, czerwony, czarny, żółty, szary
(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.15, 06.01.02
(510), (511) 33 wyroby alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 322291
(220) 2018 12 03
(210) 493365
(151) 2019 07 05
(441) 2019 03 18
(732) STOWARZYSZENIE POLSKA SOJA, Golub-Dobrzyń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STOWARZYSZENIE POLSKA SOJA
(540)

(591) szary, żółty
(531) 25.01.05, 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 wydawanie tekstów, broszur i ulotek reklamowych,
dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów,
prowadzenie działalności marketingowej, prowadzenie działalności
agencji reklamowej, produkcja filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych reklamowych, organizowanie wystaw, targów, pokazów,
doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi badania rynku, usługi badania opinii publicznej, 41 usługi wydawnicze: wydawanie czasopism i periodyków
innych niż reklamowe, usługi produkcji filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych innych niż reklamowe, usługi edukacyjne i szkoleniowe w formie konferencji, warsztatów, szkoleń, sympozjów i kursów
w zakresie rolnictwa, wdrażanie nowoczesnych technologii produkcji
rolniczej, chowu i hodowli zwierząt, krzewienia wiedzy rolniczej i dobrej praktyki rolnej, 42 badania i analizy techniczne związane z jakością żywności, 44 usługi wspomagające produkcję roślinną, uprawa
zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych, chów i hodowla zwierząt.
(111) 322292
(220) 2018 12 04
(151) 2019 07 18
(441) 2019 04 01
(732) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Żyj zdrowo z SFD
(540)

(531) 27.05.01

(210) 493391
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(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne suplementy diety,
odżywcze suplementy diety, suplementy diety zawierające drożdże,
suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające
białko, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające lecytynę, mineralne
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne,
suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy
diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, lecznicze napoje izotoniczne, lecznicze napoje
mineralne, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne
i odżywcze, dodatki dietetyczne w formie napojów, suplementy diety
dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych,
tabletki witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, tabletki wspomagające odchudzanie, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty pobudzające apetyt, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków
zawierające dodatki odżywcze, dodatki odżywcze, 20 wystawowe
stojaki handlowe, stojaki wystawowe, stojaki ramowe, stojaki do prezentacji materiałów drukowanych, 25 apaszki, bandany na szyję, bermudy, bielizna termoaktywna, bielizna wchłaniająca pot, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, czapki i czapeczki sportowe, bokserki,
kąpielówki, kostiumy, kombinezony, komplety do joggingu [odzież],
koszulki do tenisa, koszulki kolarskie, koszulki piłkarskie, kurtki, odzież
do biegania, odzież dla rowerzystów, odzież sportowa, odzież gimnastyczna, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, substancje
dietetyczne nie do celów leczniczych na bazie produktów zawartych
w klasie 29, środki zmniejszające apetyt nie do celów medycznych zawarte w klasie 29, dietetyczne artykuły spożywcze, artykuły spożywcze uzupełniające dla celów niemedycznych na bazie białek, tłuszczy,
aminokwasów, kwasów tłuszczowych, z dodatkiem witamin, składników mineralnych, pierwiastków śladowych, albo oddzielnie albo
w kombinacji, zawarte w klasie 29, buliony dietetyczne nie do celów
medycznych, napoje mleczne dietetyczne nie do celów medycznych,
napoje z mlekiem dietetyczne nie do celów medycznych, zupy dietetyczne nie do celów medycznych, dietetyczne produkty spożywcze na bazie przetworzonych warzyw i owoców, suplementy diety
nie do celów leczniczych, koncentraty i odżywki wysokobiałkowe
wzbogacone witaminami, solami mineralnymi, aminokwasami, kwasami tłuszczowymi, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago,
kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, syropy z melasy, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy, przyprawy, lód, substancje dietetyczne
nie do celów leczniczych na bazie produktów zawartych w klasie 30,
środki zmniejszające apetyt nie do celów medycznych zawarte w klasie 30, dietetyczne artykuły spożywcze, artykuły spożywcze uzupełniające napary dietetyczne nie do celów medycznych, dietetyczne
napoje przystosowane nie do celów medycznych, dietetyczne napoje
na bazie czekolady, herbaty, kakao i kawy przystosowane nie do celów medycznych, herbaty odchudzające nie do celów leczniczych,
herbaty ziołowe odchudzające nie do celów medycznych, produkty
żywnościowe dietetyczne nie do celów medycznych, produkty żywnościowe dietetyczne ze skrobi nie do celów medycznych, słodycze
dietetyczne nie do celów medycznych, preparaty zbożowe dietetyczne nie do celów medycznych, żywność dietetyczna na bazie maki
nie do celów medycznych, dietetyczne produkty spożywcze na bazie
owsa nie do celów medycznych, pieczywo dietetyczne nie do celów
medycznych, dodatki odżywcze nie do celów leczniczych, suplementy diety nie do celów leczniczych, dietetyczne artykuły spożywcze,
artykuły spożywcze uzupełniające dla celów niemedycznych na bazie węglowodanów, z dodatkiem witamin, składników mineralnych,
pierwiastków śladowych, aminokwasów, kwasów tłuszczowych, albo
oddzielnie albo w kombinacji, zawarte w klasie 30, koncentraty i odżywki węglowodanowe i wysokoenergetyczne wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, aminokwasami, kwasami tłuszczowymi,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w związku ze zdrową żywnością,
w szczególności za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży
oraz sieci Internet.

(111) 322293
(151) 2019 07 03

(220) 2018 12 04
(441) 2019 03 18

(210) 493394
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(732) PĘKACKA HANNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POD DOBRYMI ANIOŁAMI
(540)

(591) brązowy
(531) 29.01.07, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 07.01.08, 07.01.24
(510), (511) 41 doradztwo w zakresie planowania przyjęć, obsługa
sal tanecznych, organizacja przyjęć, prowadzenie przyjęć rozrywkowych, udostępnianie obiektów i sprzętów dla celów rozrywkowych,
usługi rekreacyjne, 43 bary, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, organizacja przyjęć weselnych
(miejsca), organizacja przyjęć weselnych (żywność i napoje), organizowanie bankietów, serwowanie jedzenia i napojów, udostępnienie
obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, usługi barów i restauracji, wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie.
(111) 322294
(220) 2018 12 05
(210) 493453
(151) 2019 06 18
(441) 2019 02 25
(732) MITUSIŃSKI LESZEK GDE POLSKA, Włosań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAZI
(510), (511) 9 nadajniki, odbiorniki i rejestratory telewizji przemysłowej-monitoringu wizyjnego, przeznaczone dla telewizji przemysłowej
kamery, obiektywy, monitory, rejestratory, przeznaczone dla telewizji
przemysłowej układy elektroniczne i komputerowe, przeznaczone dla
telewizji przemysłowej obudowy i uchwyty, zasilacze elektryczne, anteny, urządzenia do nadawania, przekazywania, odbierania, nagrywania i odtwarzania dźwięku i obrazu, wideotelefony, interkomy, radiotelefony, domofony, wideofony, telefony, urządzenia do nadawania,
przekazywania, odbierania, zapisywania i odtwarzania danych, elektroniczne urządzenia i systemy kontroli dostępu, urządzenia i systemy
sygnalizacyjne, urządzenia i systemy alarmowe, bramki sygnalizujące
przemieszczanie rzeczy i osób, wykrywacze metali, czujniki, zamki
elektryczne, zamki elektroniczne, 37 usługi w zakresie instalowania,
serwisu i napraw urządzeń i układów telewizji przemysłowej-monitoringu wizyjnego, urządzeń do nadawania, przekazywania, odbierania,
nagrywania i odtwarzania dźwięku i obrazu, urządzeń do nadawania,
przekazywania, odbierania, zapisywania i odtwarzania danych, urządzeń i systemów kontroli dostępu, urządzeń i systemów sygnalizacyjnych, urządzeń i systemów alarmowych, urządzeń i systemów teleinformatycznych, zamków i zamknięć.
(111) 322295
(220) 2018 12 05
(210) 493474
(151) 2019 07 05
(441) 2019 03 04
(732) POLSKIE MŁYNY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(554) (znak słowno-graficzno-przestrzenny)
(540) POLSKIE MŁYNY od 1904 roku Tubetti
(540)

(591) biały, czarny, zielony, pomarańczowy, brązowy
(531) 06.19.15, 08.07.03, 08.07.11, 08.07.25, 11.01.09, 25.01.15,
25.07.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 makarony, makaron jajeczny, świeży makaron, suszony makaron.
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(111) 322296
(220) 2018 12 05
(210) 493477
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) POLSKIE MŁYNY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(554) (znak słowno-graficzno-przestrzenny)
(540) POLSKIE MŁYNY od 1904 roku Tagliatelle
(540)

(591) biały, czarny, czerwony, pomarańczowy, brązowy
(531) 08.07.11, 08.07.03, 07.01.13, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.15, 19.03.03
(510), (511) 30 makarony, makaron jajeczny, świeży makaron, suszony makaron.
(111) 322297
(220) 2018 12 05
(210) 493479
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) POLSKIE MŁYNY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(554) (znak słowno-graficzno-przestrzenny)
(540) POLSKIE MŁYNY od 1904 roku Spaghetti
(540)

(591) biały, czarny, pomarańczowy, brązowy
(531) 07.01.13, 08.07.03, 08.07.11, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 makarony, makaron jajeczny, świeży makaron, suszony makaron.
(111) 322298
(220) 2018 12 05
(151) 2019 07 03
(441) 2019 03 11
(732) INSPIRENTALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INSPI RENTALS
(540)
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(732) G&K KOMPUTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GK KOMPUTER
(540)

(591) czerwony, czarny, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, rozbiórka obiektów budowlanych, burzenie obiektów
budowlanych, burzenie ścian, przygotowanie terenu pod budowę,
wykonywanie instalacji elektrycznych, instalacja sieci teleinformatycznych, adaptacja pomieszczeń, przerabianie instalacji elektrycznych, sanitarnych, hydraulicznych, malowanie powierzchni
wewnętrznych i zewnętrznych, konserwacja komputerów i sieci teleinformatycznych, konserwacja instalacji przemysłowych, naprawa
komputerów, telefonów, maszyn biurowych, instalacja urządzeń
wentylacyjnych, czyszczenie budynków, wykonywanie instalacji
elektrycznej, w trakcie burzenia lub rozbiórki lub po, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi administracji sieci informatycznej, usługi serwisu komputerowego, usługi sieci i telekomunikacji, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu
komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi projektowania i wdrażania stron internetowych i systemów CRM, outsourcing usług informatycznych, obsługa klientów,
podmiotów zewnętrznych w zakresie obsługi informatycznej, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja programów
komputerowych, instalacja oprogramowania sprzętowego.
(111) 322300
(220) 2018 12 05
(210) 493485
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) POLSKIE MŁYNY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(554) (znak słowno-graficzno-przestrzenny)
(540) POLSKIE MŁYNY od 1904 roku Fusilli
(540)

(210) 493481

(591) biały, czarny, niebieski, pomarańczowy, brązowy
(531) 07.01.13, 08.07.03, 08.07.11, 26.11.03, 19.03.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 makarony, makaron jajeczny, świeży makaron, suszony makaron.
(591) czerwony, pomarańczowy, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena
finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, organizowanie wynajmu nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie
finansami, zarządzanie nieruchomością, organizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
wynajem biur do coworkingu, wynajem powierzchni biurowej, 37
budownictwo, 43 usługi rezerwacji pokojów.
(111) 322299
(151) 2019 07 18

(220) 2018 12 05
(441) 2019 04 01

(210) 493483

(111) 322301
(220) 2018 12 10
(210) 493619
(151) 2019 07 15
(441) 2019 01 21
(732) KUCZERA JOLANTA, Włoszczowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Tatrzańskie Echo
(510), (511) 43 usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], wynajem zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach wakacyjnych, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne
i turystyczne, wynajem domów letniskowych, tymczasowy wynajem
pokoi, wynajem zakwaterowania na urlop, domy turystyczne, rezerwowanie tymczasowego zakwaterowania w postaci domów wakacyjnych, organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, usługi
hotelowe, usługi restauracji hotelowych, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, udostępnianie
miejsc noclegowych w hotelach, rezerwacja pokojów hotelowych
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dla podróżnych, świadczenie usług przez hotele i motele, usługi
restauracyjne świadczone przez hotele, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywości i napojów dla
gości w restauracjach, pensjonaty, domy gościnne, usługi obiektów
gościnnych [posiłki i napoje].

(111) 322302
(220) 2018 12 10
(210) 493640
(151) 2019 07 24
(441) 2019 04 08
(732) Gallup, Inc., Omaha (US)
(540) (znak słowny)
(540) GALLUP
(510), (511) 9 komputery, komputerowy sprzęt (części) i oprogramowanie, pamięci komputerowe, magnetyczne nośniki danych, dyski
do nagrywania, urządzenia do przetwarzania danych, części i osprzęt
do wszystkich wymienionych wyżej towarów, komputerowe urządzenia peryferyjne, obwody scalone, publikacje elektroniczne (do ściągania) w bazach danych lub Internecie, komputerowy sprzęt i komputerowe oprogramowanie do zarządzania bazami danych, programy
komputerowe, komputerowe oprogramowanie i publikacje dostarczane w formie elektronicznej z sieci (on-line) z baz danych, z urządzeń dostępnych w światowej sieci komputerowej lub Internecie,
płyty kompaktowe, płyty kompaktowe z nagranym dźwiękiem, płyty
kompaktowe z danymi, nagrane taśmy magnetofonowe, taśmy magnetowidowe, kasety magnetowidowe, płyty magnetowidowe, płyty
kompaktowe i cyfrowe płyty uniwersalne, gry na płytach (CD-ROM),
programy komputerowe, mianowicie oprogramowanie łączące cyfrowe nośniki wideo i audio ze światową komputerową siecią informacyjną, programy komputerowe w formacie maszynowym nagrane na nośniku elektronicznym, magnetyczne nośniki danych, optyczne nośniki
danych, magnetyczne nośniki do rejestracji informacji, magnetyczne nośniki do rejestracji informacji w formie płyty, cyfrowa muzyka
(do ściągania) z Internetu, cyfrowa muzyka (do ściągania) dostarczana
z internetowych serwisów www MP3, programy gier komputerowych
do ściągania z Internetu, podręczniki szkoleniowe w formie elektronicznej, materiały (urządzenia) szkoleniowe, komputerowe urządzenia
szkoleniowe, aparaty i instrumenty naukowe, fotograficzne, filmowe,
optyczne, ważące, mierzące, sygnalizacyjne, kontrolne (nadzór), ratunkowe, edukacyjne, urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania dźwięków lub obrazów, 16 druki, publikacje drukowane,
periodyki, książki, broszury, podręczniki, ulotki, materiały promocyjne
i reklamowe, czasopisma, biuletyny informacyjne, magazyny ilustrowane, gazety, jednodniówki, katalogi, zeszyty, notesy, podręczniki,
broszury, kalendarze, dzienniki, podręczniki i instrukcje obsługi i użytkowania i inne pisemne materiały towarzyszące, podręczniki, materiały instruktażowe i edukacyjne (oprócz urządzeń), publikacje okresowe,
materiały szkoleniowe, drukowane materiały do celów edukacyjnych,
drukowane programy związane z edukacją, wkładki (materiały drukowane) do pudełek na płyty kompaktowe, papier, tektura, materiały
do oprawiania książek, fotografie, materiały piśmienne, kleje do papieru lub celów domowych, materiały dla artystów, pędzle malarskie,
maszyny do pisania i materiały biurowe (z wyjątkiem mebli), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach),
czcionki drukarskie, matryce, 35 reklama, zarządzanie działalnością
gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi
biurowe, usługi marketingowe, doradztwo gospodarcze, zarządzanie
wydajnością działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, testowanie uzdolnień, ocena umiejętności i ocena pracownika, zarządzanie personelem, usługi rekrutacji i obsady stanowisk
oraz związane z tym usługi zarządzania i doradztwa, usługi doradztwa
personalnego świadczone poprzez stronę internetową umożliwiającą
interaktywną ocenę pracowników i przyszłych pracowników, badania
gospodarcze i handlowe, badania i analizy rynku, analizy demograficzne, pozyskiwanie informacji gospodarczej i handlowej, badania
i ekspertyzy, gospodarcze badania ankietowe, opracowywanie danych statystycznych, kompilacja i analiza danych i usługi doradcze
związane z nimi, usługi doradztwa menedżerskiego w celu pomiaru
jakości miejsca pracy oraz techniki łączenia zadowolenia z miejsca
pracy z innymi wynikami działalności gospodarczej, dostarczanie informacji gospodarczych (on-line) ze światowej sieci komputerowej lub
Internetu, ankiety i usługi badania opinii publicznej, doradztwo, usługi
konsultacyjne i informacyjne związane z ankietami i badaniem opinii
publicznej, kompilacja ankiet i badań opinii publicznej w światowej
sieci komputerowej lub Internecie, dostarczanie informacji z dziedziny
ankietowania i badania opinii, usługi badania ankietowego opinii sfer

Nr 11/2019

gospodarczych i opinii publicznej oraz prowadzenie ankiet, zarządzanie relacjami z klientami, usługi planowania rozwoju działalności gospodarczej, 38 usługi telekomunikacyjne, świadczenie usług łączności
on-line, poprzez łączność światową sieć komputerową lub Internet,
poczta elektroniczna (e-mail), usługi wysyłania wiadomości i otrzymywania wiadomości, usługi nadawcze, tworzenie stron www, transmisja
i dystrybucja danych lub informacji audio-wizualnej poprzez światową
sieć komputerową lub Internet, dzierżawa czasu dostępu do komputerowych baz danych, przekaz telekomunikacyjny informacji (włącznie
ze stronami www), programów komputerowych i wszelkich innych
danych, świadczenie dostępu telekomunikacyjnego i łączy do komputerowych baz danych i Internetu, świadczenie informacji o środkach
łączności, usługi łączności w celu transmisji informacji, przekazywanie
informacji przez komputer, przekazywanie informacji przez środki
elektroniczne, 41 rozrywka i usługi edukacyjne, świadczenie szkoleń,
dostarczanie urządzeń do szkoleń, usługi szkoleń przy pomocy komputera, publikacje elektroniczne (nie do ściągania), dostarczanie publikacji on-line (nie do ściągania), publikacja elektronicznych książek
i dzienników on-line, publikacja elektronicznych wiadomości i biuletynów on-line, dostarczanie publikacji w Internecie lub światowej sieci
komputerowej poddającej się przeglądaniu, publikacja podręczników
szkoleniowych, świadczenie informacji edukacyjnej, świadczenie informacji o szkoleniu, informacja o usługach szkoleniowych i rozrywkowych, informacja o szkoleniu lub rozrywce dostarczana on-line
z komputerowej bazy danych lub Internetu, organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, sympozjów, kursów szkoleniowych,
wykładów, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych lub kulturalnych, nauczanie i szkolenie w dziedzinie biznesu,
przemysłu i informatyki, usługi doradcze dotyczące szkolenia kadry
kierowniczej, usługi doradztwa dotyczące szkolenia pracowników,
szkolenie personelu działów sprzedaży, szkolenia z zakresu sprzedaży,
opieka trenerska nad kadrą kierowniczą, cyfrowa muzyka (nie do ściągania) dostarczana z Internetu, cyfrowa muzyka (nie do ściągania)
dostarczana z serwisów www z plikami formatu MP3, wypożyczanie
płyt kompaktowych, usługi związane ze sportem i kulturą, informacje
o ścieżkach kariery i usługi doradcze (rady dotyczące edukacji i szkoleń), doradztwo i konsultacje dotyczące wszystkiego powyżej wymienionego, 42 usługi doradztwa w zakresie komputerowego sprzętu
i oprogramowania, programowanie komputerowe, usługi serwisowe
i konsultacyjne z zarządzania systemami komputerowymi, bazami danych i aplikacjami, projektowanie graficzne do kompilacji stron www
w Internecie, informacje dotyczące komputerowego sprzętu i oprogramowania dostarczane on-line ze światowej sieci komputerowej
lub Internetu, tworzenie i utrzymywanie stron www, hosting stron
www na zlecenie, usługi komputerowe, mianowicie usługi konsultacji
i doradztwa w dziedzinach oprogramowania komputerowego, usługi
projektowania programów i sieci komputerowych, usługi doradztwa
dotyczące grafiki i oprogramowania, wynajem komputerów, uaktualnianie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, opracowanie programów dla urządzeń przetwarzających dane, usługi naukowe i technologiczne oraz związane
z nimi badania i projektowanie, usługi badawcze i analizy przemysłowej, projektowanie i opracowanie komputerowego oprogramowania
i sprzętu, 45 usługi prawne, usługi doradcze związane ze strategiami
stosowania znaków firmowych i towarowych, zarządzanie znakami
firmowymi i towarowymi, segmentacja i pozycjonowanie znaków firmowych i towarowych.

(111) 322303
(220) 2018 12 10
(210) 493648
(151) 2019 07 22
(441) 2019 01 28
(732) NU-MED GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA, Elbląg (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELBLĄSKIE centrum onkologii
(540)

(591) niebieski, żółty
(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 26.01.16, 24.13.22, 29.01.13
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(510), (511) 44 usługi medyczne; szpitale, kliniki medyczne; usługi
medyczne w dziedzinie onkologii, udostępnianie informacji on-line
dotyczących onkologii, świadczenie usług badań przesiewowych
w celu wykrywania nowotworów, usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem i prognozowaniem dotyczącym nowotworów, analizy RNA lub DNA w zakresie diagnozowania i prognozowania zagrożenia nowotworami, usługi prywatnych szpitali, usługi
opieki medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, usługi lekarskie, usługi w zakresie badań lekarskich, doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, medyczna opieka pielęgniarska; usługi medyczne
w zakresie pielęgniarstwa, udzielanie informacji związanych z usługami opieki pielęgniarskiej, usługi tymczasowej opieki zastępczej
w postaci pomocy pielęgniarskiej, usługi położnicze, udzielanie
informacji dotyczących badań fizykalnych, wykonywanie badań
medycznych, medyczne badania osób, badania medyczne, badania
w zakresie diagnozy stanu zdrowia, badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, badania medyczne w celach diagnostycznych lub
leczenia, usługi opieki medycznej, opieka medyczna i zdrowotna,
usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi informacyjne
w zakresie opieki medycznej, świadczenie usług w zakresie opieki
zdrowotnej, usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, usługi
w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, udostępnianie informacji
medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, usługi opieki nad
pacjentami hospitalizowanymi i dochodzącymi, opieka medyczna
i analizy związane z leczeniem pacjenta, terapia zajęciowa i rehabilitacja; rehabilitacja fizyczna; podstawowa opieka zdrowotna; specjalistyczna opieka zdrowotna, wynajem łóżek specjalnie skonstruowanych do leczenia medycznego.

(111) 322304
(220) 2018 12 11
(210) 493679
(151) 2019 06 28
(441) 2019 02 25
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAGNEFARM
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 322305
(220) 2018 12 11
(210) 493680
(151) 2019 07 17
(441) 2019 03 25
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAGNEFAN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 322306
(220) 2018 12 11
(210) 493682
(151) 2019 06 17
(441) 2019 01 28
(732) Noris Pharma AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) UROFEM
(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) 322307
(220) 2018 12 12
(151) 2019 07 23
(441) 2019 04 01
(732) ZARZECCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZARZECCY

(210) 493762
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(540)

(591) szary, biały
(531) 24.01.10, 25.01.25, 26.05.01, 26.05.15, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 ser Koryciński Swojski.
(111) 322308
(220) 2018 12 13
(151) 2019 07 08
(441) 2019 02 25
(732) ZIELONKA WIKTOR, Kartuzy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OKOBUS
(540)

(210) 493793

(591) różowy, biały
(531) 02.09.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 artykuły optyczne, etui na okulary, obiektywy [soczewki] optyka, okulary, okulary 3D, okulary inteligentne, przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, pojemniczki
na szkła kontaktowe, soczewki do okularów, soczewki korekcyjne
[optyka], soczewki optyczne, szkła kontaktowe, szkło optyczne, sznureczki do binokli, urządzenia i przyrządy optyczne, zestawy soczewek
[wzierniki, okulary], 44 usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi medyczne, usługi optyczne.
(111) 322309
(220) 2018 12 13
(151) 2019 07 09
(441) 2019 03 04
(732) 4C SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O!TWÓRZ MIESZKANIE
(540)

(210) 493797

(591) zielony, czarny
(531) 27.05.03, 24.17.04, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi merchandisingu, przygotowywanie materiałów reklamowych i merchandisingowych dla osób trzecich, usługi
doradztwa w zakresie public relations, badania w zakresie public relations, usługi badania opinii publicznej, badania rynku mediów i reklamy, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi w zakresie public relations, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet,
wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, usługi w zakresie
reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, mediach drukowanych i elektronicznych (Internet),
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, filmu, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych,
organizacji pokazów i wystaw, 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 menedżerskie dla
sportowców, usługi zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące handlu elektronicznego, organizacja wystaw dla biznesu lub handlu w tym e-handlu, 38 elektroniczna transmisja danych i informacji,
transmisja programów telewizyjnych, zapewnienie użytkownikom
dostępu do Internetu, zapewnienie połączeń telekomunikacyjnych
do baz danych lub Internetu, transmisja danych przez Internet, usługi dostępu do Internetu, udostępnianie forów internetowych online,
transmisja treści multimedialnych przez Internet, transmisja strumie-
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niowa telewizji przez Internet, nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, usługi świadczone przez dostawców Internetu,
zapewnianie dostępu do stron internetowych, zapewnianie dostępu
do blogów internetowych, cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, emisja filmów za pośrednictwem Internetu, usługi
bramek telekomunikacyjnych, usługi poczty elektronicznej, usługi
telekomunikacyjne, mianowicie elektroniczna transmisja danych i informacji, wiadomości elektronicznych, usługi interaktywnej tablicy
ogłoszeń pozwalającej internautom wymianę informacji na temat
zainteresowań, kolekcji, handlu i sprzedaży dóbr i usług poprzez
światową sieć komputerową, usługi agencji informacyjnej: zbieranie
i rozpowszechnianie informacji, zapewnianie dostępu do platform
handlu elektronicznego w Internecie, 41 produkcja i dystrybucja
programów telewizyjnych, filmów, spektakli, przedstawień, graficznych elementów filmowych, filmów audio i video, produkcja efektów
specjalnych do filmów, telewizji i radia, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, audiowizualnych, video, produkcja
nagrań dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku i obrazu, produkcja
filmów na płytach DVD i CD-ROM, adaptacja i montaż filmów, nagrań
video, programów telewizyjnych i radiowych, obsługa studia filmowego, prezentacja filmów i nagrań wideo, tworzenie programów
i imprez w celu ich redystrybucji pośród osób trzecich, dystrybucja
filmów i obrazów w celach edukacyjnych, kulturalnych lub rozrywkowych, dystrybucja widowisk i programów radiowych, telewizyjnych,
internetowych i online, dokonywana w celach edukacyjnych, kulturalnych lub rozrywkowych, produkcja imprez w celach edukacyjnych, kulturalnych lub rozrywkowych, do redystrybucji pośród osób
trzecich, redagowanie i publikowanie tekstów, usługi wydawania
publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, publikowanie tekstów w postaci płyt CD-ROM, publikowanie
materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, publikacja
tekstów w postaci nośników elektronicznych, produkcja taśm wideo, nagrywanie taśm wideo, produkcja taśm wideo i dysków wideo,
udostępnianie informacji z wykorzystaniem baz danych dotyczących
bieżących wydarzeń politycznych, kulturalnych i gospodarczych,
sportu, imprez sportowych, podnoszenia sprawności fizycznej, zajęć
rekreacyjnych i sprawnościowych oraz rozrywki, organizowanie zajęć sportowych, zawodów i imprez sportowych, organizacja i przygotowanie imprez sportowych i konkursów sportowych, prowadzenie szkoleń z dziedziny sportu, organizacja i prowadzenie treningu
dla zawodników dyscyplin sportowych, usługi trenerskie, wynajmowanie obiektów sportowych, stadionów, kortów tenisowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, udostępnianie obiektów i urządzeń
sportowych, usługi produkcji imprez sportowych, usługi w zakresie
informacji i edukacji sportowej, udostępnianie informacji z wykorzystaniem baz danych dotyczących bieżących wydarzeń politycznych
i gospodarczych, szkolenia z zakresu public relations, 42 projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, doradztwo związane z oprogramowaniem do systemów komunikacyjnych, badania projektowe związane z oprogramowaniem,
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,
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, prowadzenie serwerów i portali internetowych, doradztwo w projektowaniu stron internetowych, doradztwo w sprawach komputerów, doradztwo w zakresie
sprzętu komputerowego, doradztwo związane z odzyskiwaniem
danych komputerowych, doradztwo związane z aktualizacją oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z konserwacją
oprogramowania komputerowego, tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, konserwacja oprogramowania
używanego w obszarze handlu elektronicznego, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych do handlu
elektronicznego, hosting platform przeznaczonych do handlu elektronicznego przez Internet.

(732) UNILEVER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AMINO
(510), (511) 29 mięso i produkty mięsne, ryby, drób, dziczyzna, zupy
i buliony, w tym buliony w formie pasty i granulatu, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, gotowe sałatki, zupy instant,
w proszku i mrożone, buliony, w tym kostki, pasty i granulki, puree,
w tym puree pomidorowe, pasty, w tym pasta pomidorowa i pasty
ziołowe, pikle, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie warzyw,
przekąski na bazie owoców, gotowe posiłki składające się całkowicie
lub głównie z drobiu, dziczyzny, mięsa, zup i zup instant, mrożone
posiłki składające się głównie z warzyw, drobiu, ryb, mięsa, zupy
i zupy instant, gotowe posiłki zawierające drób, dziczyznę, mięso,
warzywa i/lub ryby, przeciery warzywne, przeciery pomidorowe,
30 dodatki do zup a mianowicie grzanki, krakersy, zioła i ich połączenia, środki aromatyzujące i przyprawy, w tym w postaci proszku
i pasty, marynaty, ryż, makarony, w tym makarony nadziewane, sosy,
w tym sosy w postaci zamrożonej, mokrej i suchej, mieszanki sosów
w proszku, suche i płynne gotowe do spożycia posiłki, składające się
głównie z makaronu lub ryżu, przekąski i przekąski instant składające się głównie z makaronu lub ryżu, gotowe do użycia mieszanki
do przygotowania potraw i sosów.

(111) 322310
(151) 2019 07 05

(111) 322313
(151) 2019 06 12

(220) 2018 12 13
(441) 2019 03 18

(210) 493808

(111) 322311
(220) 2018 12 13
(210) 493813
(151) 2019 06 28
(441) 2019 02 25
(732) KRYSIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Baranowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HANDY
(540)

(591) pomarańczowy, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.09.15
(510), (511) 7 kosiarki i dokaszarki do trawy elektryczne i spalinowe,
ostrza do kosiarek, silniki do kosiarek, kosy spalinowe, przycinarki
jako narzędzia obsługiwane ręcznie, nożyce do żywopłotów, pilarki,
piły łańcuchowe, ciągniki ogrodnicze jednoosiowe, traktory ogrodowe do strzyżenia trawników, samojezdne kosiarki do trawy z siedziskiem dla operatora, pługi, glebogryzarki, zgrabiarki, zamiatarki,
wertykulatory, odśnieżarki, odkurzacze ogrodnicze, pompy zanurzeniowe, agregaty prądotwórcze, spawarki, 8 kosiarki ogrodowe
ręczne, ręczne odśnieżarki, narzędzia ręczne sterowane ręcznie, 35
usługi w zakresie organizowania pokazów towarów, informacji handlowej i porad konsumenckich, reklamowanie towarów i usług oraz
ich promocja na rzecz osób trzecich, internetowe przekazywanie
informacji tekstowych i obrazowych na temat sprzedaży wysyłkowej towarów, usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej, detalicznej,
wysyłkowej i za pośrednictwem Internetu: artykułów rolniczych,
ogrodniczych i leśnych, maszyn i urządzeń oraz przyborów i sprzętu
dla rolnictwa, leśnictwa i ogrodnictwa, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa,
badania rynku, opinii publicznej i badania marketingowe, tworzenie
komputerowych baz danych i zarządzanie zbiorami informatycznymi, przetwarzanie danych dla osób trzecich, organizowanie wystaw
w celach handlowych i reklamowych, tworzenie i rozpowszechnianie katalogów reklamowych, ulotek, folderów i innych materiałów
informacyjnych, tworzenie stron internetowych, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych.
(111) 322312
(220) 2018 12 14
(210) 493868
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 04
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŁOWIECKA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.
(220) 2018 12 14
(441) 2019 02 25

(210) 493869
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(732) PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Femilla URO
(540)

(732) PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OTIZEA
(540)

(591) różowy, fioletowy, ciemnoróżowy, jasnoróżowy,
jasnofioletowy, szary
(531) 05.05.16, 29.01.15, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.17,
26.11.02, 26.11.05, 26.11.06, 26.11.08
(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) 322314
(220) 2018 12 14
(210) 493870
(151) 2019 07 09
(441) 2019 03 25
(732) INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLINPAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Radzików (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Krajowe Dni Ziemniaka
(540)

(591) granatowy, zielony, niebieski
(531) 05.01.13, 05.09.03, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.18, 26.11.13,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja
targów w celach handlowych lub reklamowych, organizacja wystaw
w celach handlowych lub treklamowych, 41 organizacja szkoleń,
organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja
wystaw w celach szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, organizacja wystaw do celów kulturalnych
lub edukacyjnych.
(111) 322315
(220) 2018 12 14
(210) 493871
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 04
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CZAPLA SIWA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.
(111) 322316
(220) 2018 12 14
(210) 493872
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 04
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DWÓR BIELICE
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.
(111) 322317
(151) 2019 06 12

(220) 2018 12 14
(441) 2019 02 25
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(210) 493875

(591) granatowy, niebieski, szary, ciemnoszary, ciemnoniebieski,
niebieski, jasnoniebieski
(531) 02.09.04, 29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.13.25
(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) 322318
(220) 2018 12 14
(210) 493881
(151) 2019 07 09
(441) 2019 03 25
(732) INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLINPAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Radzików (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Potato Days Poland
(540)

(591) granatowy, zielony, brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.03.13, 05.09.03, 26.01.04, 26.01.15,
26.01.18, 26.11.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja
targów w celach handlowych lub reklamowych, organizacja wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, 41 organizacja szkoleń,
organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja
wystaw w celach szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, organizacja wystaw do celów kulturalnych
lub edukacyjnych.
(111) 322319
(220) 2018 12 15
(210) 493919
(151) 2019 06 27
(441) 2019 03 11
(732) PLATINIUM WELLNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) fitness platinium
(510), (511) 41 fitness kluby, usługi fitness klubów, prowadzenie zajęć fitness, usługi klubów zdrowia [fitness], treningi zdrowotne i treningi fitness, usługi sportowe w zakresie fitnessu, usługi trenerskie
w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], usługi doradcze w zakresie
ćwiczeń fizycznych [fitness], usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness klub], udostępnianie informacji dotyczących
treningu fitness za pomocą portalu on-line
, udostępnianie kortów tenisowych, wynajmowanie kortów tenisowych, nauka gry w tenisa, zajęcia sportowe, pływalnie [baseny],
prowadzenie basenów kąpielowych, udostępnianie basenów kąpielowych, udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych,
udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie obiektów i sprzętu do treningu sportowego, udostępnianie obiektów
i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, usługi siłowni sportowych, instruktaż w zakresie
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gimnastyki, usługi organizowania zajęć sportowych na urządzeniach
sportowych, 44 doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, usługi
w zakresie korzystania z sauny.

(111) 322320
(220) 2018 12 15
(210) 493920
(151) 2019 07 16
(441) 2019 03 11
(732) CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HARNAŚ JASNE PEŁNE
(540)

(591) biały, czerwony, niebieski, złoty
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.08, 25.01.01, 25.01.15
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.
(111) 322321
(220) 2018 12 17
(210) 493934
(151) 2019 06 27
(441) 2019 03 11
(732) BROS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DAUMAN
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach,
analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy,
badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej,
badania w zakresie biznesu, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania
biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych
do komputerowej bazy danych, komputerowe zarządzanie plikami,
marketing ukierunkowany, negocjowanie i rozliczanie transakcji
handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych
dla osób trzecich, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm
na zlecenie, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo
biznesowe], pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania
wydarzeń sportowych, przygotowanie listy płac, przygotowywanie
zeznań podatkowych, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam,
sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, sporządzanie wyciągów z konta, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], transkrypcja wiadomości [prace
biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe zarządzanie
przedsiębiorstwem, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi
aukcyjne, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe,
usługi menedżerskie dla sportowców, usługi podatkowe, usługi
pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przed, usługi pośrednictwa
w handlu, usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe],
usługi public relations, usługi sekretarskie, usługi umawiania spotkań
[prace biurowe], usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego,
usługi w zakresie wywiadu rynkowego, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne w zakresie odpo-
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wiedzi na ogłoszenia przetargowe, wyceny handlowe, wyszukiwanie
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów
budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.

(111) 322322
(220) 2018 12 17
(210) 493958
(151) 2019 06 27
(441) 2019 03 11
(732) MIKROFLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MikroCalc
(540)

(591) jasnozielony, jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, 31 płody rolne
i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne.
(111) 322323
(220) 2019 01 11
(210) 493968
(151) 2019 07 09
(441) 2019 03 25
(732) RESTAURANT PARTNER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PizzaPortal.pl GIF ME FOOD
(540)

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.07, 26.04.18
(510), (511) 35 promocja sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, usługi w zakresie promocji handlu, usługi reklamowe i marketingowe, reklama za pośrednictwem Internetu, prezentowanie
produktów w Internecie i mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
usługi handlu detalicznego za pośrednictwem Internetu gotowych
posiłków, napojów, żywności, porównywanie cen dotyczących
usług sprzedaży gotowych posiłków, napojów, żywności, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, w tym przede wszystkim z zakresu gastronomii, zapewnienie
platformy internetowej umożliwiającej porównanie ofert restauracji,
barów, kafeterii, usługa prowadzenia platfomy internetowej do zamawiania posiłków, napojów, żywności on-line, telemarketing, sortowanie danych w bazach komputerowych, 39 dostawa gotowych
posiłków, napojów, żywności, dostawa pizzy, dostarczanie towarów,
w szczególności posiłków, napojów, żywności zamówionych przez
Internet lub telefon, transport posiłków, żywności, napojów, pakowanie gotowych posiłków, napojów, żywności, usługi kurierskie, 43
usługi gastronomiczne, usługi restauracyjne, bary szybkiej obsługi,
kafeterie: kawiarnie, przygotowywanie posiłków i napojów, dokonywanie rezerwacji restauracji, posiłków, dostarczanie posiłków
do bezpośredniego spożycia, spersonalizowane usługi planowania
posiłków za pośrednictwem strony internetowej, usługi cateringu,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, rezerwacja miejsc
w pensjonatach, hotelach, hostelach, dokonywanie rezerwacji sal
konferencyjnych, balowych, bankietowych.
(111) 322324
(220) 2018 12 17
(151) 2019 07 25
(441) 2019 03 18
(732) Hochland SE, Heimenkirch (DE)

(210) 493974
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(540) (znak słowny)
(540) SIELSKI Z NATURY
(510), (511) 29 produkty nabiałowe, wyroby serowarskie, sery żółte, biały ser, twarogi, ser topiony, sery do zapiekania, ser miękki,
ser twardy, starty ser, ser owczy, ser kozi, ser z mleka krowiego, ser
mieszany, ser pleśniowy, ser wędzony, sery dojrzewające, substytuty
serów, dipy serowe, mieszanki serowe, paluszki serowe, ser z przyprawami, ser z ziołami, sery świeże niedojrzewające, miękkie dojrzałe
sery, pasty serowe i twarożki do pieczywa z różnymi dodatkami, desery słodkie na bazie sera, desery z produktów mlecznych, przekąski
serowe z dodatkami niemlecznymi, gotowe dania na bazie sera z różnymi dodatkami, tłuszcze jadalne i oleje jadalne.
(111) 322325
(220) 2018 12 17
(210) 493976
(151) 2019 07 16
(441) 2019 03 11
(732) Lendo AB, Sztokholm (SE)
(540) (znak słowny)
(540) Lendo Polska
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, sprawy
monetarne, maklerstwo w związku z usługami finansowymi i monetarnymi, w tym maklerstwo w związku z leasingiem.
(111) 322326
(220) 2018 12 17
(210) 493981
(151) 2019 07 25
(441) 2019 03 04
(732) MAŁOPOLSKIE CENTRUM NAUKI COGITEON, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Cogiteon
(510), (511) 41 informacja o edukacji, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, produkcja filmów, innych
niż reklamowe, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, rezerwowanie miejsc na pokazy, usługi w zakresie
oświaty [nauczanie], usługi muzeów [wystawy], usługi rozrywkowe.
(111) 322327
(220) 2018 12 20
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) FRONERI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1947 ZIELONA BUDKA
(540)

(210) 494114

(591) zielony
(531) 29.01.03, 27.07.01, 27.05.01, 26.11.13
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, mrożone wyroby cukiernicze i słodycze, wyroby lodowe i desery lodowe, lody, lody smakowe, lody mleczne, lody wodne, lody sokowe, lody owocowe, sorbety zawarte w tej klasie, mrożone jogurty, wyroby lodowe, desery
lodowe, lody, sorbety lodowe z dodatkiem bakalii, galaretek owocowych, ciastek, kawałków owoców, sosów, lody w proszku, preparaty do sporządzania lodów, środki wiążące do produkcji lodów, sosy
do lodów i deserów, wafle i rożki do lodów, ozdoby jadalne do lodów, 40 produkcja na rzecz osób trzecich wyrobów cukierniczych
i słodyczy, mrożonych wyrobów cukierniczych i słodyczy, wyrobów
lodowych i deserów lodowych, lodów, sorbetów, lodów w proszku,
preparatów do sporządzania lodów, środków wiążących do produkcji lodów, sosów do lodów i deserów, wafli i rożków do lodów, ozdób
jadalnych do lodów i deserów.
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(111) 322328
(220) 2018 12 21
(210) 494160
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 11
(732) INDIGO NAILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NB NAIL BUSINESS INDIGONAILS GROUP
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.19, 27.05.22,
27.05.23, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 16 artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, bloki jako artykuły papiernicze, czasopisma [periodyki], kalendarze, katalogi, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, badania opinii
publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych w reklamie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, informacja o działalności gospodarczej, marketing ukierunkowany, pisanie scenariuszy
do celów reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, reklama, usługi
marketingowe, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, 41 doradztwo zawodowe, kształcenie praktyczne
[pokazy], organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie].
(111) 322329
(220) 2018 12 26
(151) 2019 06 25
(441) 2019 02 25
(732) RUKS JÓZEF, Leszno (PL);
MALESZKA MICHAŁ, Leszno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARUX
(540)

(210) 494223

(591) zielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa lakierów, lakierów
samochodowych, podkładowych lakierów ochronnych, lakierów
w sprayu, lakierów do malowania, zagęszczaczy do lakierów, lakierów w postaci farb, lakierów przeznaczonych dla przemysłu, lakierów
w postaci powłok, preparatów do suszenia lakierów, mieszanek powłokowych w postaci lakierów, rozpuszczalników do ponownego lakierowania pojazdów, lakierów stosowanych do naprawy pojazdów
mechanicznych, rozcieńczalników, rozcieńczalników do lakierów
i innych farb, rozcieńczalników do lakierów akrylowych i bazowych,
rozpuszczalników nitro, benzyny ekstrakcyjnej, rozpuszczalników
ekstrakcyjnych, rozpuszczalników ftalowych, rozpuszczalników karbomidowych, rozpuszczalników chlorokauczukowych, rozpuszczalników uniwersalnych, nafty, denaturatu, spirytusu technicznego, izopropanolu, środków wiążących do lakierów, środków utrwalających
w postaci lakierów, rozcieńczalników do powłok, rozcieńczalników
do farb, rozcieńczalników do lakierów, farb w sprayu, pistoletów
natryskowych do nakładania farb, pistoletów lakierniczych, wymiennych dysz do pistoletów lakierniczych, szlifierek, elektrycznych
i pneumatycznych szlifierek lakierniczych, elektrycznych i pneumatycznych polerek lakierniczych, sprężarek, urządzeń do malowania, pistoletów do malowania, maszyn do malowania z pistoletami
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do malowania, pistoletów natryskowych do malowania, zautomatyzowanych maszyn do malowania, zautomatyzowanych pistoletów
natryskowych do malowania, stojaków lakierniczych, akcesoriów
do malowania i lakierowania, węży, szybkozłączek, tarcz, obejm,
przekładek dystansowych, pędzli, pędzli do nanoszenia farb, folii,
folii maskujących, pokryć z tworzyw sztucznych używanych jako
folie malarskie, 37 lakiernictwo samochodowe, malarstwo przemysłowe, malowanie i lakierowanie, usługi malarskie, nakładanie farby
w sprayu, odświeżanie lakieru samochodu, malowanie samochodów, malowanie natryskowe, malowanie natryskowe metali, malowanie pojazdów mechanicznych, malowanie ozdobnych pasków
na samochodach, malowanie metalowych powierzchni w celu zapobiegania korozji. 			
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 322330
(220) 2019 01 04
(210) 494465
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 11
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SheShe
(540)

(591) czarny, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 322331
(220) 2018 12 11
(210) 493707
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 23
(732) OLEJNICZAK DOMINIKA F.H.U. PERUKI DOROTHY, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PERUKI DOROTHY
(510), (511) 26 ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna towarów w związku z perukami za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, 40 wyrób peruk,
wytwarzanie i dopasowywanie peruk na zamówienie, 44 usługi fryzjerskie w odniesieniu do stylizacji i pielęgnacji sztucznych włosów
i peruk.
(111) 322332
(220) 2018 12 19
(151) 2019 07 24
(441) 2019 04 08
(732) LEWANDOWSKA ANNA, Rakowiska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Anna Lewandowska
(540)

(210) 494050
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dycznego, preparaty medyczne do odchudzania i/lub utrzymywania
wagi, dietetyczna żywność i napoje do celów leczniczych, preparaty
z mikroelementów przeznaczone dla ludzi, napoje ziołowe lub witaminizowane do użytku leczniczego, herbaty lecznicze, produkty
i preparaty lecznicze do pielęgnacji ciała, koktajle dietetyczne do celów leczniczych, mieszanki witamin i minerałów, kosmetyki i preparaty kosmetyczne o działaniu leczniczym, odżywki do celów leczniczych, dietetyczne artykuły spożywcze i suplementy (nielecznicze),
składające się głównie z wyciągów roślinnych i/lub zwierzęcych, ziół
i trawy morskiej, niemedyczne proteinowe i/lub węglowodanowe
suplementy do żywności do celów dietetycznych, preparaty i suplementy dietetyczne do odchudzania, redukcji wagi, utrzymania mięśni
i odbudowy mięśni inne niż do celów leczniczych, dietetyczne środki
spożywcze inne niż do celów leczniczych, proszki do przygotowywania napojów na bazie preparatów wspomagających odchudzanie
lub zawierające probiotyki, preparaty do zastosowania jako dodatki
dietetyczne do spożycia przez osoby dbające o sylwetkę, osoby odchudzające się i osoby uprawiające sport, suplementy do żywności
inne niż do celów leczniczych, dodatki odżywcze do żywności inne niż
do celów leczniczych, napoje dietetyczne na bazie mleka, herbaty lub
kawy inne niż do celów leczniczych, 16 druki informujące o zdrowiu,
sprawności fizycznej, odżywianiu i odchudzaniu, książki kucharskie,
karty na przepisy, materiały instruktażowe i dydaktyczne (z wyjątkiem
urządzeń), kalendarze, tabele kaloryczności produktów, czasopisma,
ulotki, papierowe materiały biurowe, torebki do pakowania z papieru
lub tworzyw sztucznych, 29 konserwowe, suszone i gotowane owoce
i warzywa, Jaja, mleko i produkty mleczne, produkty spożywcze na bazie mleka, napoje na bazie mleka, napoje z mlekiem, koktajle mleczne,
proszki i mieszanki mleczne, proszki i mieszanki mleczne w proszku
do sporządzania koktajli mlecznych,napoje mleczne o smaku owocowym, granulaty i preparaty na bazie żelatyny spożywczej do sporządzania musów, preparaty na bazie żelatyny spożywczej do zmiany
płynów w jadalne musy zupy i preparaty do sporządzania zup, oleje
i tłuszcze jadalne, 30 herbaty ziołowe, niskokaloryczne artykuły spożywcze inne niż do celów leczniczych sporządzone z towarów zawartych w tej klasie, niskokaloryczne dania gotowe i przekąski inne niż
do celów leczniczych sporządzone z towarów zawartych w tej klasie,
Wyroby piekarnicze i cukiernicze, produkty zbożowe, muesli, batony
zbożowe, błonnik spożywczy, granulki i preparaty do tworzenia musów, 32 napoje bezalkoholowe, napoje witaminizowane, wody niegazowane i gazowane, wody mineralne, syropy, preparaty i esencje
do sporządzania napojów, soki, napoje i nektary, ekstrakty do napojów, napoje niskokaloryczne, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe zastępujące posiłki, 35 usługi w zakresie reklamy, promocji
sprzedaży i marketingu, świadczone z wykorzystaniem radia, telewizji,
prasy, internetu, bilbordów, afiszy, plakatów, neonów, flag i transparentów, usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych w postaci próbek, ulotek reklamowych i broszur informacyjnych,
usługi w zakresie publikacji tekstów reklamowych, usługi w zakresie
organizowania wystawy, loterii, zawodów i konkursów w celach reklamowych i promocyjnych, usługi w zakresie sprzedaży, substancji dietetycznych i suplementów diety, 44 usługi doradcze i konsultacyjne
w zakresie odchudzania, kontroli wagi, programów diet, stosowania
diet, ćwiczeń fizycznych, nawyków żywieniowych, zdrowia, stylu życia
i dobrego samopoczucia, planowanie programów odchudzających,
usługi salonów piękności.

(111) 322333
(220) 2019 02 15
(210) 495967
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) HINC SEBASTIAN ENMEX INŻYNIERIA, Pruszcz Gdański (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) enmex
(540)

(591) czarny, szary, biały, ciemnoszary, jasnoszary
(531) 02.03.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 5 dietetyczne substancje, suplementy i preparaty, oleje
i olejki lecznicze, probiotyczne preparaty bakteryjne do użytku me-

(591) biały, jasnoniebieski, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.03.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: geodezyjne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, urządzenia i przyrządy do przewodzenia,
przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji
energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub
odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych,
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nagrane dyski, osprzęt do przetwarzania danych, szafy rozdzielcze
[elektryczność], skrzynki rozdzielcze elektryczne, szafy przystosowane do urządzeń elektrycznych, aparatura i urządzenia do sterowania
przepływu energii elektrycznej, komponenty elektryczne i elektroniczne „paliwowe”, ogniwa paliwowe, ogniwa i baterie elektryczne,
ogniwa słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, aparatura
i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej,
sterowniki automatyki przemysłowej, instalacja sprzętu do automatyki budowlanej, systemy automatyki domowej, oprogramowanie
do automatyki domowej, systemy zarządzania budynkami [BMS],
alarmowy systemy bezpieczeństwa [inne niż do pojazdów], elektroniczne systemy zabezpieczające do sieci domowej, systemy operacyjne, systemy alarmowe, systemy gaśnicze, komputerowe systemy
operacyjne, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne,
elektroniczne urządzenia sterujące procesami, oprogramowanie
do sterowania procesami przemysłowymi, instalacje elektryczne
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, mechanizmy
zdalnego sterowania, urządzenia zdalnego sterowania do instalacji
klimatyzacyjnych, oprogramowanie komputerowe do zdalnego sterowania elektrycznymi urządzeniami oświetleniowymi, sterowniki
automatyki przemysłowej, 37 usługi budowlane i konstrukcyjne,
rozbiórkowe i wyburzeniowe, nadzór budowlany, usługi doradcze,
informacyjne i konsultacyjne związane z publicznymi robotami budowlanymi, budowa budynków edukacyjnych, mieszkalnych i komercyjnych, produkcyjnych i przemysłowych, na zamówienie, usługi
doradcze związane z instalacją sprzętu automatyki budowlanej,
instalacja sprzętu do automatyki budowlanej, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), usługi instalowania sieci wodno-kanalizacyjnej, czyszczenie,
konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnej, usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawa i konserwacja wind i dźwigów, usługi doradcze dotyczące instalacji wind osobowych, budowa nieruchomości mieszkalnych, komercyjnych, przemysłowych, budowa obiektów
publicznych, sportowych, doradztwo inżynieryjne [budownictwo],
doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej [usługi budowlane],
zarządzanie obiektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, zarządzanie projektem budowy, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, usługi nadzoru budowlanego w zakresie
projektów budowlanych, usługi konsultacyjne związane z instalacją,
konserwacją i naprawą sprzętu komputerowego, usługi informacyjne związane z instalacją systemów zabezpieczających, usługi doradcze związane z instalacją urządzeń: do ogrzewania i chłodzenia,
oświetleniowych, sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, sprzętu
przeciwpożarowego, usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi doradcze związane z instalacja sprzętu automatyki budowlanej, instalacja sprzętu do automatyki budowlanej, 40
wytwarzanie energii elektrycznej, wytwarzanie energii z energii słonecznej, wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,
usługi doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej, produkcja energii elektrycznej, wytwarzanie na zamówienie budynków,
recykling i uzdatnianie odpadów, 42 projektowanie: domów, budynków, konstrukcji, budynków przemysłowych, obiektów sportowych,
centrów handlowych, projektowanie ogrzewania, projektowanie
architektoniczne, projektowanie techniczne i doradztwo, projektowanie budowlane, projektowanie konstrukcji budynków, projektowanie wnętrz budynków, systemów inżynierii budowlanej, instalacji
urządzeń przemysłowych i opracowywanie produktów inżynieryjnych i opracowywanie sieci telekomunikacyjnych, planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, doradztwo techniczne związane
z projektowaniem, projektowanie i opracowywanie sieci dystrybucji
energii, usługi doradcze związane z projektowaniem budynków, projektowanie i planowanie techniczne rurociągów w dziedzinie gazu,
wody i wody ściekowej, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii
energetycznej, usługi projektowania, projektowanie urządzeń i przyrządów mechanicznych, elektromechanicznych i optoelektronicznych, projektowanie i opracowywanie nowych technologii na rzecz
osób trzecich, badania nad procesami przemysłowymi, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do sterowania procesami, usługi projektowania na zamówienie, projektowanie
i opracowywanie sieci, projektowanie systemów inżynierii budowlanej, usługi inżynieryjne, usługi doradcze w zakresie projektowania,
projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, projektowanie
oprogramowania do urządzeń wbudowanych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania systemowego, usługi projektowania
w zakresie tworzenia sieci, usługi architektoniczne w zakresie pro-
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jektowania budynków przemysłowych, budynków komercyjnych,
centrów handlowych, projektowanie na zamówienie i inżynieria
w zakresie systemów telefonicznych, systemów telewizji kablowej
i światłowodów.

(111) 322334
(220) 2019 02 15
(210) 495968
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) HINC SEBASTIAN ENMEX INŻYNIERIA, Pruszcz Gdański (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ENMEX
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: geodezyjne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, urządzenia i przyrządy do przewodzenia,
przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji
energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub
odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych,
nagrane dyski, osprzęt do przetwarzania danych, szafy rozdzielcze
[elektryczność], skrzynki rozdzielcze elektryczne, szafy przystosowane do urządzeń elektrycznych, aparatura i urządzenia do sterowania
przepływu energii elektrycznej, komponenty elektryczne i elektroniczne „paliwowe”, ogniwa paliwowe, ogniwa i baterie elektryczne,
ogniwa słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, aparatura
i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej,
sterowniki automatyki przemysłowej, instalacja sprzętu do automatyki budowlanej, systemy automatyki domowej, oprogramowanie
do automatyki domowej, systemy zarządzania budynkami [BMS],
alarmowy systemy bezpieczeństwa [inne niż do pojazdów], elektroniczne systemy zabezpieczające do sieci domowej, systemy operacyjne, systemy alarmowe, systemy gaśnicze, komputerowe systemy
operacyjne, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne,
elektroniczne urządzenia sterujące procesami, oprogramowanie
do sterowania procesami przemysłowymi, instalacje elektryczne
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, mechanizmy
zdalnego sterowania, urządzenia zdalnego sterowania do instalacji
klimatyzacyjnych, oprogramowanie komputerowe do zdalnego sterowania elektrycznymi urządzeniami oświetleniowymi, sterowniki
automatyki przemysłowej, 37 usługi budowlane i konstrukcyjne,
rozbiórkowe i wyburzeniowe, nadzór budowlany, usługi doradcze,
informacyjne i konsultacyjne związane z publicznymi robotami budowlanymi, budowa budynków edukacyjnych, mieszkalnych i komercyjnych, produkcyjnych i przemysłowych, na zamówienie, usługi
doradcze związane z instalacją sprzętu automatyki budowlanej,
instalacja sprzętu do automatyki budowlanej, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), usługi instalowania sieci wodno-kanalizacyjnej, czyszczenie,
konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnej, usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawa i konserwacja wind i dźwigów, usługi doradcze dotyczące instalacji wind osobowych, budowa nieruchomości mieszkalnych, komercyjnych, przemysłowych, budowa obiektów
publicznych, sportowych, doradztwo inżynieryjne [budownictwo],
doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej [usługi budowlane],
zarządzanie obiektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, zarządzanie projektem budowy, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, usługi nadzoru budowlanego w zakresie
projektów budowlanych, usługi konsultacyjne związane z instalacją,
konserwacją i naprawą sprzętu komputerowego, usługi informacyjne związane z instalacją systemów zabezpieczających, usługi doradcze związane z instalacją urządzeń: do ogrzewania i chłodzenia,
oświetleniowych, sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, sprzętu
przeciwpożarowego, usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi doradcze związane z instalacją sprzętu automatyki budowlanej, instalacja sprzętu do automatyki budowlanej, 40
wytwarzanie energii elektrycznej, wytwarzanie energii z energii słonecznej, wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,
usługi doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej, produkcja energii elektrycznej, wytwarzanie na zamówienie budynków,
recykling i uzdatnianie odpadów, 42 projektowanie: domów, budynków, konstrukcji, budynków przemysłowych, obiektów sportowych,
centrów handlowych, projektowanie ogrzewania, projektowanie
architektoniczne, projektowanie techniczne i doradztwo, projektowanie budowlane, projektowanie konstrukcji budynków, projektowanie wnętrz budynków, systemów inżynierii budowlanej, instalacji
urządzeń przemysłowych i opracowywanie produktów inżynieryjnych i opracowywanie sieci telekomunikacyjnych, planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, doradztwo techniczne związane
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z projektowaniem, projektowanie i opracowywanie sieci dystrybucji
energii, usługi doradcze związane z projektowaniem budynków, projektowanie i planowanie techniczne rurociągów w dziedzinie gazu,
wody i wody ściekowej, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii
energetycznej, usługi projektowania, projektowanie urządzeń i przyrządów mechanicznych, elektromechanicznych i optoelektronicznych, projektowanie i opracowywanie nowych technologii na rzecz
osób trzecich, badania nad procesami przemysłowymi, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do sterowania procesami, usługi projektowania na zamówienie, projektowanie
i opracowywanie sieci, projektowanie systemów inżynierii budowlanej, usługi inżynieryjne, usługi doradcze w zakresie projektowania,
projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, projektowanie
oprogramowania do urządzeń wbudowanych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania systemowego, usługi projektowania
w zakresie tworzenia sieci, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków przemysłowych, budynków komercyjnych,
centrów handlowych, projektowanie na zamówienie i inżynieria
w zakresie systemów telefonicznych, systemów telewizji kablowej
i światłowodów.

(111) 322335
(220) 2018 02 16
(210) 482474
(151) 2018 11 16
(441) 2018 07 16
(732) MUZEUM-DOM RODZINY PILECKICH W OSTROWI
MAZOWIECKIEJ (W ORGANIZACJI), Ostrów Mazowiecka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WM MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH
(540)

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 6 bibeloty, popiersia, posągi, posążki, statuetki, figurki
i modele wykonane z metali nieszlachetnych, 9 aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, aplikacje i programy komputerowe do pobrania, aplikacje mobilne, audiowizualne urządzenia
dydaktyczne [do nauczania], nagrania dźwiękowe i audiowizualne,
nośniki dźwięku, tekstu i obrazu zapisane w formacie mp3, nośniki dźwięku, tekstu i obrazu zapisane w formacie przystosowanym
do odtwarzania przez komputery i telefony komórkowe, programy
multimedialne, gry komputerowe, e-booki, audiobooki, filmy dokumentalne, programy radiowe, programy telewizyjne zapisane
na taśmie filmowej, kasetach magnetycznych i dyskach optycznych,
reportaże, zapisane nośniki dźwięku, tekstu i obrazu, w tym płyty
fonograficzne, płyty cd i dvd, taśmy filmowe, taśmy magnetyczne,
dyski optyczne przeznaczone do odtwarzania w urządzeniach multimedialnych, magnesy, magnesy dekoracyjne, 14 medale, medale
pamiątkowe, odznaczenia, odznaki pamiątkowe, ordery, popiersia, posągi, figurki i modele wykonane z lub pokryte szlachetnymi
i półszlachetnymi metalami, kamieniami i ich imitacjami, artykuły
ozdobne do użytku osobistego, wyroby jubilerskie, kółka na klucze
i breloczki oraz zawieszki do nich, zegary i zegarki, 16 książki, albumy,
broszury, czasopisma, magazyny, periodyki, materiały szkoleniowe
i instruktażowe, przewodniki, publikacje i wydawnictwa cykliczne
i okazjonalne, druki, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały szkoleniowe, komiksy, śpiewniki, kalendarze, terminarze, notatniki, notesy podręczne, foldery, katalogi, prospekty, kartki
do korespondencji, kartki okolicznościowe, karty pocztowe, koperty,
papier listowy, materiały piśmienne, materiały informacyjne i reklamowe, obrazy i zdjęcia, pióra i długopisy, pocztówki i widokówki,
fotografie, reprodukcje, zakładki do książek, nalepki, emblematy,
materiały do rysowania, 18 torby, torby pamiątkowe, torby płócienne, 19 popiersia, posągi, posążki, statuetki, figurki i modele wykonane z marmuru, kamienia i betonu, 20 bibeloty, popiersia, posągi,
posążki, statuetki, figurki i modele wykonane z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu,
macicy perłowej, sepiolitu i imitacji tych surowców lub z tworzyw
sztucznych, 21 bibeloty, popiersia, posągi, posążki, statuetki, figurki i modele wykonane ze szkła, kryształu i porcelany, filiżanki i kubki, materiały promocyjne w postaci gadżetów wykonane ze szkła,
porcelany i ceramiki, 25 odzież, nakrycia głowy, bandany na szyję,
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daszki do czapek, bluzy, koszulki, t-shirty, 28 ozdoby okazjonalne
i materiały promocyjne w formie pamiątek-w postaci gier, zabawek
i akcesoriów do zabawy, artykułów i sprzętu sportowego, modele
do zabawy, 35 usługi prowadzenia sklepu oraz usługi prowadzenia
detalicznej i hurtowej sprzedaży z wykorzystaniem telekomunikacji
i Internetu pamiątek muzealnych, bibelotów, gadżetów, wydawnictw
multimedialnych, zapisanych nośników dźwięku, tekstu i obrazu,
książek, publikacji drukowanych, akcesoriów biurowych i papierniczych, zabawek, odzieży, nakryć głowy, wyrobów z metali szlachetnych, brązu, metali nieszlachetnych, drewna, korka, trzciny, wikliny,
rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu i imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych,
szkła, kryształu, porcelany, marmuru, kamienia i betonu, dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej, usługi w zakresie gromadzenia na rzecz osób trzecich wymienionych w wykazie towarów
i usług w celu ich dogodnego obejrzenia i umożliwienia dokonania
zakupu, również drogą on-line, usługi w zakresie zakupów internetowych, również w drodze on-line, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
wynajmowanie nośników reklamowych, przygotowywanie i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, publikowanie tekstów sponsorowanych, pozyskiwanie i systematyzowanie danych w komputerowych
i internetowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, udostępnianie informacji za pomocą sieci komputerowych,
kserografia, obróbka tekstów, opracowywanie katalogów, spisów
w celu publikacji w Internecie, organizowanie targów i wystaw, 36
usługi przechowywania w depozycie, 37 konserwacja dzieł sztuki, zabytków i pamiątek, 38 dostęp do treści stron internetowych
i portali, usługi portalu internetowego, w tym usługi telekomunikacyjne świadczone przez portal internetowy, poczta elektroniczna,
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, udostępnianie
on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, prowadzenie profilu
na portalach społecznościowych, przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej za pomocą komputera, zapewnianie dostępu do treści
multimedialnych on-line, usługi telekomunikacyjne przeznaczone
do obsługi sprzedaży towarów i usług poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, usługi ogłoszeń elektronicznych, 39 organizowanie, prowadzenie i rezerwowanie wycieczek w tym wycieczek z przewodnikiem, usługi w zakresie turystyki i zwiedzania oraz obsługi
ruchu turystycznego, zwiedzanie turystyczne, usługi organizowania
wycieczek, fizyczne magazynowanie przechowywanych elektronicznie cyfrowych danych, zdjęć, plików audio i obrazowych, magazynowanie elektronicznych nośników danych lub dokumentów, usługi
w zakresie dostarczania towarów w tym dostarczania towarów zamówionych korespondencyjnie, dystrybucja towarów i przesyłek,
magazynowanie, pakowanie i sortowanie towarów, 41 usługi świadczone przez muzea, udostępnianie publiczności w celu zwiedzania
wnętrz i zbiorów muzealnych, organizowanie wystaw muzealnych
oraz ekspozycji stałych lub czasowych, wystawy z dziedziny kultury,
edukacji, rozrywki i sztuki, udostępnianie obiektów i sprzętu muzealnego, wypożyczanie zbiorów muzealnych i dzieł sztuki, gromadzenie, przechowywanie i katalogowanie pamiątek, organizowanie
widowisk historycznych w plenerze, usługi wystawiennicze, usługi
biblioteczne, usługi z zakresu bibliotek on-line, mianowicie świadczenie usług bibliotek elektronicznych udostępniających gazety,
magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem sieci komputerowej
on-line, nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, organizowanie gier edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów
oraz kursów, organizowanie konkursów, pokazów, szkoleń, warsztatów, prowadzenie klubów i kółek zainteresowań, usługi w zakresie
organizowania i prowadzenia projektów historycznych, edukacyjnych, społecznych, imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych
oraz kursów, szkoleń, w tym z wykorzystaniem Internetu, pokazy
multimedialne, usługi prezentacji audiowizualnych, nagrywanie filmów, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja
materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu,
publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, filmów i nagrań dźwiękowych, publikacje multimedialne, rozpowszechnianie
materiałów edukacyjnych, usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo i audio, usługi rekonstrukcji i digitalizacji utworów audiowizualnych i dźwiękowych, 42 prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie historii, kultury i sztuki, przygotowywanie
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opracowań naukowych, stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki,
rękopisów, antyków oraz zbiorów muzealnych i pamiątek, elektroniczne przechowywanie dokumentów, cyfrowych plików wideo,
audio, obrazów cyfrowych, przechowywanie danych on-line, przygotowywanie naukowych analiz i ekspertyz, usługi przechowywania
elektronicznego w zakresie archiwizacji danych elektronicznych, 43
wynajem sal konferencyjnych, wynajem sal na zebrania.

(111) 322336
(220) 2018 06 19
(210) 487266
(151) 2019 07 15
(441) 2018 08 20
(732) CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WILLA ŁUCJA Ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny
(540)

(591) zielony, szary
(531) 26.11.01, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe i edukacyjne, prowadzenie kursów, usługi rekreacyjne dla osób starszych, organizowanie balów,
43 ośrodki opieki dziennej, domy opieki dla osób starszych, pensjonaty, zapewnienie zaplecza mieszkalnego w ramach opieki społecznej, żłobki, placówki opieki dziennej nad przedszkolakami i małymi dziećmi, kawiarnie, usługi restauracyjne, usługi barów szybkiej
obsługi, 44 usługi medyczne, opieka medyczna i zdrowotna, usługi
domów opieki, 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, terapia zajęciowa i rehabilitacyjna, masaż, usługi w zakresie odchudzania, usługi
dietetyków.
(111) 322337
(220) 2018 12 19
(151) 2019 07 22
(441) 2019 03 04
(732) FRAŚ ROBERT IZI, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cover4you
(540)

(210) 494073

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 26.04.02, 26.04.16, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.09,
27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 12 pokrowce na koła zapasowe, pokrowce na pojazdy,
pokrowce na siedzenia pojazdów, pokrowce na zapasowe opony,
pokrowce rowerowe, pokrowce, 18 walizy, torby podróżne, torby
na odzież, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia,
sportowe torby, torby na ubrania, 20 pokrowce na odzież.
(111) 322338
(220) 2018 12 20
(210) 494084
(151) 2019 07 03
(441) 2019 03 18
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ProMultivitt
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi,
pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty
do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła
dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło
do golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryj-
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nym, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów
stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda
lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych,
preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki kosmetyczne,
mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych mleko
migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów
leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, białkowe preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki
uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze
zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne
do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, środki
przeciwbólowe, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do celów
farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku
farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, preparaty witaminowe, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych,
cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne
do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych,
środki uśmierzające ból.

(111) 322339
(220) 2018 12 20
(151) 2019 07 17
(441) 2019 02 25
(732) GEOVITA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Geovita
(540)

(210) 494089

(591) zielony, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 32 napoje na bazie owoców lub warzyw, syrop do lemoniady, syrop do napojów, woda (napoje), woda gazowana, woda mineralna, 39 rezerwacja miejsc podróży, usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, usługi transportu samochodami silnikowymi,
usługi w zakresie organizowania transportu dla wycieczek, 43 biura zakwaterowania (hotele, pensjonaty), kafeterie i bufety, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
rezerwacje miejsc w hotelach, rezerwacje miejsc w pensjonatach,
usługi hotelowe, usługi barowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów,
usługi w zakresie obozów wakacyjnych (zakwaterowanie), wynajem
sal na zebrania, 44 chiropraktyka (nastawianie kręgosłupa), fizjoterapia, manicure, masaż, placówki rekonwalescencji, sanatoria (usługi),
usługi doradcze w zakresie w zdrowia, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej, usługi medyczne, usługi saun,
usługi solariów, usługi terapeutyczne.
(111) 322340
(220) 2018 12 20
(210) 494108
(151) 2019 07 24
(441) 2019 04 08
(732) NEOTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) renowool
(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 natu-
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ralne, syntetyczne i półprzetworzone, materiały do dociepleń, izolacji
wodnych i dźwiękowych, wełna mineralna, zaprawy izolacyjne.

(111) 322341
(220) 2018 12 05
(210) 493486
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) POLSKIE MŁYNY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(554) (znak słowno-graficzno-przestrzenny)
(540) POLSKIE MŁYNY od 1904 roku Fideo
(540)
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(111) 322346
(220) 2018 12 07
(210) 493564
(151) 2019 05 29
(441) 2019 02 04
(732) KOWALIK-URBÁEZ AGNIESZKA LUCYNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Świadomi Wydawcy
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą, prace biurowe.
(111) 322347
(220) 2018 12 10
(151) 2019 06 28
(441) 2019 02 25
(732) ABRAMIK PAWEŁ, Łęczna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLINDFURY.
(540)

(210) 493600

(591) biały, czarny, fioletowy, pomarańczowy, brązowy
(531) 07.01.13, 08.07.03, 08.07.11, 19.03.03, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 makarony, makaron jajeczny, świeży makaron, suszony makaron.
(111) 322342
(220) 2018 12 06
(210) 493513
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WOKULSKI
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, gotowe napoje
alkoholowe, aperitify, koktajle, wódki, likiery, brandy, wina.
(111) 322343
(220) 2018 12 06
(210) 493514
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MENDELSSOHN VODKA
(510), (511) 33 wódki.
(111) 322344
(220) 2018 12 06
(210) 493516
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MENDELSON WÓDKA
(510), (511) 33 wódki.
(111) 322345
(220) 2018 12 07
(210) 493537
(151) 2019 07 24
(441) 2019 04 08
(732) ENZA ZADEN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POR MISTRZÓW CHAMPIONS LEEK
(540)

(591) turkusowy
(531) 05.09.08, 26.01.03, 26.02.07, 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 31 nasiona, pory świeże, warzywa świeże.

(591) ciemnożółty, czarny, biały
(531) 01.07.06, 01.07.08, 03.01.08, 03.01.16, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież sportowa, 32 napoje energetyzujące, napoje
izotoniczne.
(111) 322348
(220) 2018 12 10
(210) 493608
(151) 2019 07 04
(441) 2019 01 21
(732) FOLLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Murowaniec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IRENKI
(540)

(591) biały, czarny, pomarańczowy
(531) 29.01.13, 26.11.02, 05.07.02, 27.05.01
(510), (511) 30 dania gotowe i wytrawne przekąski, ciastka owsiane,
ciastka ryżowe, ciastka z prosa, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia, ciasto
na ciastka, ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, ciastka, ciastka
migdałowe, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów,
preparaty do pieczenia i drożdże, zboża, wyroby cukiernicze, ciasta,
tarty i ciasteczka, batony zbożowe i energetyczne.
(111) 322349
(220) 2018 12 10
(210) 493609
(151) 2019 07 15
(441) 2019 01 21
(732) FUNDACJA RAK ‚N’ ROLL-WYGRAJ ŻYCIE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Fundacja Rak’n’Roll-Wygraj życie
(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 sprzedaż (promocja)
dla osób trzecich, reklama, badanie rynku i badania marketingowe,
agencje reklamowe, 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
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sprzedaży detalicznej, poszukiwania w zakresie patronatu, 36 organizacja zbiorek, zbiórki funduszy na cele dobroczynne.

(111) 322350
(220) 2018 12 10
(210) 493614
(151) 2019 07 15
(441) 2019 01 21
(732) ZARYS INTERNATIONAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zabrze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) deltaset
(540)

(591) ciemnoniebieski, różowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.03.01
(510), (511) 5 bandaże elastyczne [opatrunki], bandaże uciskowe
[opatrunki], chirurgiczne materiały opatrunkowe, gaza, gaza opatrunkowa, gazy bo stosowania jako opatrunki, kompres na oczy,
kompres z gazy, kompresy do stosowania jako opatrunki, materiały
na opatrunki, materiały opatrunkowe do ran, materiały opatrunkowe, medyczne, medyczne i chirurgiczne materiały opatrunkowe,
medyczne opatrunki do ran, opatrunki do ran, opatrunki elastyczne,
opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, opatrunki
na oczy do użytku medycznego, opatrunki na oparzenia, opatrunki odkażające, opatrunki przylepne, plasterki przylepne do celów
medycznych, plastry, materiały opatrunkowe, plastry, opatrunki,
tampony do celów medycznych, wysterylizowane opatrunki, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, aparaty i instrumenty medyczne
i weterynaryjne, automatyczne przyrządy do pobierania krwi, bandaże do celów ortopedycznych, bandaże do podtrzymywania ciała
ludzkiego, bandaże elastyczne, bandaże elastyczne do podtrzymywania, bandaże elastyczne (opaski elastyczne), bandaże podtrzymujące, bandaże usztywniające do celów chirurgicznych, cewniki,
cewniki do celów medycznych, cewniki do użytku chirurgicznego,
cewniki do użytku w urologii, cewniki medyczne, cewniki medyczne
i chirurgiczne, cewniki urologiczne, chirurgiczna odzież operacyjna,
chirurgiczne maski oddechowe, chirurgiczne pokrowce na obuwie,
chirurgiczne (przyborniki na instrumenty-), chirurgiczne przyrządy
tnące, czepki chirurgiczne, elastyczne bandaże, elastyczne bandaże uciskowe do celów chirurgicznych, elastyczne bandaże uciskowe
do celów medycznych, fartuchy chirurgiczne, fartuchy dla chirurgów, igły chirurgiczne, igły do celów chirurgicznych, igły do celów
medycznych, igły do pobierania krwi, igły do robienia zastrzyków
do użytku medycznego, igły do robienia zastrzyków, igły do strzykawek medycznych, igły do zastrzyków podskórnych, igły iniekcyjne, igły jednorazowe do strzykawek do iniekcji podskórnych, igły
medyczne, igły podskórne do użytku w terapii infuzyjnej, igły typu
Luer Lock do użytku medycznego, instrumenty medyczne, instrumenty tnące do celów chirurgicznych, instrumenty tnące do celów
medycznych, jednorazowe rękawice ochronne do celów medycznych, jednorazowe rękawiczki do celów chirurgicznych, jednorazowe strzykawki do iniekcji podskórnych do użytku medycznego,
jednorazowe strzykawki do iniekcji podskórnych do użytku chirurgicznego, kaniule, koce do celów medycznych, kubki do podawania
leków, kubeczki do podawania leków, lateksowe rękawice do badania do użytku medycznego, lateksowe rękawice medyczne, lateksowe rękawiczki do użytku chirurgicznego, maski chirurgiczne, maski
anestezjologiczne, maski do sztucznego oddychania, maski higieniczne do celów medycznych, maski i sprzęt do sztucznego oddychania, maski medyczne, maski na twarz do użytku w chirurgii, maski
ochronne do użytku przez pracowników medycznych, maski ochronne do użytku przez chirurgów podczas operacji, maski ochronne
na twarz do użytku medycznego, maski ochronne na usta do użytku
medycznego, maski oddechowe do celów medycznych, maski stosowane przez personel medyczny, medyczne i chirurgiczne narzędzia
tnące do cięcia tkanek i organów ludzkich lub zwierzęcych, medyczne narzędzia ręczne, medyczne przyrządy tnące, miski nerkowate,
miski do celów medycznych, naczynia do celów histologicznych,
naczynia do badania moczu, narzędzia do nacinania do celów chirurgicznych, narzędzia tnące ze stali nierdzewnej do użytku chirurgicznego, noże do użytku chirurgicznego, noże chirurgiczne, noże
medyczne i chirurgiczne do cięcia tkanek i organów ludzkich lub
zwierzęcych, nożyczki chirurgiczne, nożyczki medyczne, odzież me-
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dyczna, odzież ochronna do celów chirurgicznych, odzież ochronna
do celów medycznych, odzież specjalna używana w salach operacyjnych, odzież sterylna do użytku chirurgicznego, okrycia chirurgiczne, okrycia do badań chirurgicznych, okrycia medyczne z materiałów
tekstylnych nietkanych, okrycia przylepne do użytku chirurgicznego,
opaski elastyczne do unieruchamiania kończyn, opaski podtrzymujące [bandaże], ortopedyczne opatrunki uciskowe, opatrunki na oczy
do użytku chirurgicznego, osłony do przyrządów medycznych,
osłony na twarz do użytku medycznego, osłony na twarz do użytku chirurgicznego, osłony ochronne na twarz do użytku chirurgicznego, osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, ostrza
chirurgiczne, ostrza do skalpeli, ostrza noży [chirurgiczne], pojemniczki na próbki do badań medycznych, pojemniki do pobierania
krwi do celów medycznych, pojemniki do pobierania krwi do celów
medycznych, puste, pojemniki na ciecze do użytku medycznego,
prześcieradła sterylne chirurgiczne, prześcieradła [przykrycia] stosowane w chirurgii, prześcieradła do przykrywania podczas operacji, prześcieradła do użytku na salach operacyjnych, prześcieradła
do przykrywania podczas operacji chirurgicznych, prześcieradła
do badań lekarskich, prześcieradła na łóżka chorych, prześcieradła
[okrycia] do użytku medycznego, prześcieradła sterylne do użytku
na pacjencie podczas operacji chirurgicznej, prześcieradła ortopedyczne przystosowane do użytku podczas operacji ortopedycznych, przylepne materiały do zszywania, przyrządy chirurgiczne,
przyrządy do cewnikowania moczowodów, przyrządy do cięcia stosowane w chirurgii, przyrządy do pobierania krwi, przyrządy do nacinania do użytku chirurgicznego, przyrządy do mocowania cewników na skórze, przyrządy do usuwania płynów z ciała ludzkiego,
przyrządy do wykonywania lewatywy, przyrządy do wykonywania
lewatywy do celów medycznych, przyrządy medyczne do przecinania tkanek, przyrządy medyczne do umieszczania i mocowania
cewników, przyrządy medyczne do zastosowania w ciałach ludzkich,
przyrządy medyczne do zastosowania na ciałach ludzi, przyrządy
położnicze, rękawice chirurgiczne, rękawice do badań medycznych,
rękawice do celów medycznych, rękawice do użytku podczas operacji, rękawice do użytku w szpitalach, rękawice gumowe do użytku
medycznego, rękawice gumowe do użytku chirurgicznego, rękawice
lateksowe do celów medycznych, rękawice ochronne do stosowania przez pracowników medycznych, rękawice ochronne do użytku
przez chirurgów podczas operacji, rękawiczki ochronne do celów
medycznych, rurki do zastosowań medycznych, samoprzylepne
bandaże (usztywniające-), skalpele, sprzęt i instrumenty chirurgiczne
do użytku medycznego, strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, strzykawki do celów medycznych, strzykawki do cewki
moczowej, strzykawki do iniekcji podskórnych służące do podawania substancji do wstrzykiwania, strzykawki do iniekcji podskórnej,
strzykawki do użytku medycznego, strzykawki do zastrzyków, strzykawki (do zastrzyków) do celów medycznych, strzykawki do zastrzyków podskórnych do celów medycznych, strzykawki do zgłębników
cewki moczowej, strzykawki inflacyjne do użytku medycznego
lub chirurgicznego, strzykawki jednorazowego użytku, strzykawki medyczne, strzykawki na igły wielorazowego użytku, strzykawki
z tłokiem do użytku medycznego, szczypce chirurgiczne, szczypce
do opatrunków [do użytku chirurgicznego], szczypce do użytku chirurgicznego, szczypce do użytku medycznego, szpatułki do użytku
medycznego, szpatułki językowe, szpatułki laryngologiczne do celów medycznych, szpatułki lekarskie, szwy samoprzylepne, tkaniny stosowane wokół przestrzeni przeprowadzania operacji, torby
do zbierania odpadów fizjologicznych, torebki na mocz, uchwyty
do igieł do użytku chirurgicznego, uchwyty do skalpeli, urządzenia
i instrumenty medyczne, urządzenia i przyrządy urologiczne, worki
do celów medycznych służące do przechowywania próbek moczu,
worki do celów medycznych służące do zbierania próbek moczu,
worki do użytku chirurgicznego służące do zbierania moczu, worki do zbierania płynów fizjologicznych, worki na mocz, wzierniki,
wzierniki jednorazowego użytku, zaciski do użytku chirurgicznego,
zaciski, klamerki do badań do użytku medycznego, 24 koce dla niemowląt, kocyki do owijania niemowląt.

(111) 322351
(220) 2018 12 20
(151) 2019 07 17
(441) 2019 03 18
(732) FRONERI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 494118
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(540) 1947 ZIELONA BUDKA
(540)

nie 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.

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, mrożone wyroby cukiernicze i słodycze, wyroby lodowe i desery lodowe, lody, lody smakowe, lody mleczne, lody wodne, lody sokowe, lody owocowe, sorbety zawarte w tej klasie, mrożone jogurty, wyroby lodowe, desery
lodowe, lody, sorbety lodowe z dodatkiem bakalii, galaretek owocowych, ciastek, kawałków owoców, sosów, lody w proszku, preparaty do sporządzania lodów, środki wiążące do produkcji lodów, sosy
do lodów i deserów, wafle i rożki do lodów, ozdoby jadalne do lodów, 40 produkcja na rzecz osób trzecich wyrobów cukierniczych
i słodyczy, mrożonych wyrobów cukierniczych i słodyczy, wyrobów
lodowych i deserów lodowych, lodów, sorbetów, lodów w proszku,
preparatów do sporządzania lodów, środków wiążących do produkcji lodów, sosów do lodów i deserów, wafli i rożków do lodów, ozdób
jadalnych do lodów i deserów.

(111) 322353
(220) 2018 12 27
(210) 494259
(151) 2019 07 04
(441) 2019 03 18
(732) LACH JAN PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
PANJUST, Lubin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) E-D Lazur
(510), (511) 2 farby, akrylowa farba emulsyjna zewnętrzna, akrylowa
farba emulsyjna do wnętrz.

(111) 322352
(220) 2018 12 27
(210) 494258
(151) 2019 07 03
(441) 2019 03 18
(732) TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) elotto
(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 prowadze-

(111) 322354
(220) 2018 12 27
(210) 494262
(151) 2019 07 04
(441) 2019 03 18
(732) LACH JAN PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
PANJUST, Lubin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Eko-deska
(510), (511) 19 panele z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie.
(111) 322355
(220) 2018 12 27
(210) 494271
(151) 2019 07 04
(441) 2019 03 18
(732) LACH JAN PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
PANJUST, Lubin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Grandeko
(510), (511) 17 masa tynkarska zawierająca polimer akrylowo-styrenowo do pokrywania elewacji i ścian wewnątrz budynków.
(111) 322356
(220) 2018 12 27
(210) 494273
(151) 2019 07 04
(441) 2019 03 18
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) plastica
(540)

(591) granatowy, pomarańczowy
(531) 26.13.25, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 odzież ochronna, 10 folie i laminaty z tworzyw sztucznych do celów medycznych, 16 opakowania z tworzyw sztucznych,
torebki i rękawy do użytku przy sterylizacji narzędzi medycznych, folie i włókniny z tworzyw sztucznych do produkcji wyrobów higienicznych, 17 folie i włókniny do stosowania w rolnictwie, folie i włókniny
z tworzyw sztucznych nie do pakowania, laminaty, folie z tworzyw
sztucznych stosowane w laminowaniu papieru, tworzywa sztuczne
z odzysku, tworzywa sztuczne półprzetworzone, 19 folie i włókniny
z tworzyw sztucznych do stosowania w budownictwie, 22 włókna
z tworzyw sztucznych do celów włókienniczych, 24 włókniny, tkaniny i materiały tekstylne dla przemysłu tekstylnego, 25 odzież robocza, kombinezony, fartuchy, 37 sterylizacja narzędzi chirurgicznych,
sterylizacja narzędzi medycznych, sterylizacja wyrobów medycznych, 40 wykonywanie nadruku na opakowaniach z folii, przetwarzanie tworzyw sztucznych, przetwarzanie odpadów, unieszkodliwianie
odpadów.
(111) 322357
(220) 2018 12 27
(210) 494275
(151) 2019 07 03
(441) 2019 03 18
(732) TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) ilotto
(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 on-line, dostarczanie publikacji elektronicznych online,
publikacja książek elektronicznych i czasopism on-line, usługi publikacji elektronicznej, publikacja i wydawanie informacji o edukacji,
imprezach, hazardzie, rozrywce, rekreacji, także przez sieci danych
lub w połączeniu z usługami świadczonymi on-line.
(111) 322358
(220) 2018 12 27
(210) 494287
(151) 2019 07 04
(441) 2019 03 18
(732) OGÓLNOPOLSKI PANEL BADAWCZY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ariadna twoja opinia ma znaczenie
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 26.01.01, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 analizy rynkowe, badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku.
(111) 322359
(151) 2019 07 04

(220) 2018 12 27
(441) 2019 03 18

(210) 494288
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(732) LACH JAN PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
PANJUST, Lubin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Tynk Inspiro
(510), (511) 19 masa tynkarska dla budownictwa, masa tynkarska
szpachlowa zawierającą polimer akrylowo-styrenowy na elewacje
i ściany wewnętrzne i zewnętrzne budynków.
(111) 322360
(220) 2018 12 27
(210) 494289
(151) 2019 07 04
(441) 2019 03 18
(732) LACH JAN PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
PANJUST, Lubin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) E-D Flex
(510), (511) 1 kleje i preparaty do klejenia przeznaczone dla budownictwa.
(111) 322361
(220) 2018 12 27
(210) 494290
(151) 2019 07 04
(441) 2019 03 18
(732) LACH JAN PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
PANJUST, Lubin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PANJUST
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne dla budownictwa, kleje preparaty klejące przeznaczone dla budownictwa,
rozpuszczalniki, silikony, 2 farby, pokosty, lakiery, farby gruntowe,
farby akrylowe, farby zewnętrzne i wewnętrzne, emalie, 19 elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, materiały budowlane
niemetalowe, masy szpachlowe, pokrycia ścienne nie z metalu, płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, płyty cementowe, płytki
wykładzinowe niemetalowe, podłogowe płytki niemetalowe, pokrycia ścienne nie z metalu, ścienne okładziny niemetalowe dla budownictwa, spoiwa do murów, tynk, zaprawy budowlane, 35 informacja
handlowa o materiałach budowlanych, dekoracyjnych oraz materiałach konstrukcyjnych niemetalowych, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, usługi dotyczące zaopatrywania osób
trzecich poprzez hurtownie, sklepy detaliczne i sklepy internetowe
za pośrednictwem strony internetowej w materiały budowlane, materiały instalacyjne, kamienie sztuczne i dekoracyjne oraz materiały
konstrukcyjne niemetalowe, narzędzia budowlane.
(111) 322362
(220) 2018 12 27
(210) 494293
(151) 2019 07 04
(441) 2019 03 18
(732) LACH JAN PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
PANJUST, Lubin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PANJUST
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne dla budownictwa, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla budownictwa,
rozpuszczalniki, silikony, 2 farby, pokosty, lakiery, farby gruntowe,
farby akrylowe, farby zewnętrzne i wewnętrzne, emalie, 19 elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, materiały budowlane
niemetalowe, masy szpachlowe, pokrycia ścienne nie z metalu, płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, płyty cementowe, płytki
wykładzinowe niemetalowe, podłogowe płytki niemetalowe, pokrycia ścienne nie z metalu, ścienne okładziny niemetalowe dla budownictwa, spoiwa do murów, tynk, zaprawy budowlane, 35 informacja
handlowa o materiałach budowlanych, dekoracyjnych oraz materiałach konstrukcyjnych niemetalowych, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, usługi dotyczące zaopatrywania osób
trzecich poprzez hurtownie, sklepy detaliczne i sklepy internetowe
za pośrednictwem strony internetowej w materiały budowlane, materiały instalacyjne, kamienie sztuczne i dekoracyjne oraz materiały
konstrukcyjne niemetalowe, narzędzia budowlane.
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(111) 322363
(220) 2018 12 28
(210) 494323
(151) 2019 06 26
(441) 2019 03 11
(732) STOWARZYSZENIE LOVE ORIGINAL, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) loveOriginal
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, dostarczanie informacji na temat
aktywności kulturalnych, imprezy kulturalne, organizacja imprez
kulturalnych i artystycznych, organizowanie konferencji, wystaw
i konkursów, organizacja szkoleń, wystawy sztuki, usługi doradztwa edukacyjnego, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub
edukacyjnych, organizowanie corocznych konferencji związanych
z nabywaniem towarów, organizowanie i prowadzenie wykładów,
doradztwo zawodowe-doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe, edukacja w zakresie projektowania mebli i innego wyposażenia domu,
organizowanie wykładów edukacyjnych, programy edukacyjne
i zawodowe w zakresie projektowania mebli i wyposażenia domu,
szkolenia w zakresie sztuk wizualnych, udzielanie kursów szkolenia
zawodowego, usługi edukacyjne dotyczące własności intelektualnej, usługi edukacyjne dotyczące projektowania, usługi edukacyjne
związane ze szkoleniami zawodowymi, usługi edukacyjne odnoszące się do usług w zakresie jakości, publikacja i redagowanie książek,
publikacja i redagowanie albumów, publikacja materiałów edukacyjnych, publikowanie, publikowanie materiałów informacyjnych,
publikowanie tekstów edukacyjnych, 42 sprawdzanie jakości, testy
jakości, certyfikacja-kontrola jakości, testy kontroli jakości, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, testowanie jakości produktów do celów certyfikacji, potwierdzanie autentyczności
mebli, usługi testowania w celu certyfikacji jakości lub standardów.
(111) 322364
(220) 2018 12 31
(210) 494368
(151) 2019 06 24
(441) 2019 03 04
(732) PRZYBYŁOWSKI WIESŁAW AGROCOMPLEX, Żółwin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MeKo
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 31 algarobilla [pasza dla zwierząt], algi, nieprzetworzone,
do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, drożdże jako pasza dla zwierząt,
drób (preparaty zwiększające niesienie się-), jadalne siemię lniane, nieprzetworzone, karmy i pasze dla zwierząt, mączka dla zwierząt, mączka lniana [pasza], mączka lniana jako pasza dla zwierząt, mączka rybna
na pasze dla zwierząt, mączka z orzechów arachidowych dla zwierząt,
mąka z ryżu [pasza], nasiona, odpady z gorzelni [pasza dla zwierząt],
otręby [pokarm dla zwierząt], pasza dla zwierząt tucznych, pokarm dla
ptaków, produkty do tuczenia zwierząt, produkty uboczne z procesu
obróbki ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt, siemię lniane jako pasza
dla zwierząt, sól dla bydła, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, wapno do pasz, ziarno do żywienia zwierząt algarobilla [pasza dla
zwierząt], algi, nieprzetworzone, do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, drożdże jako pasza dla zwierząt, drób (preparaty zwiększające niesienie się-), jadalne siemię lniane, nieprzetworzone, karmy i pasze dla
zwierząt, mączka dla zwierząt, mączka lniana [pasza], mączka lniana
jako pasza dla zwierząt, mączka rybna na pasze dla zwierząt, mączka
z orzechów arachidowych dla zwierząt, mąka z ryżu [pasza], nasiona,
odpady z gorzelni [pasza dla zwierząt], otręby [pokarm dla zwierząt],
pasza dla zwierząt tucznych, pokarm dla ptaków, produkty do tuczenia zwierząt, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż jako
pasza dla zwierząt, siemię lniane jako pasza dla zwierząt, sól dla bydła,
spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, wapno do pasz, ziarno
do żywienia zwierząt.
(111) 322365
(220) 2018 12 31
(210) 494369
(151) 2019 06 24
(441) 2019 03 04
(732) GIŻA MARIA NOM NOM NUTRITION, Zdziarzec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) NOM NOM
(540)

(591) czarny, szary, biały
(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 29 chipsy owocowe, ziemniaczane i o niskiej zawartości
tłuszczu, cebula konserwowa, czosnek konserwowy, dżem imbirowy,
dżemy, galaretki, galaretki owocowe, grzyby konserwowane, pasta
z awokado, kapusta kwaszona, karczochy konserwowane, kiszone
warzywa, konserwowane warzywa, korniszony, krem na bazie masła,
krokiety, marmolada, masło, masło arachidowe, kakaowe, kokosowe,
migdały mielone, nasiona przetworzone, oleje jadalne i spożywcze,
tłuszcze jadalne, pierożki na bazie ziemniaków, przecier pomidorowy
i warzywny, sałatki warzywne, warzywa gotowane, suszone i w puszkach, 35 badania marketingowe, badania rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej i handlowej, doradztwo
w organizowaniu, prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą i handlową, informacja handlowa, informacja o działalności gospodarczej, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama w prasie,
reklama na stronach internetowych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, sprzedaż dla
osób trzecich towarów takich jak:, chipsy owocowe, ziemniaczane
i o niskiej zawartości tłuszczu, cebula konserwowa, czosnek konserwowy, dżem imbirowy, dżemy, galaretki, galaretki owocowe, grzyby
konserwowane, pasta z awokado, kapusta kwaszona, karczochy konserwowane, kiszone warzywa, konserwowane warzywa, korniszony,
krem na bazie masła, krokiety, marmolada, masło, masło arachidowe,
kakaowe, kokosowe, migdały mielone, nasiona przetworzone, oleje
jadalne i spożywcze, tłuszcze jadalne, pierożki na bazie ziemniaków,
przecier pomidorowy i warzywny, sałatki warzywne, warzywa gotowane, suszone i w puszkach, umożliwiające klientom zapoznanie się
z nimi w godny sposób i ich nabywanie, w specjalistycznym sklepie lub
w hurtowni, również poprzez Internet.
(111) 322366
(220) 2018 12 31
(210) 494370
(151) 2019 06 26
(441) 2019 03 11
(732) MOBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ML MAXLIGHT
(540)

(591) czarny, złoty
(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 diody elektroluminescencyjne, 11 lampy oświetleniowe, latarnie oświetleniowe, urządzenia i instalacje oświetleniowe,
żarówki oświetleniowe, rury oświetleniowe, abażury do lamp, lampy
stojące, oprawki do lamp elektrycznych, światła sufitowe, żyrandole,
oprawy oświetleniowe, urządzenia do oświetlania za pomocą diod
elektroluminescencyjnych, przemysłowe oprawy oświetleniowe,
ogrodowe oprawy oświetleniowe, uliczne lampy, 20 lustra do przeglądania się, podświetlane lustra do przeglądania się.
(111) 322367
(220) 2018 12 31
(210) 494371
(151) 2019 06 24
(441) 2019 03 04
(732) FORMELA ROMAN PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWOUSŁUGOWE FORMEL, Lębork (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FORMEL
(540)

(591) czerwony, brązowy
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
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(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomością, organizowanie wynajmu nieruchomości, fundusze inwestycyjne wzajemne, 41 usługi parków rozrywki, telewizyjne usługi rozrywkowe.

(111) 322368
(220) 2018 12 31
(151) 2019 06 24
(441) 2019 03 04
(732) JANUSZEWSKI KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FORUM FLEKSOGRAFICZNE
(540)

(210) 494397

(531) 03.04.04, 27.05.01
(510), (511) 16 folie samoprzylegające z tworzyw sztucznych do paletyzacji, 17 folie z tworzyw sztucznych stosowane w rolnictwie, 35
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi sprzedaży folii samoprzylegających z tworzyw sztucznych do paletyzacji, folii z tworzyw sztucznych
stosowanych w rolnictwie.
(111) 322370
(220) 2019 01 02
(210) 494415
(151) 2019 07 02
(441) 2019 03 18
(732) KUŹNICKA DOROTA ELEGANCKI BUT D&R MISHELLE,
Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DK Dorota Kuźnicka
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry oraz wyroby z tych materiałów
takie jak aktówki, torebki, torby podróżne, walizki, portfele, etui,
portmonetki, teczki, wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, paski inne niż odzież, pokrowce, wyroby rymarskie ze skóry, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, paski, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna
w związku z elegancką odzieżą, obuwiem, nakryciami głowy oraz
akcesoriami dekoracyjnych do tych towarów za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet.
(111) 322371
(220) 2016 07 29
(151) 2019 07 29
(441) 2016 11 21
(732) ZVL SLOVAKIA, a.s., Žilina (SK)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZVL

(540)

(210) 494376

(591) zielony, czerwony, żółty, ciemnoniebieski, różowy, niebieski
(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.11.02, 26.11.07, 26.11.12, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 41 organizowane konferencji i wystaw, usługi wydawnicze związane z organizacją Forum Fleksograficznego.
(111) 322369
(220) 2019 01 02
(151) 2019 06 26
(441) 2019 03 11
(732) CAST SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ULTRAX
(540)
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(210) 459747

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 7 łożyska toczne, łożyska ślizgowe, łożyska i ich części,
zaciskowe obudowy łożysk, maźnice, obudowy łożyska, pierścienie
(klatki) do łożysk kulkowych, 35 sprzedaż następujących towarów:
łożyska toczne, łożyska ślizgowe, łożyska i ich części, zaciskowe obudowy łożysk, maźnice, obudowy łożyska, pierścienie (klatki) do łożysk kulkowych, przez Internet, reklama, sprzedaż hurtowa i detaliczna następujących towarów: łożyska toczne, łożyska ślizgowe, łożyska
i ich części, zaciskowe obudowy łożysk, maźnice, obudowy łożyska,
pierścienie (klatki) do łożysk kulkowych.
(111) 322372
(220) 2016 07 29
(151) 2019 07 29
(441) 2016 11 21
(732) ZVL SLOVAKIA, a.s., Žilina (SK)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZVL SLOVAKIA
(540)

(210) 459749

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 7 łożyska toczne, łożyska ślizgowe, łożyska i ich części,
zaciskowe obudowy łożysk, maźnice, obudowy łożyska, pierścienie
(klatki) do łożysk kulkowych, 35 sprzedaż następujących towarów:
łożyska toczne, łożyska ślizgowe, łożyska i ich części, zaciskowe obudowy łożysk, maźnice, obudowy łożyska, pierścienie (klatki) do łożysk kulkowych, przez Internet, reklama, sprzedaż hurtowa i detaliczna następujących towarów: łożyska toczne, łożyska ślizgowe, łożyska
i ich części, zaciskowe obudowy łożysk, maźnice, obudowy łożyska,
pierścienie (klatki) do łożysk kulkowych..
(111) 322373
(220) 2017 05 17
(210) 471806
(151) 2019 07 26
(441) 2017 09 18
(732) Getzner Textil Aktiengesellschaft, Bludenz (AT)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KNEITZ Premium Austrian Fabrics.
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 26.04.01, 26.04.11, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 24 tekstylia i ich zamienniki, wyroby włókiennicze
nie ujęte w innych klasach, tkaniny, tkaniny bawełniane, zamienniki
tekstyliów, tkaniny syntetyczne, tkaniny i wyroby tekstylne na bieliznę pościelową, i koce, tkaniny tekstylne do produkcji odzieży wykonane z bawełny, tkaniny mieszanej, włókien naturalnych, syntetycznych i/lub sztucznych, tkaniny tekstylne do produkcji odzieży,
w szczególności odzieży roboczej, adamaszek, bielizna pościelowa
z białego i/lub kolorowego adamaszku, materiały do produkcji pokrowców na fotele samochodowe, tekstylia syntetycznych nici, tekstylia z syntetycznej przędzy, tkaniny mieszane z przędzy elastycznej, tekstylia z syntetycznych nici, tkaniny wzmacniane tworzywami
sztucznymi, tkaniny do wytwarzania nakryć basenów, tkaniny
do mebli, tkaniny z włókien syntetycznych, tkaniny z podniesionym
włosem, tkaniny powlekane, tkaniny gumowane, gumowane tkaniny
tekstylne, tkaniny [kupony], tkaniny do firan, tkaniny zasłonowe, tekstylia do dekoracji wnętrz [tkaniny], materiały z wyczeskami, tkaniny
kuloodporne, tkaniny oddychające, tkaniny hydrofobowe, tekstylne
tkaniny nieprzemakalne, tekstylne tkaniny nieprzemakalne, materiały tkane o gęstym splocie, dzianiny, metki tekstylne, tkaniny, metki
materiałowe do naprasowania, tkaniny z syntetycznych włókien, ma-
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teriały tekstylne w belach do urządzenia wnętrz [tkaniny], tkaniny
z włókien chemicznych, materiały tkane na sofy, tkaniny ścienne, tkanina stosowana w urządzeniach ortopedycznych, szeroko tkane materią przemysłowe, materiały na garnitury [tkaniny], tkaniny do firan
[zasłon], gumowane tkaniny tekstylne, materiały tkane do foteli, materiały tkane do poduszek, tkaniny z przędzy z regenerowanego
włókna, znaczniki [metki] z tkaniny do materiałów tekstylnych, wzorzyste tkaniny do użytku w haftowaniu, tkaniny w rolkach, tkaniny
zawierające motywy do wyhaftowania, tkaniny do użytku jako podszewki do odzieży, tkaniny do użytku w produkcji pieluchomajtek dla
dorosłych, materiał pokryty gumą lub tworzywami sztucznymi, tkaniny do użytku w produkcji zewnętrznych pokryć na krzesła, tkaniny
do użytku w produkcji pieluszek, tkaniny do użytku w szyciu dżerseju, tkaniny do produkcji mebli ogrodowych, materiały tekstylne tkane do produkcji artykułów odzieżowych, tkaniny z włókien syntetycznych [inne niż izolacyjne], tkaniny z włókien sztucznych [inne niż
izolacyjne], tkaniny powlekane do zastosowania w produkcji artykułów bagażowych, tkaniny z przędzy gumowanej, tkaniny do produkcji przedmiotów wyposażenia wnętrz, tkaniny do użytku w produkcji
żagli statków, metki z tkanin przyczepiane do odzieży, metki tekstylne do doczepiania do bielizny, materiały do produkcji odzieży, siatki
na muchy wykonane z tworzyw sztucznych, tekstylia nieprzepuszczające wody, ale przepuszczające wilgoć, materiały na tkaniny stosowane w pomieszczeniach mieszkalnych, tkaniny do użytku w produkcji toreb, tkaniny do użytku w produkcji parasoli, tkaniny
nieprzemakalne do użytku w produkcji kapeluszy, tkaniny z włókien
syntetycznych [inne niż izolacyjne], tkaniny nieprzemakalne do użytku w produkcji rękawic, tkaniny tekstylne do produkcji odzieży, tkaniny tekstylne do produkcji odzieży, tkaniny z nieorganicznych włókien, inne niż izolacyjne, tkaniny nieprzemakalne do użytku
w produkcji spodni, japoński materiał do zawijania używany do ceremonii [fukusa], japoński materiał do zawijania i pakowania [furoshiki],
tkaniny z poliestru, inne niż izolacyjne, tkaniny z przędzy gumowanej
do celów włókienniczych, tkaniny do wytwarzania plandek, tkaniny
tekstylne w kuponach wykonane z mieszanek włókien, tkaniny
z włókna szklanego do celów włókienniczych, materiały tkane z włókien ceramicznych inne niż izolacyjne, tkaniny z włókien naturalnych
inne niż izolacyjne, tkaniny z wykończeniem ognioodpornym, tkaniny z akrylu inne niż izolacyjne, tkaniny powlekane do zastosowania
w produkcji odzieży przeciwdeszczowej, tkaniny powlekane do zastosowania w produkcji towarów skórzanych, materiały tkane
do użytku w produkcji odzieży używanej w czystych pomieszczeniach typu clean room, materiały tekstylne tkane o właściwościach
chroniących przed promieniami elektromagnetycznymi, tkaniny tekstylne do produkcji odzieży, tkaniny tekstylne do produkcji sztuk
odzieży, tkaniny tekstylne w kuponach do użytku w produkcji, tkaniny w postaci firan wykonanych z materiałów tekstylnych, tkaniny
z chemicznie wyprodukowanych włókien, inne niż izolacyjne, tkaniny z włókien organicznych inne niż izolacyjne, tkaniny nieprzemakalne do użytku w produkcji kurtek, 25 odzież, tkane lub dziane elementy odzieży, wyroby dziane, lub szydełkowane [odzież], 35 usługi
handlu detalicznego, pośrednictwa handlowego, handlu hurtowego, również przez Internet, w ramach handlu elektronicznego oraz
handlu on-line, w zakresie sprzedaży takich towarów jak: przędza
i nici dla włókiennictwa i przemysłu, nici elastyczne, przędza i nici,
nici dla zastosowań włókienniczych, nici dla włókiennictwa, skręcana
konopna przędza i nici, skręcana bawełniana przędza i nici, skręcana
przędza i nici, skręcana jedwabna przędza i nici, skręcana wełniana
przędza i nici, nici wykonane z przędzy bawełnianej, usługi handlu
detalicznego, pośrednictwa handlowego, handlu hurtowego, również przez Internet, w ramach handlu elektronicznego oraz handlu
on-line, w zakresie sprzedaży takich towarów jak: nitki i przędze wyczeskowe, przędza i nici żaroodporne, szpule z nićmi, przędza
zgrzebna z włókna naturalnego dla włókiennictwa, nici zgrzebne
z wełny dla włókiennictwa, przędza i nici dla włókiennictwa, przędza
i nici dla włókiennictwa, przędza i nici elastyczne dla włókiennictwa,
przędza i nici z włókna syntetycznego, usługi handlu detalicznego,
pośrednictwa handlowego, handlu hurtowego, również przez Internet, w ramach handlu elektronicznego oraz handlu on-line, w zakresie sprzedaży takich towarów jak: przędza i nici jedwabne, przędza
i nici dla włókiennictwa, przędza i nici wełniane, przędza i nici lniane,
przędza i nici konopne, nici gumowane do celów włókienniczych,
mieszana skręcona przędza i nici, pozłacane nici dla włókiennictwa,
przędza i nici na bazie mieszanych włókien chemicznych, usługi handlu detalicznego, pośrednictwa handlowego, handlu hurtowego,
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również przez Internet, w ramach handlu elektronicznego oraz handlu on-line, w zakresie sprzedaży takich towarów jak: przędza i nici
z włókna regenerowanego [dla włókiennictwa], przędza i nici na bazie włókien nieorganicznych, przędza i nici na bazie mieszanek bawełny, elastyczne paski ze sztucznych nici do celów tekstylnych,
przędza i nici dla włókiennictwa, przędza i nici z włókna chemicznego dla włókiennictwa, usługi handlu detalicznego, pośrednictwa
handlowego, handlu hurtowego, również przez Internet, w ramach
handlu elektronicznego oraz handlu on-line, w zakresie sprzedaży
takich towarów jak: zgrzebne nici lniane dla włókiennictwa, przędza,
przędza syntetyczna, przędza skręcona, przędza elastyczna, przędze, przędza naturalna, pasmanteria [nici], nici dziewiarskie, nici z jedwabiu, przędza i nici, nici do tkania, przędza z dzikiego jedwabiu,
przędza z odpadów bawełnianych, przędza do użytku domowego,
usługi handlu detalicznego, pośrednictwa handlowego, handlu hurtowego, również przez Internet, w ramach handlu elektronicznego
oraz handlu on-line, w zakresie sprzedaży takich towarów jak: przędza i nici z włókien rami, przędza dla włókiennictwa, przędza bawełniana, przędza do zastosowań tekstylnych, przędza dziewiarska,
przędza i nici z włókna szklanego [dla włókiennictwa], przędza i nici
jedwabne, przędza i nici dla włókiennictwa, przędza i nici wełniane,
przędza i nici lniane, przędza i nici konopne, usługi handlu detalicznego, pośrednictwa handlowego, handlu hurtowego, również przez
Internet, w ramach handlu elektronicznego oraz handlu on-line,
w zakresie sprzedaży takich towarów jak: mieszana skręcona przędza
i nici, przędza z przetwarzanego poliestru, szpule z przędzą, przędza
z czesanych włókien naturalnych, przędza elastyczna dla włókiennictwa, przędza i włókna półsyntetyczne, skręcona przędza i nici, nici
z włókien szklanych dla włókiennictwa, mieszane nitki i przędze wyczeskowe, przędza i nici żaroodporne, usługi handlu detalicznego,
pośrednictwa handlowego, handlu hurtowego, również przez Internet, w ramach handlu elektronicznego oraz handlu on-line, w zakresie sprzedaży takich towarów jak: zgrzebne nici wełniane do celów
włókienniczych, przędza i nici na bazie włókien nieorganicznych,
przędza i nici na bazie mieszanek bawełny, nico do sprzedaży w postaci zestawów, przędza i nici dla włókiennictwa, przędza i nici
z włókna chemicznego dla włókiennictwa, przędza zgrzebna z włókna naturalnego dla włókiennictwa, usługi handlu detalicznego, pośrednictwa handlowego, handlu hurtowego, również przez Internet,
w ramach handlu elektronicznego oraz handlu on-line, w zakresie
sprzedaży takich towarów jak: zgrzebne nici konopne dla włókiennictwa, przędza i nici dla włókiennictwa, przędza i nici do zastosowań włókienniczych, elastyczna przędza i nici dla włókiennictwa,
przędza i nici z odtłuszczonych odpadów, powlekana gumowa przędza i nici [dla włókiennictwa], przędza wykonana z politetrafluoroetylenu dla włókiennictwa, usługi handlu detalicznego, pośrednictwa handlowego, handlu hurtowego, również przez Internet,
w ramach handlu elektronicznego oraz handlu on-line, w zakresie
sprzedaży takich towarów jak: przędza wykonana z włókna węglowego do celów włókienniczych, przędza niemetalowa do celów włókienniczych, nici i przędza z włókna syntetycznego, przędza i nici
na bazie mieszanych włókien chemicznych, przędza i nici z włókna
regenerowanego [do celów włókienniczych], przędza z włókien syntetycznych lub mieszanych do celów włókienniczych, usługi handlu
detalicznego, pośrednictwa handlowego, handlu hurtowego, również przez Internet, w ramach handlu elektronicznego oraz handlu
on-line, w zakresie sprzedaży takich towarów jak: tekstylia i ich zamienniki, wyroby włókiennicze nie ujęte w innych klasach, tkaniny,
tkaniny bawełniane, substytuty tkanin, tkaniny syntetyczne, tkaniny
i wyroby włókiennicze na bieliznę pościelową, i koce, tkaniny tekstylne do produkcji odzieży wykonane z bawełny, tkaniny mieszanej,
włókien naturalnych, syntetycznych i/lub sztucznych, tkaniny tekstylne do produkcji odzieży, w szczególności odzieży roboczej, usługi handlu detalicznego, pośrednictwa handlowego, handlu hurtowego, również przez Internet, w ramach handlu elektronicznego
oraz handlu on-line, w zakresie sprzedaży takich towarów jak: adamaszek, bielizna pościelowa z białego i/lub kolorowego adamaszku,
materiały do produkcji pokrowców na fotele samochodowe, materiały tekstylne z nici syntetycznych, materiały tekstylne z włókien
syntetycznych, tkaniny mieszane z przędzy elastycznej, materiały
tekstylne z nici syntetycznych, materiały wzmacniane tworzywem
sztucznym, materiały na przykrycia basenowe, usługi handlu detalicznego, pośrednictwa handlowego, handlu hurtowego, również
przez Internet, w ramach handlu elektronicznego oraz handlu on-line, w zakresie sprzedaży takich towarów jak: materiały na meble,
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tkaniny z włókien syntetycznych, tkanina z podniesionym włosem,
tkaniny powlekane, tkaniny gumowane, tkaniny gumowane, tkaniny
[kupony], materiały na firany [tkaniny], materiały na zasłony [tkaniny],
tkaniny do dekoracji wnętrz, tkaniny flokowane, tkaniny kuloodporne, tkaniny oddychające, tkaniny hydrofobowe, tkaniny wodoszczelne, usługi handlu detalicznego, pośrednictwa handlowego, handlu
hurtowego, również przez Internet, w ramach handlu elektronicznego oraz handlu on-line, w zakresie sprzedaży takich towarów jak: tkaniny o gęstym splocie, dzianiny, etykiety z materiału, tkaniny, metki
z materiału do wprasowania, tkaniny z syntetycznych włókien, produkty tekstylne [tkaniny] do celów wyposażenia wnętrz, tkaniny
z włókien chemicznych, materiały tkane na sofy, tkaniny ścienne, tkaniny na urządzenia ortopedyczne, tkane materiały techniczne o luźnym splocie, materiały na garnitury [tkaniny], usługi handlu detalicznego, pośrednictwa handlowego, handlu hurtowego, również przez
Internet, w ramach handlu elektronicznego oraz handlu on-line,
w zakresie sprzedaży takich towarów jak: materiały na firany [zasłony], tkaniny powlekane gumą, materiały tkane na fotele, materiały
tkane na poduszki, tkaniny z przędzy z regenerowanego włókna, etykiety materiałowe do tkanin, tekstylia [tkaniny] z wzorami do ozdabiania haftem, materiały jako wyroby tekstylne w postaci bel, materiały z motywami do wyszywania, materiały jako podszewki
do odzieży, usługi handlu detalicznego, pośrednictwa handlowego,
handlu hurtowego, również przez Internet, w ramach handlu elektronicznego oraz handlu on-line, w zakresie sprzedaży takich towarów
jak: tkaniny do użytku w produkcji pieluchomajtek dla dorosłych,
tkaniny powlekane gumą lub tworzywem sztucznym, materiały
do produkcji obić krzeseł, materiały do produkcji pieluch, materiały
do produkcji dżerseju, materiały do produkcji mebli ogrodowych,
materiały tkane do produkcji odzieży, usługi handlu detalicznego,
pośrednictwa handlowego, handlu hurtowego, również przez Internet, w ramach handlu elektronicznego oraz handlu o-line, w zakresie
sprzedaży takich towarów jak: tkaniny z włókien syntetycznych [inne
niż do celów izolacyjnych], tkaniny z włókien sztucznych [inne niż
do celów izolacyjnych], tkaniny powlekane do zastosowania w produkcji artykułów bagażowych, tkaniny z przędzy gumowanej, materiały do produkcji artykułów do dekoracji wnętrz, tkaniny do użytku
w produkcji żagli statków, usługi handlu detalicznego, pośrednictwa
handlowego, handlu hurtowego, również przez Internet, w ramach
handlu elektronicznego oraz handlu on-line, w zakresie sprzedaży
takich towarów jak: metki tekstylne do doczepiania do odzieży, metki tekstylne do doczepiania do bielizny, tkaniny do zastosowania
w produkcji odzieży, tkaniny na siatki na muchy wykonane z tworzyw
sztucznych, tekstylia odporne na wodę, ale przepuszczające wilgoć,
materiały do produkcji tkanin do pomieszczeń mieszkalnych, tkaniny
do użytku w produkcji toreb, usługi handlu detalicznego, pośrednictwa handlowego, handlu hurtowego, również przez Internet, w ramach handlu elektronicznego oraz handlu on-line, w zakresie sprzedaży takich towarów jak: tkaniny do użytku w produkcji parasoli,
tkaniny wodoodporne do zastosowania w produkcji kapeluszy, tkaniny z włókien syntetycznych [inne niż do celów izolacyjnych], tkaniny wodoodporne do zastosowania w produkcji rękawic, tkaniny
do użytku w produkcji odzieży, tkaniny do użytku w produkcji artykułów odzieżowych, usługi handlu detalicznego, pośrednictwa handlowego, handlu hurtowego, również przez Internet, w ramach handlu elektronicznego oraz handlu on-line, w zakresie sprzedaży takich
towarów jak: materiały z włókien nieorganicznych inne niż do celów
izolacyjnych, tkaniny wodoodporne do zastosowania w produkcji
spodni, japoński materii do zawijania używany do ceremonii [fukusa], japoński materiał do zawijania i pakowania [furoshiki], materiały
z poliestru inne niż do celów izolacyjnych, tkaniny z przędzy gumowanej dla włókiennictwa, usługi handlu detalicznego, pośrednictwa
handlowego, handlu hurtowego, również przez Internet, w ramach
handlu elektronicznego oraz handlu on-line, w zakresie sprzedaży
takich towarów jak: materiały do produkcji plandek, materiały z włókien mieszanych jako kupony tkane, tkaniny z włókna szklanego dla
włókiennictwa, tkaniny z włókien ceramicznych inne niż do celów
izolacyjnych, tkaniny z włókna naturalnego inne niż do celów izolacyjnych, tkaniny z powłoką ognioodporną, tkaniny z włókien akrylowych inne niż do celów izolacyjnych, usługi handlu detalicznego,
pośrednictwa handlowego, handlu hurtowego, również przez Internet, w ramach handlu elektronicznego oraz handlu on-line, w zakresie sprzedaży takich towarów jak: powlekane tkaniny do produkcji
odzieży przeciwdeszczowej, powlekane tkaniny do produkcji towarów skórzanych, materiały tkane do użytku w produkcji odzieży uży-
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wanej w czystych pomieszczeniach typu clean room, tkane tekstylia
[tkaniny] o właściwościach chroniących przed promieniami elektromagnetycznymi, tkaniny tekstylne do produkcji odzieży, usługi handlu detalicznego, pośrednictwa handlowego, handlu hurtowego,
również przez Internet, w ramach handlu elektronicznego oraz handlu on-line, w zakresie sprzedaży takich towarów jak: tkaniny z materiałów tekstylnych do użytku w produkcji artykułów odzieżowych,
tkaniny jako kupony tekstylne do użycia w produkcji, tkaniny w postaci firan z materiałów tekstylnych, tkaniny z włókien wytworzonych
chemicznie inne niż do celów izolacyjnych, tkaniny z włókien organicznych inne niż do celów izolacyjnych, usługi handlu detalicznego,
pośrednictwa handlowego, handlu hurtowego, również przez Internet, w ramach handlu elektronicznego oraz handlu on-line, w zakresie sprzedaży takich towarów jak: tkaniny wodoodporne do produkcji kurtek, odzieży, odzieży tkanej i dzianej, wyrobów dzianych
[odzież].
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(510), (511) 24 tekstylia i ich zamienniki, wyroby włókiennicze
nie ujęte w innych klasach, tkaniny, tkaniny bawełniane, zamienniki
tekstyliów, tkaniny syntetyczne, tkaniny i wyroby tekstylne na bieliznę pościelową, i koce, tkaniny tekstylne do produkcji odzieży wykonane z bawełny, tkaniny mieszanej, włókien naturalnych, syntetycznych i/lub sztucznych, tkaniny tekstylne do produkcji odzieży,
w szczególności odzieży roboczej, adamaszek, bielizna pościelowa
z białego i/lub kolorowego adamaszku, materiały do produkcji pokrowców na fotele samochodowe, tekstylia syntetycznych nici, tekstylia z syntetycznej przędzy, tkaniny mieszane z przędzy elastycznej, tekstylia z syntetycznych nici, tkaniny wzmacniane tworzywami
sztucznymi, tkaniny do wytwarzania nakryć basenów, tkaniny
do mebli, tkaniny z włókien syntetycznych, tkaniny z podniesionym
włosem, tkaniny powlekane, tkaniny gumowane, gumowane tkaniny
tekstylne, tkaniny [kupony], tkaniny do firan, tkaniny zasłonowe, tekstylia do dekoracji wnętrz [tkaniny], materiały z wyczeskami, tkaniny
kuloodporne, tkaniny oddychające, tkaniny hydrofobowe, tekstylne
tkaniny nieprzemakalne, tekstylne tkaniny nieprzemakalne, materiały tkane o gęstym splocie, dzianiny, metki tekstylne, tkaniny, metki
materiałowe do naprasowania, tkaniny z syntetycznych włókien, materiały tekstylne w belach do urządzenia wnętrz [tkaniny], tkaniny
z włókien chemicznych, materiały tkane na sofy, tkaniny ścienne, tkanina stosowana w urządzeniach ortopedycznych, szeroko tkane materią przemysłowe, materiały na garnitury [tkaniny], tkaniny do firan
[zasłon], gumowane tkaniny tekstylne, materiały tkane do foteli, materiały tkane do poduszek, tkaniny z przędzy z regenerowanego
włókna, znaczniki [metki] z tkaniny do materiałów tekstylnych, wzorzyste tkaniny do użytku w haftowaniu, tkaniny w rolkach, tkaniny
zawierające motywy do wyhaftowania, tkaniny do użytku jako podszewki do odzieży, tkaniny do użytku w produkcji pieluchomajtek dla
dorosłych, materiał pokryty gumą lub tworzywami sztucznymi, tkaniny do użytku w produkcji zewnętrznych pokryć na krzesła, tkaniny
do użytku w produkcji pieluszek, tkaniny do użytku w szyciu dżerseju, tkaniny do produkcji mebli ogrodowych, materiały tekstylne tkane do produkcji artykułów odzieżowych, tkaniny z włókien syntetycznych [inne niż izolacyjne], tkaniny z włókien sztucznych [inne niż
izolacyjne], tkaniny powlekane do zastosowania w produkcji artykułów bagażowych, tkaniny z przędzy gumowanej, tkaniny do produkcji przedmiotów wyposażenia wnętrz, tkaniny do użytku w produkcji
żagli statków, metki z tkanin przyczepiane do odzieży, metki tekstylne do doczepiania do bielizny, materiały do produkcji odzieży, siatki
na muchy wykonane z tworzyw sztucznych, tekstylia nieprzepuszczające wody, ale przepuszczające wilgoć, materiały na tkaniny stosowane w pomieszczeniach mieszkalnych, tkaniny do użytku w produkcji toreb, tkaniny do użytku w produkcji parasoli, tkaniny
nieprzemakalne do użytku w produkcji kapeluszy, tkaniny z włókien
syntetycznych [inne niż izolacyjne], tkaniny nieprzemakalne do użytku w produkcji rękawic, tkaniny tekstylne do produkcji odzieży, tkaniny tekstylne do produkcji odzieży, tkaniny z nieorganicznych włókien, inne niż izolacyjne, tkaniny nieprzemakalne do użytku
w produkcji spodni, japoński materiał do zawijania używany do ceremonii [fukusa], japoński materiał do zawijania i pakowania [furoshiki],
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tkaniny z poliestru, inne niż izolacyjne, tkaniny z przędzy gumowanej
do celów włókienniczych, tkaniny do wytwarzania plandek, tkaniny
tekstylne w kuponach wykonane z mieszanek włókien, tkaniny
z włókna szklanego do celów włókienniczych, materiały tkane z włókien ceramicznych inne niż izolacyjne, tkaniny z włókien naturalnych
inne niż izolacyjne, tkaniny z wykończeniem ognioodpornym, tkaniny z akrylu inne niż izolacyjne, tkaniny powlekane do zastosowania
w produkcji odzieży przeciwdeszczowej, tkaniny powlekane do zastosowania w produkcji towarów skórzanych, materiały tkane
do użytku w produkcji odzieży używanej w czystych pomieszczeniach typu clean room, materiały tekstylne tkane o właściwościach
chroniących przed promieniami elektromagnetycznymi, tkaniny tekstylne do produkcji odzieży, tkaniny tekstylne do produkcji sztuk
odzieży, tkaniny tekstylne w kuponach do użytku w produkcji, tkaniny w postaci firan wykonanych z materiałów tekstylnych, tkaniny
z chemicznie wyprodukowanych włókien, inne niż izolacyjne, tkaniny z włókien organicznych inne niż izolacyjne, tkaniny nieprzemakalne do użytku w produkcji kurtek, 25 odzież, tkane lub dziane elementy odzieży, wyroby dziane, lub szydełkowane [odzież], 35 usługi
handlu detalicznego, pośrednictwa handlowego, handlu hurtowego, również przez Internet, w ramach handlu elektronicznego oraz
handlu on-line, w zakresie sprzedaży takich towarów jak: przędza
i nici dla włókiennictwa i przemysłu, nici elastyczne, przędza i nici,
nici dla zastosowań włókienniczych, nici dla włókiennictwa, skręcana
konopna przędza i nici, skręcana bawełniana przędza i nici, skręcana
przędza i nici, skręcana jedwabna przędza i nici, skręcana wełniana
przędza i nici, nici wykonane z przędzy bawełnianej, usługi handlu
detalicznego, pośrednictwa handlowego, handlu hurtowego, również przez Internet, w ramach handlu elektronicznego oraz handlu
on-line, w zakresie sprzedaży takich towarów jak: nitki i przędze wyczeskowe, przędza i nici żaroodporne, szpule z nićmi, przędza
zgrzebna z włókna naturalnego dla włókiennictwa, nici zgrzebne
z wełny dla włókiennictwa, przędza i nici dla włókiennictwa, przędza
i nici dla włókiennictwa, przędza i nici elastyczne dla włókiennictwa,
przędza i nici z włókna syntetycznego, usługi handlu detalicznego,
pośrednictwa handlowego, handlu hurtowego, również przez Internet, w ramach handlu elektronicznego oraz handlu on-line, w zakresie sprzedaży takich towarów jak: przędza i nici jedwabne, przędza
i nici dla włókiennictwa, przędza i nici wełniane, przędza i nici lniane,
przędza i nici konopne, nici gumowane do celów włókienniczych,
mieszana skręcona przędza i nici, pozłacane nici dla włókiennictwa,
przędza i nici na bazie mieszanych włókien chemicznych, usługi handlu detalicznego, pośrednictwa handlowego, handlu hurtowego,
również przez Internet, w ramach handlu elektronicznego oraz handlu on-line, w zakresie sprzedaży takich towarów jak: przędza i nici
z włókna regenerowanego [dla włókiennictwa], przędza i nici na bazie włókien nieorganicznych, przędza i nici na bazie mieszanek bawełny, elastyczne paski ze sztucznych nici do celów tekstylnych,
przędza i nici dla włókiennictwa, przędza i nici z włókna chemicznego dla włókiennictwa, usługi handlu detalicznego, pośrednictwa
handlowego, handlu hurtowego, również przez Internet, w ramach
handlu elektronicznego oraz handlu on-line, w zakresie sprzedaży
takich towarów jak: zgrzebne nici lniane dla włókiennictwa, przędza,
przędza syntetyczna, przędza skręcona, przędza elastyczna, przędze, przędza naturalna, pasmanteria [nici], nici dziewiarskie, nici z jedwabiu, przędza i nici, nici do tkania, przędza z dzikiego jedwabiu,
przędza z odpadów bawełnianych, przędza do użytku domowego,
usługi handlu detalicznego, pośrednictwa handlowego, handlu hurtowego, również przez Internet, w ramach handlu elektronicznego
oraz handlu on-line, w zakresie sprzedaży takich towarów jak: przędza i nici z włókien rami, przędza dla włókiennictwa, przędza bawełniana, przędza do zastosowań tekstylnych, przędza dziewiarska,
przędza i nici z włókna szklanego [dla włókiennictwa], przędza i nici
jedwabne, przędza i nici dla włókiennictwa, przędza i nici wełniane,
przędza i nici lniane, przędza i nici konopne, usługi handlu detalicznego, pośrednictwa handlowego, handlu hurtowego, również przez
Internet, w ramach handlu elektronicznego oraz handlu on-line,
w zakresie sprzedaży takich towarów jak: mieszana skręcona przędza
i nici, przędza z przetwarzanego poliestru, szpule z przędzą, przędza
z czesanych włókien naturalnych, przędza elastyczna dla włókiennictwa, przędza i włókna półsyntetyczne, skręcona przędza i nici, nici
z włókien szklanych dla włókiennictwa, mieszane nitki i przędze wyczeskowe, przędza i nici żaroodporne, usługi handlu detalicznego,
pośrednictwa handlowego, handlu hurtowego, również przez Internet, w ramach handlu elektronicznego oraz handlu on-line, w zakre-
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sie sprzedaży takich towarów jak: zgrzebne nici wełniane do celów
włókienniczych, przędza i nici na bazie włókien nieorganicznych,
przędza i nici na bazie mieszanek bawełny, nico do sprzedaży w postaci zestawów, przędza i nici dla włókiennictwa, przędza i nici
z włókna chemicznego dla włókiennictwa, przędza zgrzebna z włókna naturalnego dla włókiennictwa, usługi handlu detalicznego, pośrednictwa handlowego, handlu hurtowego, również przez Internet,
w ramach handlu elektronicznego oraz handlu on-line, w zakresie
sprzedaży takich towarów jak: zgrzebne nici konopne dla włókiennictwa, przędza i nici dla włókiennictwa, przędza i nici do zastosowań włókienniczych, elastyczna przędza i nici dla włókiennictwa,
przędza i nici z odtłuszczonych odpadów, powlekana gumowa przędza i nici [dla włókiennictwa], przędza wykonana z politetrafluoroetylenu dla włókiennictwa, usługi handlu detalicznego, pośrednictwa handlowego, handlu hurtowego, również przez Internet,
w ramach handlu elektronicznego oraz handlu on-line, w zakresie
sprzedaży takich towarów jak: przędza wykonana z włókna węglowego do celów włókienniczych, przędza niemetalowa do celów włókienniczych, nici i przędza z włókna syntetycznego, przędza i nici
na bazie mieszanych włókien chemicznych, przędza i nici z włókna
regenerowanego [do celów włókienniczych], przędza z włókien syntetycznych lub mieszanych do celów włókienniczych, usługi handlu
detalicznego, pośrednictwa handlowego, handlu hurtowego, również przez Internet, w ramach handlu elektronicznego oraz handlu
on-line, w zakresie sprzedaży takich towarów jak: tekstylia i ich zamienniki, wyroby włókiennicze nie ujęte w innych klasach, tkaniny,
tkaniny bawełniane, substytuty tkanin, tkaniny syntetyczne, tkaniny
i wyroby włókiennicze na bieliznę pościelową, i koce, tkaniny tekstylne do produkcji odzieży wykonane z bawełny, tkaniny mieszanej,
włókien naturalnych, syntetycznych i/lub sztucznych, tkaniny tekstylne do produkcji odzieży, w szczególności odzieży roboczej, usługi handlu detalicznego, pośrednictwa handlowego, handlu hurtowego, również przez Internet, w ramach handlu elektronicznego
oraz handlu on-line, w zakresie sprzedaży takich towarów jak: adamaszek, bielizna pościelowa z białego i/lub kolorowego adamaszku,
materiały do produkcji pokrowców na fotele samochodowe, materiały tekstylne z nici syntetycznych, materiały tekstylne z włókien
syntetycznych, tkaniny mieszane z przędzy elastycznej, materiały
tekstylne z nici syntetycznych, materiały wzmacniane tworzywem
sztucznym, materiały na przykrycia basenowe, usługi handlu detalicznego, pośrednictwa handlowego, handlu hurtowego, również
przez Internet, w ramach handlu elektronicznego oraz handlu on-line, w zakresie sprzedaży takich towarów jak: materiały na meble,
tkaniny z włókien syntetycznych, tkanina z podniesionym włosem,
tkaniny powlekane, tkaniny gumowane, tkaniny gumowane, tkaniny
[kupony], materiały na firany [tkaniny], materiały na zasłony [tkaniny],
tkaniny do dekoracji wnętrz, tkaniny flokowane, tkaniny kuloodporne, tkaniny oddychające, tkaniny hydrofobowe, tkaniny wodoszczelne, usługi handlu detalicznego, pośrednictwa handlowego, handlu
hurtowego, również przez Internet, w ramach handlu elektronicznego oraz handlu on-line, w zakresie sprzedaży takich towarów jak: tkaniny o gęstym splocie, dzianiny, etykiety z materiału, tkaniny, metki
z materiału do wprasowania, tkaniny z syntetycznych włókien, produkty tekstylne [tkaniny] do celów wyposażenia wnętrz, tkaniny
z włókien chemicznych, materiały tkane na sofy, tkaniny ścienne, tkaniny na urządzenia ortopedyczne, tkane materiały techniczne o luźnym splocie, materiały na garnitury [tkaniny], usługi handlu detalicznego, pośrednictwa handlowego, handlu hurtowego, również przez
Internet, w ramach handlu elektronicznego oraz handlu on-line,
w zakresie sprzedaży takich towarów jak: materiały na firany [zasłony], tkaniny powlekane gumą, materiały tkane na fotele, materiały
tkane na poduszki, tkaniny z przędzy z regenerowanego włókna, etykiety materiałowe do tkanin, tekstylia [tkaniny] z wzorami do ozdabiania haftem, materiały jako wyroby tekstylne w postaci bel, materiały z motywami do wyszywania, materiały jako podszewki
do odzieży, usługi handlu detalicznego, pośrednictwa handlowego,
handlu hurtowego, również przez Internet, w ramach handlu elektronicznego oraz handlu on-line, w zakresie sprzedaży takich towarów
jak: tkaniny do użytku w produkcji pieluchomajtek dla dorosłych,
tkaniny powlekane gumą lub tworzywem sztucznym, materiały
do produkcji obić krzeseł, materiały do produkcji pieluch, materiały
do produkcji dżerseju, materiały do produkcji mebli ogrodowych,
materiały tkane do produkcji odzieży, usługi handlu detalicznego,
pośrednictwa handlowego, handlu hurtowego, również przez Internet, w ramach handlu elektronicznego oraz handlu on-line, w zakre-
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sie sprzedaży takich towarów jak: tkaniny z włókien syntetycznych
[inne niż do celów izolacyjnych], tkaniny z włókien sztucznych [inne
niż do celów izolacyjnych], tkaniny powlekane do zastosowania
w produkcji artykułów bagażowych, tkaniny z przędzy gumowanej,
materiały do produkcji artykułów do dekoracji wnętrz, tkaniny
do użytku w produkcji żagli statków, usługi handlu detalicznego, pośrednictwa handlowego, handlu hurtowego, również przez Internet,
w ramach handlu elektronicznego oraz handlu on-line, w zakresie
sprzedaży takich towarów jak: metki tekstylne do doczepiania
do odzieży, metki tekstylne do doczepiania do bielizny, tkaniny
do zastosowania w produkcji odzieży, tkaniny na siatki na muchy wykonane z tworzyw sztucznych, tekstylia odporne na wodę, ale przepuszczające wilgoć, materiały do produkcji tkanin do pomieszczeń
mieszkalnych, tkaniny do użytku w produkcji toreb, usługi handlu
detalicznego, pośrednictwa handlowego, handlu hurtowego, również przez Internet, w ramach handlu elektronicznego oraz handlu
on-line, w zakresie sprzedaży takich towarów jak: tkaniny do użytku
w produkcji parasoli, tkaniny wodoodporne do zastosowania w produkcji kapeluszy, tkaniny z włókien syntetycznych [inne niż do celów
izolacyjnych], tkaniny wodoodporne do zastosowania w produkcji
rękawic, tkaniny do użytku w produkcji odzieży, tkaniny do użytku
w produkcji artykułów odzieżowych, usługi handlu detalicznego, pośrednictwa handlowego, handlu hurtowego, również przez Internet,
w ramach handlu elektronicznego oraz handlu on-line, w zakresie
sprzedaży takich towarów jak: materiały z włókien nieorganicznych
inne niż do celów izolacyjnych, tkaniny wodoodporne do zastosowania w produkcji spodni, japoński materii do zawijania używany do ceremonii [fukusa], japoński materiał do zawijania i pakowania [furoshiki], materiały z poliestru inne niż do celów izolacyjnych, tkaniny
z przędzy gumowanej dla włókiennictwa, usługi handlu detalicznego, pośrednictwa handlowego, handlu hurtowego, również przez
Internet, w ramach handlu elektronicznego oraz handlu on-line,
w zakresie sprzedaży takich towarów jak: materiały do produkcji
plandek, materiały z włókien mieszanych jako kupony tkane, tkaniny
z włókna szklanego dla włókiennictwa, tkaniny z włókien ceramicznych inne niż do celów izolacyjnych, tkaniny z włókna naturalnego
inne niż do celów izolacyjnych, tkaniny z powłoką ognioodporną,
tkaniny z włókien akrylowych inne niż do celów izolacyjnych, usługi
handlu detalicznego, pośrednictwa handlowego, handlu hurtowego, również przez Internet, w ramach handlu elektronicznego oraz
handlu on-line, w zakresie sprzedaży takich towarów jak: powlekane
tkaniny do produkcji odzieży przeciwdeszczowej, powlekane tkaniny
do produkcji towarów skórzanych, materiały tkane do użytku w produkcji odzieży używanej w czystych pomieszczeniach typu clean
room, tkane tekstylia [tkaniny] o właściwościach chroniących przed
promieniami elektromagnetycznymi, tkaniny tekstylne do produkcji
odzieży, usługi handlu detalicznego, pośrednictwa handlowego,
handlu hurtowego, również przez Internet, w ramach handlu elektronicznego oraz handlu on-line, w zakresie sprzedaży takich towarów
jak: tkaniny z materiałów tekstylnych do użytku w produkcji artykułów odzieżowych, tkaniny jako kupony tekstylne do użycia w produkcji, tkaniny w postaci firan z materiałów tekstylnych, tkaniny
z włókien wytworzonych chemicznie inne niż do celów izolacyjnych,
tkaniny z włókien organicznych inne niż do celów izolacyjnych, usługi handlu detalicznego, pośrednictwa handlowego, handlu hurtowego, również przez Internet, w ramach handlu elektronicznego
oraz handlu on-line, w zakresie sprzedaży takich towarów jak: tkaniny wodoodporne do produkcji kurtek, odzieży, odzieży tkanej i dzianej, wyrobów dzianych [odzież].

(111) 322375
(220) 2018 07 16
(210) 488283
(151) 2019 07 30
(441) 2018 09 10
(732) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Hydro Opti Apteo
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze, kosmetyki w postaci kremów,
kosmetyki w formie żelów, kremy do ciała, mydła, nielecznicze pasty do zębów, preparaty do kąpieli, odświeżacze do ust w aerozolu,
środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do czyszczenia
protez zębowych, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
olejki eteryczne, 5 kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne,
leki, witaminy, preparaty mineralne do celów leczniczych, mineralne
wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, su-
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plementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe
do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty
biologiczne, bakteriobójcze, krwiopochodne, biotechnologiczne
do celów medycznych, szczepionki, surowice, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, płyny farmaceutyczne, plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów
medycznych, środki odkażające, leki weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, kremy lecznicze.

(111) 322376
(220) 2018 07 18
(210) 488400
(151) 2019 07 30
(441) 2018 09 10
(732) PODSIADŁO ANNA ADAD SYSTEMS, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TAXPRO
(510), (511) 9 programy komputerowe do prowadzenia działalności gospodarczej, programy komputerowe dla biur rachunkowych,
programy komputerowe do rozliczeń podatkowych, finansowych,
kadrowych i księgowych, 42 usługi informatyczne, projektowanie
oprogramowania komputerowego, aktualizacja, instalacja i konserwacja oprogramowania komputerowego.
(111) 322377
(220) 2018 08 08
(210) 489186
(151) 2019 07 11
(441) 2018 11 19
(732) PAWLIKOWSKI MIROSŁAW, Bystrzyca Kłodzka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DYNNAMIC
(540)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 9 aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, akumulatory zapłonowe, akumulatory
alkaliczne, akumulatory samochodowe, rozruszniki akumulatorowe,
skrzynki akumulatorowe, akumulatory do pojazdów, akumulatory niklowo-kadmowe, akumulatory energii fotowoltaicznej, grodzie akumulatorów elektrycznych, ładowarki dla akumulatorów, baterie akumulatorowe litowe, akumulatory do pojazdów elektrycznych, płyty
do akumulatorów elektrycznych, szklane obudowy do akumulatorów,
urządzenia do ładowania akumulatorów, akumulatorki do powtórnego naładowania, akumulatory typu push-on [wciskane], urządzenia
do ładowania akumulatorów elektrycznych, ładowarki do akumulatorów do pojazdów silnikowych, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu
energii elektrycznej, kable rozruchowe do akumulatorów, przyrządy
miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery,
urządzenia pomiarowe do liczenia, wyrównywania i kalibracji, znajdujące zastosowanie przy obsłudze akumulatorów, kwasomierze
do akumulatorów, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne,
urządzenia dydaktyczne i symulatory, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne.
(111) 322378
(220) 2018 08 08
(210) 489187
(151) 2019 07 11
(441) 2018 11 19
(732) PAWLIKOWSKI MIROSŁAW, Bystrzyca Kłodzka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) autobat
(540)

(591) czerwony, czarny, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 18.01.09
(510), (511) 7 części zamienne do silników, filtry do maszyn nitrujących, filtry powietrza chłodnic silników, filtry jako części maszyn
i silników, części zamienne do maszyn rolniczych, 12 pojazdy mechaniczne, silniki, części zamienne do pojazdów mechanicznych:
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akcesoria samochodowe ujęte w tej klasie, przyczepy, naczepy,
urządzenia elektroniczne chroniące pojazdy przed kradzieżą: pojazdy jednośladowe, skutery, motorowery, motocykle, quady, części
zamienne do samochodów, skuterów, motorowerów, motocykli, quadów, pojazdy mechaniczne, mechanizmy napędowe do pojazdów,
przyczepy, przyczepy bagażowe, samochody, silniki do pojazdów,
części zamienne do pojazdów mechanicznych, samochodów osobowych i ciężarowych, naczep, przyczep, autobusów: części konstrukcyjne do pojazdów, części karoserii do pojazdów, rowery, skutery,
motorowery, motorynki, motocykle, quady, gokarty, części zamienne do rowerów, skuterów, motorowerów, motorynek, motocykli, quadów i gokartów, ogumienie do rowerów, skuterów, motorowerów,
motorynek, motocykli, quadów i gokartów, rowery, skutery, motorowery, motorynki, motocykle, quady, gokarty, części zamienne do rowerów, skuterów, motorowerów, motorynek, motocykli, quadów
i gokartów, ogumienie do rowerów, skuterów, motorowerów, motorynek, motocykli, quadów i gokartów.

(111) 322379
(220) 2018 08 08
(210) 489189
(151) 2019 07 11
(441) 2018 11 19
(732) PAWLIKOWSKI MIROSŁAW, Bystrzyca Kłodzka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKUMEO.PL
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 7 części zamienne do silników, filtry do maszyn nitrujących, filtry powietrza chłodnic silników, filtry jako części maszyn
i silników, części zamienne do maszyn rolniczych, 12 pojazdy mechaniczne, silniki, części zamienne do pojazdów mechanicznych:
akcesoria samochodowe ujęte w tej klasie, przyczepy, naczepy,
urządzenia elektroniczne chroniące pojazdy przed kradzieżą: pojazdy jednośladowe, skutery, motorowery, motocykle, quady, części
zamienne do samochodów, skuterów-, motorowerów, motocykli,
quadów, pojazdy mechaniczne, mechanizmy napędowe do pojazdów, przyczepy, przyczepy bagażowe, samochody, silniki do pojazdów, części zamienne do pojazdów mechanicznych, samochodów
osobowych i ciężarowych, naczep, przyczep, autobusów: części
konstrukcyjne do pojazdów, części karoserii do pojazdów, rowery,
skutery, motorowery, motorynki, motocykle, quady, gokarty, części
zamienne do rowerów, skuterów, motorowerów, motorynek, motocykli, quadów i gokartów, ogumienie do rowerów, skuterów, motorowerów, motorynek, motocykli, quadów i gokartów, rowery, skutery,
motorowery, motorynki, motocykle, quady, gokarty, części zamienne do rowerów, skuterów, motorowerów, motorynek, motocykli, quadów i gokartów, ogumienie do rowerów, skuterów, motorowerów,
motorynek, motocykli, quadów i gokartów.
(111) 322380
(220) 2018 08 20
(210) 489495
(151) 2019 06 11
(441) 2019 02 04
(732) IMPEL CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMFOOD
(540)

(591) szary, czerwony
(531) 05.07.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe, 16 papier, tektura i wyroby
z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, druki, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, materiały piśmienne-zawarte w tej klasie, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 internetowa:
sprzedaż, promocja, reklama następujących towarów: programy
komputerowe, papier, tektura i wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, druki, materiały introligatorskie, materiały fo-
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tograficzne, materiały piśmienne, odzież, obuwie, nakrycia głowy,
promocja reklama następujących usług: usługi związane z projektowaniem, serwisowaniem i aktualizacją oprogramowania komputerowego, przygotowanie posiłków i napojów na zamówienie,, 42 usługi
związane z projektowaniem, serwisowaniem i aktualizacją oprogramowania komputerowego, 43 przygotowanie posiłków i napojów
na zamówienie oraz ich dostawa.

(111) 322381
(220) 2018 09 14
(210) 490577
(151) 2019 07 31
(441) 2018 10 29
(732) WIECZOREK ANNA P.H.U AMIX, Pierzyny Małe (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Amix
(540)

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 15.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny do obróbki drewna, pilarki do drewna, przecinarki, przecinarki do kłód, traki tarczowe, wielopiły do drewna, ostrzarki i rozwieraki do pił, pilarki do drewna, pilarko-łuparki do drewna, łuparki do drewna, owijarki do drewna, podajniki
do drewna, czyszczarki do palet i desek, frezarko-obrzynarki do palet, frezarki do drewna, maszyny do produkcji palet, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i wysyłkowej maszyn do obróbki drewna,
części do maszyn do obróbki drewna, maszyn do produkcji palet,
maszyn do produkcji drewna kominkowego.
(111) 322382
(220) 2018 09 14
(210) 490580
(151) 2019 07 31
(441) 2018 10 29
(732) WIECZOREK ANNA P.H.U AMIX, Pierzyny Małe (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE
(540)

(591) biały, szary
(531) 15.07.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny do obróbki drewna, pilarki do drewna, przecinarki, przecinarki do kłód, traki tarczowe, wielopiły do drewna, ostrzarki i rozwieraki do pił, pilarki do drewna, pilarko-łuparki do drewna, łuparki do drewna, owijarki do drewna, podajniki
do drewna, czyszczarki do palet i desek, frezarko-obrzynarki do palet, frezarki do drewna, maszyny do produkcji palet, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i wysyłkowej maszyn do obróbki drewna,
części do maszyn do obróbki drewna, maszyn do produkcji palet,
maszyn do produkcji drewna kominkowego.
(111) 322383
(220) 2018 10 17
(151) 2019 05 15
(441) 2018 12 03
(732) NAPIERAŁA REMIGIUSZ 3E, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMERCO
(540)

(591) niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12

(210) 491720
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(510), (511) 37 zarządzanie projektem budowy, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, usługi nadzoru budowlanego
w zakresie projektów budowlanych, usługi nadzoru budowlanego
w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, konstrukcja budynków, usługi budowlane i konstrukcyjne, wznoszenie budynków
i innych konstrukcji, doradztwo inżynieryjne (budownictwo), doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), instalowanie wyposażenia
budynków, budowa domów, budowanie domów, budowa domów
na zamówienie, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, budowa prywatnych domów mieszkalnych, 42 projektowanie
urbanistyczne, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, projektowanie architektoniczne,
projektowanie budowlane, projektowanie budynków, projektowanie domów, projektowanie techniczne i doradztwo, projektowanie
wnętrz budynków, usługi inżynieryjne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, usługi konsultacyjne w zakresie projektowania wnętrz, usługi konsultacyjne w zakresie projektowania, usługi
projektowania, usługi projektowania architektonicznego, usługi
projektowania dotyczące architektury, usługi projektowania na zamówienie, usługi projektowania w zakresie umeblowania, usługi
projektowania wnętrz budynków, usługi projektowe dotyczące
nieruchomości mieszkalnych, usługi projektowe związane z nieruchomościami, usługi w zakresie projektowania budynków, usługi
w zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych, usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz domowych, usługi w zakresie
projektowania domów, usługi w zakresie projektowania wnętrz oraz
usługi informacyjne i doradcze w tym zakresie, usługi w zakresie projektowania, zarządzanie projektami architektonicznymi, doradztwo
w zakresie projektowania konstrukcyjnego, projektowanie konstrukcji, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji, usługi
architektoniczne i planowania urbanistycznego .

(111) 322384
(220) 2018 10 23
(210) 491907
(151) 2019 07 16
(441) 2019 02 18
(732) August Storck KG, Berlin (DE)
(540) (znak słowny)
(540) Knoppers Baton Orzechowy
(510), (511) 30 słodycze, czekolada, wyroby czekoladowe, ciasta,
lody, preparaty do sporządzania wyżej wymienionych produktów
zawarte w klasie 30.
(111) 322385
(220) 2018 10 31
(210) 492242
(151) 2019 07 29
(441) 2019 02 25
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ECTOCLARIN
(510), (511) 5 preparaty do nosa z ektoiną, preparaty wspomagające
leczenie alergii.
(111) 322386
(220) 2018 11 02
(210) 492285
(151) 2019 07 16
(441) 2018 12 10
(732) MICHAŁOWSKA DANIELA SUROJADALNIA, Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SuroJadalnia
(540)

(591) czarny, czerwony, jasnozielony, zielony
(531) 02.09.01, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, usługi zaopatrzenia z żywność i napoje, usługi dotyczące restauracji, zwłaszcza oferujących
tzw. „zdrową żywność”, usługi dotyczące restauracji samoobsługowych, barów przekąskowych, barów szybkiej obsługi, kawiarni oraz
sieci barów typu slow food, usługi z zakresu cateringu, usługi z zakresu zaopatrywania w żywność na zamówienie za pomocą sieci komputerowej w systemie on-line.
(111) 322387
(220) 2018 11 04
(151) 2019 07 16
(441) 2018 12 10
(732) PRZYBYLSKI JAROSŁAW MICHAŁ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 492321
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(540) TOUGH COOKIE
(540)

(531) 02.03.08, 27.05.01, 21.03.13
(510), (511) 25 legginsy, staniki sportowe, topy [odzież], bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluzy z kapturem, bluzy sportowe z kapturem,
spodnie dresowe, koszulki bez rękawów, koszulki z krótkim rękawem,
koszulki sportowe z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, bluzki,
skarpety do kostek, skarpety do wnętrza obuwia [stopki].
(111) 322388
(220) 2018 12 18
(210) 494009
(151) 2019 07 31
(441) 2019 03 04
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DUTAMSOL
(510), (511) 5 preparat farmaceutyczny stosowany w leczeniu dolegliwości związanych z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego.
(111) 322389
(220) 2019 01 03
(210) 494425
(151) 2019 06 26
(441) 2019 03 04
(732) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYPIEKARNIA I CIACHOWNIA
(540)

(591) biały, brązowy
(531) 05.07.02, 26.01.02, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 czapki jako nakrycia głowy, daszki jako nakrycia
głowy, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, kurtki jako odzież, nakrycia głowy, odzież, opaski
na głowę, 30 batony zbożowe, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki,
burrito, cheeseburgery, chleb, chleb bezdrożdżowy, ciasto w postaci
masy do pieczenia, ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, dekoracje cukiernicze do ciast, kanapki z parówką jako
hot dog, kanapki, herbatniki petit-beurre, gofry, grzanki, mięso zapiekane w cieście, pałeczki lukrecjowe jako wyroby cukiernicze, placki,
pizza, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych,
wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, 35 dekoracja
wystaw sklepowych, administrowanie programami lojalności konsumenta, pokazy towarów, negocjowanie umów biznesowych dla
osób trzecich, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla
osób trzecich, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama,
reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów
reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, usługi marketingowe, usługi
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, wynajem bilbordów jako tablic reklamowych, 39 dostawa towarów, fracht
jako przewóz towarów, fracht, logistyka transportu, pakowanie towarów, wypożyczanie pojazdów, przewóz samochodami ciężarowymi,
przewożenie, spedycja, transport, usługi kierowców, usługi rozładunku towarów, usługi transportu samochodami silnikowymi, wynajem
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samochodów, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc
parkingowych, wypożyczanie kontenerów magazynowych, 41 fotografia, organizowanie loterii, organizowanie konkursów w ramach
edukacji lub rozrywki, organizowanie i prowadzenie konferencji,
produkcja mikrofilmów, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, 42 projektowanie opakowań, 43 snack-bary jako bary szybkiej
obsługi, kafeterie jako bufety, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe,
usługi barowe.

(111) 322390
(220) 2019 01 03
(210) 494426
(151) 2019 06 27
(441) 2019 03 04
(732) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKIE SUPERMARKETY
(540)

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 18.01.19, 27.05.01, 29.01.13, 26.13.01
(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, 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,
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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, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie loterii, organizowanie widowisk jako impresariat, organizowanie zawodów sportowych,
pisanie scenariuszy, produkcja filmów innych niż reklamowe, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji
elektronicznych (nie do pobrania), 42 doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, kontrola 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) 322391
(220) 2019 01 10
(210) 494649
(151) 2019 07 29
(441) 2019 04 08
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO POLTAREX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lębork (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POLTAREX
(510), (511) 4 granulki drzewne do ogrzewania [paliwo], pastylki paliwowe, biopaliwa, drewno stosowane jako materiał opałowy, substancje palne stosowane w urządzeniach grzewczych, produkty paliwowe ze sprasowanych wiórów drzewnych, 19 drewniane elementy dla
budownictwa, belki i balustrady, okna i drzwi niemetalowe, futryny,
ościeżnice i ramy niemetalowe, rury sztywne, niemetalowe i kształtki
rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, listwy boazeryjne, bramy niemetalowe, deski, drewno podłogowe, fornir, kraty niemetalowe, kruszywo klinkierowe, okiennice
niemetalowe, palisady niemetalowe, tarcica, 20 meble, kosze niemetalowe, leżaki, lustra [meble], palety niemetalowe, skrzynie z drewna,
szyny do zasłon, 35 usługi w zakresie sprzedaży drewna, 40 usługi
w zakresie ścinania drewna, usługi stolarstwa inne niż meblowe w zakresie napraw, obróbka drewna, usługi tartaczne.
(111) 322392
(220) 2019 01 14
(210) 494757
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) WRÓBLEWSKI MACIEJ ZGARNIACZE WRÓBLEWSKI ZAKŁAD
MECHANIKI MASZYN, Kunice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZGARNIACZE WRÓBLEWSKI
(540)

(591) biały, czarny, zielony
(531) 15.07.01, 26.11.02, 27.05.17, 29.01.13
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(510), (511) 7 maszyny do użytku w rolnictwie, maszyny do usuwania
odpadów, maszyny do usuwania odpadków, maszyny do usuwania
ciekłych odpadów, maszyny elektryczne do usuwania odpadków,
urządzenia zgarniające do usuwania obornika z budynków inwentarskich, zgarniacze łańcuchowe i hydrauliczne do usuwania obornika,
35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa maszyn do użytku w rolnictwie,
maszyn do usuwania odpadów, maszyn do usuwania odpadków, maszyn do usuwania ciekłych odpadów, maszyn elektrycznych do usuwania odpadków, urządzeń zgarniających do usuwania obornika
z budynków inwentarskich, zgarniaczy łańcuchowych i hydraulicznych do usuwania obornika.

(111) 322393
(220) 2019 01 18
(210) 494968
(151) 2019 07 12
(441) 2019 03 11
(732) ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Białobrzegi (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RO KO IRON REGENERATION
(540)

(591) czarny, szary, biały, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, aromatyzowane napoje gazowane, napoje owocowe, smakowa woda mineralna, lemoniada .
(111) 322394
(220) 2019 01 18
(210) 494977
(151) 2019 07 12
(441) 2019 03 11
(732) ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Białobrzegi (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RO KO IRON CONCENTRATION
(540)
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(111) 322396
(220) 2019 01 28
(210) 495327
(151) 2019 06 26
(441) 2019 03 11
(732) SEBASTIAN BANASZEK GROUP, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRONETECHCAMP Technologie bezzałogowe i robotyka
(540)

(531) 15.01.13, 26.01.04, 26.01.16, 26.11.01, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 41 szkolenia (kursy, warsztaty, seminaria, konferencje,
kongresy, sympozja) zawodowe dla operatorów bezzałogowych statków powietrznych, egzaminy zawodowe dla operatorów bezzałogowych statków powietrznych, szkolenia (kursy, warsztaty, seminaria,
konferencje, kongresy, sympozja) z pilotażu bezzałogowych statków
powietrznych dla dorosłych, młodzieży, dzieci, egzaminy z pilotażu
bezzałogowych statków powietrznych dla dorosłych, młodzieży,
dzieci, szkolenia (kursy, warsztaty, seminaria, konferencje, kongresy,
sympozja) z robotyki dla dorosłych, młodzieży, dzieci, egzaminy z robotyki dla dorosłych, młodzieży, dzieci, 42 fotografia lotnicza (foto,
wideo) wykonywana z pokładu bezzałogowego statku powietrznego, pozyskiwanie danych z sensorów umieszczonych na pokładzie
bezzałogowego statku powietrznego, pomiary geodezyjne, usługi
z zakresu fotogrametrii i teledetekcji, usługi z zakresu przetwarzania
danych pozyskanych z pokładu bezzałogowego statku powietrznego, usługi naukowe i badania z zakresu technologii bezzałogowych
i robotyki, audyty i wdrożenia technologii bezzałogowych w przedsiębiorstwach, projektowanie i montaż (produkcja) bezzałogowych
statków powietrznych.
(111) 322397
(220) 2019 01 30
(151) 2019 07 18
(441) 2019 04 01
(732) MADEJ WRÓBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MADEJ WRÓBEL RODZINNA TRADYCJA
(540)

(210) 495404

(591) czarny, szary, biały, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, aromatyzowane napoje gazowane, napoje owocowe, smakowa woda mineralna, Lemoniada .

(591) ciemnoczerwony, biały, złoty
(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso i jego przetwory, mięso surowe, kiełbasy, wyroby wędliniarskie, w tym bekon i szynka, wędliny surowe, wędzonki, kaszanki, pasztety, ekstrakty mięsne, konserwy mięsne, tłuszcze
zwierzęce, dziczyzna, drób, wyroby garmażeryjne mięsne, 35 usługi
prowadzenia sklepów i hurtowni z wyrobami mięsnymi i wędliniarskimi, 40 ubój zwierząt, przetwórstwo mięsa, porcjowanie i paczkowanie mięsa, wędzenie żywności, przetwórstwo rolno-spożywcze
polegające na uboju żywca, przetwórstwie mięsa i wytwarzaniu wyrobów mięsnych i wędliniarskich.

(111) 322395
(220) 2019 01 28
(210) 495282
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 11
(732) GRUPA ETNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Motoprezent
(510), (511) 39 wypożyczanie pojazdów, w tym samochodów, 41 organizowanie zajęć rekreacyjnych, usługi związane z organizacją rekreacji, zawodów sportowych.

(111) 322398
(220) 2019 01 31
(210) 495463
(151) 2019 07 12
(441) 2019 03 25
(732) KRYSZKA LESZEK, Kaczyce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RMS Nieruchomości
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, agencje mieszkaniowe, wynajem nieruchomości, timesharing nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, organizowanie
wynajmu nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, za-
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rządzanie powiernicze nieruchomościami, organizacja najmu nieruchomości handlowych, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości,
usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe
dotyczące nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, doradztwo w sprawach finansowych, planowanie inwestycji w nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości, udzielanie
informacji dotyczących nieruchomości, oszacowania majątku nieruchomego, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych,
usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi w zakresie odnawiania
dzierżawy nieruchomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób
trzecich, nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, usługi
w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, usługi
agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, pomoc w zakresie
nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu
budynków, usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi,
doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości
mieszkaniowe, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane
z obiektami rozrywkowymi, pomieszczeniami przemysłowymi, budynkami handlowymi, centrami handlowymi, osiedlami mieszkaniowymi, kompleksami budynków, usługi agencji w zakresie sprzedaży
nieruchomości za prowizję, usługi agencji nieruchomości dotyczące
sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości przy
zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie
nieruchomości, usługi wykazów nieruchomości związanych z wynajmem domów i mieszkań, usługi agencji nieruchomości związane
z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji nieruchomości związane
z kupnem i sprzedażą budynków, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, organizowanie
umów dzierżawy i najmu nieruchomości, 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 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.

(111) 322399
(220) 2019 02 04
(151) 2019 07 26
(441) 2019 04 08
(732) BELLIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)

(210) 495580

Nr 11/2019

(540) (znak słowny)
(540) BELLISPHARMA
(510), (511) 5 odżywcze suplementy diety, białkowe suplementy
diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy
diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające mleczko
pszczele, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy
diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy diety zawierające
pyłek sosnowy, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety zawierające
pyłek kwiatowy, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy
diety ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy diety dla osób
ze specjalistycznymi wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych,
zioła lecznicze, olejek migdałowy do celów farmaceutycznych, olejek
z kopru do celów leczniczych, olejek z wiesiołka do użytku medycznego, suplementy żywnościowe, żywność dla diabetyków, suplementy dietetyczne i odżywcze, mieszanki do picia będące suplementami diety, mieszanki do picia w proszku będące suplementami diety,
zdrowotne suplementy diety, suplementy żywnościowe, tabletki
witaminowe, błonnik pokarmowy, kapsułki witaminowe, 29 oleje
zimnotłoczone, oleje organiczne, pestki, suszone owoce, oleje jadalne z ryb [inne niż tran], 30 zioła przetworzone, zioła suszone, zioła
do celów spożywczych, esencje herbaciane, esencje do gotowania,
mąki i skrobie BIO, makarony BIO, naturalne produkty żywnościowe
takie jak miody, słody, melasy, syropy smakowe, bakalie, produkty
pszczele, bezglutenowe przekąski zbożowe, bezglutenowe maki i kasze, produkty wegetariańskie takie jak: mieszanki białkowe, koncentraty białka serwatkowego, wysokobiałkowe batoniki i ciasteczka, 31
nieprzetworzone zioła, zioła świeże, świeże zioła organiczne, zioła
jednorodne i mieszane, nasiona, ziarna naturalne, 35 usługi sklepów
detalicznych online obejmujące żywność ekologiczną, naturalną,
produkty farmaceutyczne i suplementy diety, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z produktami dietetycznymi, sprzedaż hurtowa lub detaliczna środków farmaceutycznych, sprzedaż hurtowa lub detaliczna
zdrowej żywności.
(111) 322400
(220) 2019 02 05
(151) 2019 07 26
(441) 2019 03 25
(732) BRODZIAK RAFAŁ, Ożarów Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNI SHAFT
(540)

(210) 495595

(591) biały, czarny, żółty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.02
(510), (511) 7 bębny [części maszyn], korby [części maszyn], łożyska
do wałów transmisyjnych, łożyska [części maszyn], łożyska, łożyska
kulkowe, łożyska przeciwcierne do maszyn, łożyska z automatycznym smarowaniem, maszynowy mechanizm przekładniowy, maszyny do uprawiania ziemi do użytku rolniczego, maszyny rolnicze,
maszyny wirujące, mechanizmy napędowe, inne niż do pojazdów
lądowych, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, narzędzia
[części maszyn], narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, narzędzia rolnicze, inne niż o napędzie ręcznym, obudowy [części maszyn], obudowy łożysk do maszyn, osie do maszyn, osłony maszyn,
przekładnie do maszyn, przekładnie redukcyjne, inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie zębate, inne niż do pojazdów lądowych,
przekładnie, inne niż do pojazdów lądowych, wały korbowe, wały napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, 12 mechanizmy napędowe
do pojazdów lądowych, przekładnie do pojazdów lądowych, przekładnie redukcyjne do pojazdów lądowych, przemienniki momentu
obrotowego do pojazdów lądowych, wały napędowe do pojazdów
lądowych.
(111) 322401
(151) 2018 01 16

(220) 2017 08 09
(441) 2017 09 25

(210) 475184

Nr 11/2019
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(732) PAGACZ STANISŁAW, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SS
(540)

(591) biały, czerwony, złoty, zielony
(531) 24.01.05, 24.09.01, 24.13.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 organizowanie funduszy i zbiórki funduszy na cele dobroczynne, organizacja zbiórek.
(111) 322402
(220) 2018 09 24
(210) 490880
(151) 2019 06 13
(441) 2019 02 04
(732) KAŁUŻA PIOTR PDI CONSULTING, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lemonhouse
(540)

(591) biały, zielony, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.13, 05.03.15, 07.01.25, 26.05.01,
26.05.08, 26.05.15
(510), (511) 35 sprzedaż materiałów budowlanych, instalacyjnych,
wyposażenia wnętrz, mebli, odzieży, samochodów, pojazdów poruszających się po lądzie, wodzie i powietrzu i akcesoriów z tymi pojazdami związanych, artykułów spożywczych, leków, usługi marketingowe i reklamowe prowadzone przez media i Internet-w tym usługi
sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe, wynajem powierzchni
reklamowych, usługi związane z prowadzeniem biura, wykonywanie
kserokopii, organizacja targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, badanie rynku i opinii publicznej, usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej polegające na doradztwie,
zarządzaniu, prowadzeniu firmy w imieniu właściciela, dystrybucja
materiałów reklamowych, usługi pośrednictwa pracy, usługi w zakresie organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi
w celu budowy oraz przygotowania projektów budowlanych, w tym
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, zarządzanie biznesowe nieruchomościami, usługi rachunkowo-księgowe,
usługi w zakresie prowadzenia aukcji, usługi w zakresie sprzedaży
aukcyjnej nieruchomości, usługi impresaryjne, usługi menadżerskie, 36 usługi w zakresie organizacji i zarządzania finansowaniem
przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie oraz przygotowywaniu obiektów budowlanych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, usługi w zakresie pośrednictwa
w sprawach kupna, sprzedaży, najmu nieruchomości, usługi wyceny
nieruchomości, leasing, wynajmowanie lub dzierżawa nieruchomości, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, doradztwo
w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, usługi
ubezpieczeniowe, doradztwo w zakresie ubezpieczeń, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, doradztwo podatkowe, usługi finansowe, usługi pośrednictwa i doradztwa kredytowego, usługi wynajmowania centrów handlowych oraz powierzchni
w centrach handlowych, 37 usługi w zakresie budownictwa, nadzoru
budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie lub przygotowaniu projektów
budowlanych, usługi: remontowe, naprawy, restauracji i konserwacji budynków, usługi doradcze dotyczące rozbudowy i konserwacji
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nieruchomości zawarte w tej klasie, usługi instalacyjne w tym hydrauliczne, elektryczne, wentylacyjne, sprzątanie budynków, instalowanie i naprawa instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, wynajem maszyn budowlanych, doradztwo budowlane,
39 usługi w zakresie: wynajmowania garaży i miejsc parkingowych,
wynajmowania powierzchni i obiektów magazynowych, wynajmowania powierzchni na salony samochodowe, usługi parkingowe,
usługi administrowania miejscami parkingowymi, wypożyczanie
samochodów, pośrednictwo transportowe, usługi w zakresie pakowania, usługi biura podróży, 41 usługi w zakresie rozrywki, edukacji, sportu i rekreacji, prowadzenie salonów fitness i siłowni, usługi
salonów gier, organizowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych,
sportowych i rekreacyjnych, nocnych klubów, kin, kabaretów i dyskotek, kasyn, organizowanie konkursów, gier losowych, loterii, organizowanie wystaw oraz imprez kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie szkół, sympozjów, kongresów, konferencji,
warsztatów, szkoleń, pokazów mody o charakterze rozrywkowym,
organizowanie przyjęć, zabaw i festynów, koncertów, widowisk,
publikacje elektroniczne on-line, usługi w zakresie prowadzenia sal
kinowych, usługi impresaryjne, 42 usługi projektowe w zakresie budownictwa urbanistyki, architektury, projektowanie konstrukcji, budynków, wykonywanie badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych
w zakresie budownictwa, usługi w zakresie architektury, planowania
urbanistycznego, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze dotyczące
inwestycji, ekspertyzy inżynieryjne, badania techniczne, doradztwo
w zakresie ochrony środowiska, dekoracja wnętrz, wzornictwo przemysłowe, usługi w zakresie tworzenia programów komputerowych,
baz danych, przetwarzania danych, doradztwo w zakresie informatyki i sprzętu komputerowego, 43 restauracje, kawiarnie, placówki gastronomiczne, hotele, katering, 44 zagospodarowanie i projektowanie terenów zielonych, usługi związane z prowadzeniem: gabinetów
kosmetycznych, fryzjerskich, terapeutycznych, rehabilitacyjnych,
ośrodków odnowy biologicznej, klinik i ośrodków medycznych.

(111) 322403
(220) 2019 01 21
(210) 495016
(151) 2019 06 18
(441) 2019 02 25
(732) PMT TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓLKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PMT Trade
(540)

(591) biały, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, badania opinii publicznej, badania rynkowe, reklama, promowanie [reklama] działalności
gospodarczej, usługi doradcze w zakresie reklamy, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, rozpowszechnianie produktów
do celów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, promocja sprzedaży, wsparcie w zakresie promocji biznesu, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie
reklamy, marketingu, promocji, kampanie marketingowe, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie w działalności handlowej,
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, organizacja
konkursów w celach reklamowych, usługi merchandisingu, przygotowywanie materiałów promocyjnych i merchandisingowych dla
osób trzecich, pokazy towarów do celów promocyjnych, promowanie towarów i usług osób trzecich, usługi w zakresie organizowania
pokazów towarów osób trzecich, usługi dekorowania wystaw w celach reklamowych, organizacja wystaw do celów reklamowych, inwentaryzacja towarów, skomputeryzowane przygotowanie spisu
inwentarza.
(111) 322404
(220) 2019 02 08
(151) 2019 07 12
(441) 2019 03 25
(732) TABLE4REST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOJSTOLIK.PL

(210) 495731
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(540)

(591) ciemnoniebieski, pomarańczowy, biały
(531) 12.01.09, 12.01.15, 26.11.09, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta,
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania w zakresie biznesu, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, informacja o działalności gospodarczej, kampanie
marketingowe, marketing ukierunkowany, marketing w ramach
wydawania oprogramowania, negocjowanie i rozliczanie transakcji
handlowych dla osób trzecich, outsourcing, pomoc przy zarządzaniu
działalnością gospodarczą, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, statystyczne zestawienia, udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony
internetowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu,
usługi umawiania spotkań, zarządzanie biznesowe restauracjami,
przetwarzanie danych, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, 42
aktualizowanie oprogramowania komputerowego, digitalizacja dokumentów, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego,
hosting serwerów, hosting stron internetowych, programowanie
komputerów, projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, 43 usługi restauracyjne, rezerwacja
stolików w restauracjach.
(111) 322405
(220) 2019 02 10
(210) 495768
(151) 2019 07 18
(441) 2019 03 25
(732) BŁYK BERNARD TOMASZ PROKOMP, Jaworzno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) prokomp BŁYK BERNARD
(540)

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.07.17
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna, hurtowa i internetowa komputerów i sprzętu komputerowego, sprzętu peryferyjnego do komputerów, komponentów i części do komputerów, akcesoriów komputerowych, 37 usługi instalacji komputerów, instalacja systemów
komputerowych, instalacja sieci komputerowych, modernizowanie
sprzętu komputerowego, instalacja sprzętu komputerowego do systemów komputerowych, konserwacja i naprawa sieci komputerowych, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, usługi
diagnostyczno-konserwacyjne w zakresie komputerów, usługi doradcze w zakresie instalacji komputerów, aktualizacja komputerowego sprzętu sieciowego i telekomunikacyjnego, diagnostyczne
usługi konserwacyjne w zakresie drukarek komputerowych, usługi
konsultacyjne związane z instalacją, konserwacją i naprawą sprzętu
komputerowego, 42 projektowanie systemów informatycznych, testowanie sprzętu informatycznego, usługi doradztwa informatycznego, usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki,
usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi
w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, dostarczanie specjalistycznych raportów w zakresie
informatyki, usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi
komputerowe, inżynieria komputerowa, usługi diagnostyki komputerowej, opracowywanie sieci komputerowych, utrzymywanie
zapisów komputerowych, aktualizacja programów komputerowych,
integracja oprogramowania komputerowego, testowanie sprzętu
komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych, badania
technologiczne dotyczące komputerów, kompresja cyfrowa komputerowych danych, usługi monitorowania systemów komputerowych,
projektowanie komputerowych baz danych, instalacja, konserwacja
i naprawa oprogramowania komputerowego dla systemów kom-
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puterowych, usługi informacyjne w zakresie komputerów, projektowanie komputerów dla osób trzecich, profesjonalne doradztwo
w dziedzinie komputerów, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa
komputerów, udzielanie informacji na temat komputerów, doradztwo techniczne dotyczące obsługi komputerów, usługi w zakresie
grafiki komputerowej, diagnozowanie błędów w oprogramowaniu
komputerowym, usługi w zakresie sieci komputerowej, konfiguracja
systemów i sieci komputerowych, doradztwo dotyczące rozwijania
systemów komputerowych, integracja systemów i sieci komputerowych, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, usługi
zdalnego tworzenia kopii zapasowych komputera, usługi doradcze
w zakresie sieci komputerowych, doradztwo związane z odzyskiwaniem danych komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych na rzecz osób trzecich, usługi tworzenia kopii zapasowych
w zakresie danych z komputerowych dysków twardych, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, pisanie na zamówienie programów komputerowych, oprogramowania i kodu
do tworzenia stron internetowych, usługi w zakresie dostosowywania oprogramowania komputerowego do potrzeb klienta, ocena
wydajności systemów komputerowych w oparciu o test wzorcowy,
analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego w celu
ochrony danych, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych
w celu wykrywania awarii, diagnozowanie problemów ze sprzętem
komputerowym przy użyciu oprogramowania, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu komputerowego.

(111) 322406
(220) 2019 02 10
(210) 495773
(151) 2019 07 25
(441) 2019 03 25
(732) EM & EM M. PIETRUCHA M. DEPTUŁA SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Home Brite
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 01.01.01, 01.01.04, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.16, 26.01.18,
07.01.08, 07.01.09, 07.01.24, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 29.01.12
(510), (511) 3 środki czyszczące, aerozole czyszczące, kreda czyszcząca, oleje czyszczące, żrące środki czyszczące, preparaty czyszczące
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, pianka do czyszczenia, amoniak
do czyszczenia, krochmal do czyszczenia, płyny do czyszczenia, preparaty czyszczące do piekarników, środki czyszczące do zamrażarek, środki czyszczące do szkła, środki czyszczące do metalu, środki
czyszczące do kamienia, preparaty czyszczące do dywanów, chusteczki zawierające preparaty czyszczące, szampony do czyszczenia
dywanów, środki do czyszczenia toalet, preparaty do czyszczenia
podłóg, środki do czyszczenia tapicerki, preparaty do czyszczenia
tkanin, środki do czyszczenia chromu, mieszaniny do czyszczenia
ubikacji, środek do czyszczenia czajników, środek do czyszczenia
mebli, soda krystaliczna do czyszczenia, preparaty do czyszczenia
tapet, mieszanki czyszczące do usuwania plam, czyszczące rozpuszczalniki o właściwościach emulgujących, preparaty do czyszczenia
i odświeżania, preparaty do czyszczenia na sucho, olejki sosnowe
do czyszczenia podłóg, rozpuszczalniki alkoholowe będące preparatami czyszczącymi, preparaty czyszczące do stosowania na płytkach, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki
nadające połysk do czyszczenia okien, impregnowane chusteczki
papierowe do czyszczenia naczyń, środki do czyszczenia okien w formie rozpylacza, środki czyszczące w sprayu do użytku domowego,
ściereczki do czyszczenia nasączone preparatami do polerowania,
powietrze sprężone w puszce do czyszczenia i odkurzania, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, odkamieniacze
do użytku domowego, proszki do szorowania, proszek do zmywarek, proszki do polerowania, chusteczki antystatyczne stosowane
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w suszarkach do prania, proszki do prania, mydła do prania, płyny
do prania, dodatki do prania, środki zmiękczające do prania, preparaty do prania chemicznego, preparaty chemiczne do prania,
środki do prania tkanin, środki ochronne do prania, kulki do prania
z detergentem, preparaty do prania przyciągające brud, preparaty do prania przyciągające barwniki, olejki eteryczne jako zapachy
do prania, dodatki do prania do zmiękczania wody, środki wspomagające płukanie, stosowane podczas prania ubrań, środki do namaczania prania, preparaty do prania, 21 szczotki do zmywania, szczotki do mycia, szczotki do szorowania, szczotki do dywanów, szczotki
do sprzątania, zestawy szczotek toaletowych, szczotki do parkietu,
szczotki i artykuły szczotkarskie, szczotki do mycia naczyń, szczotki do czyszczenia garnków, szczotki do muszli klozetowych, ścierki,
ściereczki do ścierania kurzy, ściereczki do szorowania, ściereczki
do polerowania, ściereczki do szyb, ścierki do mycia podłóg, szmatki
do ścierania kurzu, ścierki z mikrowłókien do czyszczenia, ściereczki
antystatyczne do użytku domowego, szmatki i ściereczki do czyszczenia, mopy, końcówki do mopów, wata stalowa jako czyściki, rękawice kuchenne, gumowe rękawiczki do gospodarstwa domowego,
rękawice do czyszczenia do użytku domowego, rękawice do prac
domowych z tworzyw sztucznych, gąbki, gąbki kuchenne, gąbki
do szorowania, gąbki do czyszczenia, gąbki do użytku domowego,
gąbki ścierne do użytku w kuchni, druciaki metalowe, zmywaki druciane do czyszczenia, wata stalowa jako drucianki do szorowania,
35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków czyszczących, aerozoli czyszczących, kredy czyszczącej, olejów czyszczących, żrących
środków czyszczących, preparatów czyszczących do czyszczenia
rur kanalizacyjnych, pianek do czyszczenia, amoniaku do czyszczenia, krochmalu do czyszczenia, płynów do czyszczenia, preparatów
czyszczących do piekarników, środków czyszczących do zamrażarek, środków czyszczących do szkła, środków czyszczących do metalu, środków czyszczących do kamienia, preparatów czyszczących
do dywanów, chusteczek zawierających preparaty czyszczące,
szamponów do czyszczenia dywanów, środków do czyszczenia toalet, preparatów do czyszczenia podłóg, środków do czyszczenia
tapicerki, preparatów do czyszczenia tkanin, środków do czyszczenia chromu, mieszanin do czyszczenia ubikacji, środków do czyszczenia czajników, środków do czyszczenia mebli, sody krystalicznej do czyszczenia, preparatów do czyszczenia tapet, mieszanek
czyszczących do usuwania plam, czyszczących rozpuszczalników
o właściwościach emulgujących, preparatów do czyszczenia i odświeżania, preparatów do czyszczenia na sucho, olejków sosnowych
do czyszczenia podłóg, rozpuszczalników alkoholowych będących
preparatami czyszczącymi, preparatów czyszczących do stosowania
na płytkach, środków czyszczących do celów gospodarstwa domowego, środków nadających połysk do czyszczenia okien, impregnowanych chusteczek papierowych do czyszczenia naczyń, środków
do czyszczenia okien w formie rozpylaczy, środków czyszczących
w sprayu do użytku domowego, ściereczek do czyszczenia nasączonych preparatami do polerowania, powietrza sprężonego w puszce
do czyszczenia i odkurzania, preparatów chemicznych do czyszczenia do użytku domowego, odkamieniaczy do użytku domowego,
proszków do szorowania, proszków do zmywarek, proszków do polerowania, wody do prasowania, wody do żelazka, chusteczek antystatycznych stosowanych w suszarkach do prania, proszków do prania,
mydła do prania, płynów do prania, dodatków do prania, środków
zmiękczających do prania, preparatów do prania chemicznego, preparatów chemicznych do prania, środków do prania tkanin, środków
ochronnych do prania, kulek do prania z detergentem, preparatów
do prania przyciągających brud, preparatów do prania przyciągających barwniki, olejków eterycznych jako zapachów do prania, dodatków do prania do zmiękczania wody, środków wspomagających
płukanie stosowanych podczas prania ubrań, środków do namaczania prania, preparatów do prania, szczotek do zmywania, szczotek
do mycia, szczotek do szorowania, szczotek do dywanów, szczotek
do sprzątania, zestawów szczotek toaletowych, szczotek do parkietu, szczotek i artykułów szczotkarskich, szczotek do mycia naczyń,
szczotek do czyszczenia garnków, szczotek do muszli klozetowych,
ścierek, ściereczek do ścierania kurzy, ściereczek do szorowania, ściereczek do polerowania, ściereczek do szyb, ścierek do mycia podłóg,
szmatek do ścierania kurzu, ścierek z mikrowłókien do czyszczenia,
ściereczek antystatycznych do użytku domowego, szmatek i ściereczek do czyszczenia, mopów, końcówek do mopów, waty stalowej
jako czyścików, rękawic kuchennych, gumowych rękawiczek do gospodarstwa domowego, rękawic do czyszczenia do użytku domo-

121

wego, rękawic do prac domowych z tworzyw sztucznych, gąbek,
gąbek kuchennych, gąbek do szorowania, gąbek do czyszczenia,
gąbek do użytku domowego, gąbek ściernych do użytku w kuchni,
druciaków metalowych, zmywaków drucianych do czyszczenia, waty
stalowej jako drucianek do szorowania.

(111) 322407
(220) 2019 02 12
(210) 495872
(151) 2019 07 31
(441) 2019 04 08
(732) GĄSKA TOMASZ SHINEON, Łaskarzew (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SHINE ON
(510), (511) 35 sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych produktów myjących i kosmetycznych
do pojazdów, w tym produktów pielęgnacji zewnętrznej i wewnętrznej pojazdów, produktów zabezpieczających pojazdy przed korozją,
reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy za pośrednictwem mediów
elektronicznych, zwłaszcza Internetu, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem mediów społecznościowych,
dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów,
broszur), 37 zabezpieczanie pojazdów przed korozją, zabezpieczanie pojazdów przed rdzą, smarowanie pojazdów, polerowanie pojazdów, mycie pojazdów, konserwacja pojazdów, czyszczenie pojazdów, renowacja lakieru pojazdów, pokrywanie lakieru pojazdów folią
ochronną, renowacja felg i opon pojazdów, pielęgnacja zewnętrzna
i wewnętrzna pojazdów.
(111) 322408
(220) 2019 02 13
(151) 2019 07 23
(441) 2019 04 08
(732) STOKŁOSA JANUSZ STOKI, Rychwałd (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eZERKI
(540)

(210) 495899

(591) fioletowy, niebieski, zielony, jasnozielony, żółty, biały
(531) 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 30 batoniki zbożowe, biszkopty, ciasta, ciastka, chipsy,
chipsy owocowe, gofry, herbatniki, kanapki, krakersy, mąka, płatki
zbożowe, przekąski, ryż, słodycze, snaki ryżowe, kukurydziane, orkiszowe, wafle, żywność na bazie mąki, 31 otręby zbożowe, ziarna,
płatki śniadaniowe.
(111) 322409
(220) 2019 02 13
(210) 495904
(151) 2019 07 10
(441) 2019 03 25
(732) JANKOWIAK AGATA PICA PICA, Śrem (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BLINGSIS
(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: me-
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tale 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) 322410
(220) 2019 02 13
(151) 2019 07 23
(441) 2019 04 08
(732) STOKŁOSA JANUSZ STOKI, Rychwałd (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIO E Eco Envoy
(540)

(111) 322411
(220) 2019 02 13
(210) 495915
(151) 2019 07 25
(441) 2019 04 01
(732) KARPACZ AGNIESZKA DELTA SYSTEMY ZARZĄDZANIA,
Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DELTA SYSTEMY ZARZĄDZANIA
(540)

(591) zielony, niebieski, biały
(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi doradcze i konsultingowe związane z zarządzaniem, doradztwo biznesowe w zakresie dostarczania systemów
zarządzania jakością, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń związanych z systemami
zarządzania, usługi szkoleniowe związane z wdrażaniem norm ISO.
(111) 322412
(220) 2019 02 14
(210) 495953
(151) 2019 07 23
(441) 2019 04 08
(732) WOLSKI PIOTR SZYMON HARD-ENDURO.PL, Kartuzy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HARD ENDURO.PL
(540)

(531) 27.05.01, 18.01.05, 02.01.08, 02.01.16, 02.01.23, 26.11.03
(510), (511) 35 sprzedaż motocykli, ich części i akcesoriów do motocykli.
(220) 2019 02 14
(441) 2019 04 01

(732) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLACK ENERGY ORIGINAL PREMIUM BlackMeister BEER
ENERGY LAGER BEER
(540)

(210) 495914

(591) jasnozielony, ciemnozielony, jasnoszary, ciemnoszary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.09
(510), (511) 30 paluszki, paluszki orkiszowe, paluszki pszenne, paluszki topinambur, mąka z topinamburu.

(111) 322413
(151) 2019 07 25
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(210) 495956

(591) czarny, biały, czerwony, szary
(531) 26.11.01, 26.11.08, 26.13.25, 26.05.01, 26.05.22, 26.02.07,
01.01.01, 01.01.02, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.14, 24.09.01, 24.09.03,
24.09.05
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe, soki owocowo-warzywne, soki warzywne, koncentraty spożywcze napojów instant, napoje instant, nektary, syropy owocowe, syropy do produkcji
napojów, esencje do produkcji napojów, wody mineralne gazowane,
wody mineralne niegazowane, napoje gazowane, napoje musujące, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, napoje proteinowe, napoje
węglowodanowe, napoje wzbogacone witaminami, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, lemoniada w proszku, pastylki do produkcji
napojów, proszek do wytwarzania napojów, produkty w proszku lub
pastylkach do wytwarzania napojów energetycznych, wzmacniających i wzbogaconych mikroelementami, koncentraty napojów, piwo
imbirowe, piwo, piwo słodowe.
(111) 322414
(220) 2019 02 14
(210) 495963
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) CROWD8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PATRONITE
(540)

(591) pomarańczowy, ciemnopomarańczowy, czerwony, czarny,
biały
(531) 26.05.01, 26.05.10, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 impresariat w działalności artystycznej, wyświetlanie
reklam dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, wynajem przestrzeni
reklamowej w internecie, usługi w zakresie promocji, usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania sponsorów, usługi doradcze odnoszące się do akcji promocyjnych, poszukiwania w zakresie patronatu,
usługi współpracy z blogerami, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, usługi reklamowe i promocyjne, 36 finansowanie projektów rozwojowych, opieka finansowa, pozyskiwanie finansowania dla filmów, pozyskiwanie finansowania dla programów telewizyjnych, pozyskiwanie finansowania dla projektów sportowych,
kulturalnych i rozrywkowych, sponsorowanie finansowe, usługi
transakcji finansowych online, usługi zbierania funduszy za pośrednictwem strony crowfunding, zbieranie funduszy, zbiórki funduszy
i sponsorowanie finansowe, zbiórki (organizacja-), przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, sponsorowanie działalności rozrywkowej,
sponsorowanie i patronat finansowy, usługi finansowe, pieniężne
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i bankowe, usługi finansowania, transakcje finansowe, transfer funduszy, zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, organizacja
zbiórek pieniężnych, organizowanie zbierania funduszy, usługi w zakresie sponsoringu finansowego, crowdfunding, usługi w zakresie
finansowania społecznościowego, 41 organizacja i przeprowadzanie
aktywności rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych,
organizacja imprez rozrywkowych, organizacja rozrywek muzycznych, organizacja warsztatów i seminariów, organizacja występów
rozrywkowych na żywo, organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, konferencje
(organizowanie i prowadzenie-), organizowanie konferencji związanych z rozrywką, organizowanie konferencji związanych z reklamą,
organizowanie konferencji dotyczących działalności kulturalnej.

(111) 322415
(220) 2019 02 15
(210) 495998
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Białobrzegi (PL)
(554) (znak słowno-graficzno-przestrzenny)
(540) V VERONI Mineral
(540)

(591) biały, czerwony, szary, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 19.07.02, 19.07.25, 07.01.01, 01.15.15, 25.01.15, 26.04.01,
26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 wody gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, nektary owocowe, napoje owocowo-warzywne, soki owocowo-warzywne, syropy i inne preparaty do produkcji
napojów, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, oranżady, lemoniady, wody mineralne i źródlane, preparaty
do produkcji napojów.
(111) 322416
(220) 2019 02 18
(210) 496034
(151) 2019 07 11
(441) 2019 03 25
(732) MINI MELTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Robimy lody w kulki
(510), (511) 30 lody, lody mleczne [lody], sorbety [lody], lody wielosmakowe, lody włoskie, lody truflowe, lody mleczne, lody spożywcze,
lody owocowe, lody zawierające czekoladę, sorbety [wodne lody],
lody na bazie jogurtu [lody jako główny składnik], lody w proszku,
lody z owocami, lody wodne [sorbety], jadalne lody owocowe, lody
na patyku, lody bez mleka, jogurt mrożony [lody spożywcze], lody
o smaku czekoladowym, mieszanki na sorbety [lody], mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, lody owocowe w postaci batonów,
lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, lody spożywcze
i lód.
(111) 322417
(220) 2019 02 18
(151) 2019 07 16
(441) 2019 04 01
(732) KOSMOWSKI MAREK, Mielno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BROWAR POLANIN
(510), (511) 32 piwo.

(210) 496045

(111) 322418
(220) 2019 02 19
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) PROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)

(210) 496135
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mądry Wybór propharma ESENCJA NATURY
(540)

(591) biały, zielony, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17,
26.04.02, 26.04.03, 26.04.04, 26.04.06, 26.04.15, 26.04.18, 26.04.22,
05.03.11, 05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 5 dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych,
suplementy diety dla ludzi, 29 oleje jadalne, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i online towarów: dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi, oleje jadalne,
kosmetyki i preparaty do pielęgnacji, środki czyszczące do celów
gospodarstwa domowego.
(111) 322419
(220) 2019 02 21
(210) 496263
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 08
(732) BIELAWSKA WYTWÓRNIA NAPOJÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Bielawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZBOŻO
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, piwo.
(111) 322420
(220) 2019 02 21
(210) 496264
(151) 2019 07 31
(441) 2019 04 08
(732) BIELAWSKA WYTWÓRNIA NAPOJÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Bielawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Browar Wielka Sowa
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, piwo.
(111) 322421
(220) 2006 07 05 K
(210) 380032
(151) 2019 10 03
(441) 2011 03 28
(732) THE GARDEN COMPANY LIMITED, KOWLOON (HK)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Garden
(540)

(531) 02.01.01, 02.01.11, 02.01.25, 27.05.01
(510), (511) 30 biszkopty, ciastka, słodycze, lody, miód, melasa.
(111) 322422
(220) 2015 04 13
(151) 2019 10 03
(441) 2015 08 03
(732) BOCZAR BOGUSŁAW ŚLONSKI BYFYJ,
Czechowice-Dziedzice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Richtig Ślonski Zymft pieroński szlagier

(210) 441345

124

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 11/2019

(111) 322425
(220) 2018 08 07
(210) 489128
(151) 2019 07 31
(441) 2018 09 17
(732) BOROWSKA IZABELLA IDB CONSULTING, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jemy w Łodzi food fest
(540)

(540)

(531) 02.03.04, 27.05.01
(510), (511) 30 musztarda.
(111) 322423
(220) 2015 04 13
(151) 2019 07 12
(441) 2015 08 03
(732) BOCZAR BOGUSŁAW ŚLONSKI BYFYJ,
Czechowice-Dziedzice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Richtig Ślonski Grincojg pieroński szlagier
(540)

(210) 441347

(531) 02.03.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 przyprawy.
(111) 322424
(220) 2018 07 06
(210) 487930
(151) 2019 07 31
(441) 2018 08 13
(732) WAWSZCZAK SEBASTIAN POMORSKI BROWAR TRADYCYJNY,
Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Twierdza Smaku
(510), (511) 41 planowanie lub przeprowadzanie imprez, imprezy
kulturalne, organizowanie wydarzeń rozrywkowych, organizowanie
imprez edukacyjnych, prowadzenie imprez edukacyjnych, organizowanie koncertów, organizowanie warsztatów, organizowanie festiwali, prowadzenie imprez rozrywkowych na żywo, usługi w zakresie
firmowych imprez, planowanie specjalnych imprez, organizacja imprez artystycznych, organizowanie imprez w celach edukacyjnych,
organizowanie i przeprowadzanie degustacji win lub piw, organizowanie i przeprowadzanie degustacji produktów spożywczych,
organizowanie i przeprowadzanie degustacji produktów regionalnych i tradycyjnych, 43 usługi kateringowe, obsługa gastronomiczna z własnymi produktami, usługi kateringu specjalizującego się
w żywności tradycyjnej i regionalnej, usługi kateringowe w zakresie
bufetów firmowych, usługi kateringowe dla placówek edukacyjnych, usługi kateringowe dla centrów konferencyjnych, katering
obejmujący żywność i napoje na bankiety, katering obejmujący
żywność i napoje dla instytucji, katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, usługi doradcze w dziedzinie kateringu
obejmującego żywność i napoje, usługi kateringowe do spotkań biznesowo-towarzyskich, świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach wystawienniczych, świadczenie
usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach
na zjazdy, świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność
i napoje w obiektach na targi i wystawy.

(531) 11.01.01, 27.05.01
(510), (511) 41 organizowanie festiwali.
(111) 322426
(220) 2018 08 14
(151) 2019 07 30
(441) 2018 09 24
(732) Walton International Ltd., George Town (KY)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GIORDANO
(540)

(210) 489397

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież z puchu/piór,
odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, majtki, kurtki, dżinsy, spodnie,
slipy męskie, figi damskie, szorty, mankiety, koszule, okrycia wierzchnie, bielizna osobista, odzież przeciwdeszczowa, koszulki z krótkim
rękawem, t-shirty bez rękawów, bluzki, spódnice, kamizelki, płaszcze,
bluzy sportowe, garnitury, blezery, dresy, podkoszulki bez rękawów,
odzież z dzianiny, odzież sportowa, kombinezony jednoczęściowe,
odzież gimnastyczna, suknie, sukienki, pulowery, swetry, koszulki
bez rękawów, swetry rozpinane, opaski na głowę, czapki, kapelusze,
szaliki, krawaty, skarpetki, paski, ocieplacze, leginsy, pończochy, rajstopy, biustonosze, buty, botki, pantofle domowe, sandały, poncza,
rękawiczki, rękawiczki z jednym placem, dzianina, podkoszulki, podkoszulki sportowe, swetry wełniane, bielizna osobista, spodnie capri,
koszulki polo, wszystkie wymienione towary zawarte w klasie 25, 35
usługi handlu detalicznego i hurtowego dotyczące towarów takich
jak zegarki, zegary, okulary, wyroby ze skóry lub imitacji skóry, futerały, torby, torby plażowe, torebki, podręczne torby podróżne, torebki
na biodra [nerki], worki, walizki, torby i torebki podróżne, pokrowce
podróżne na ubrania, walizy, aktówki, teczki, dyplomatki, portfele,
etui na klucze, portmonetki, portfele, breloczki do kluczy, parasolki, parasole przeciwsłoneczne, laski, kijki marszowe, portfele i etui
na karty kredytowe, plecaki, plecaki szkolne, teczki szkolne, tornistry, chlebaki, torby szkolne, torby na zakupy, torby sportowe, torby
gimnastyczne, torby na książki, worki marynarskie, torby naramienne, pasy naramienne, pokrowce na klucze, etui na książeczki czekowe, torby zakupowe, torby na pranie, pokrowce przeciwdeszczowe
na torby, torby na buty, torby do pakowania, przywieszki do bagażu,
części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów,
akcesoria mody, odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież z puchu/piór,
odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, majtki, kurtki, dżinsy, spodnie,
slipy męskie, figi damskie, szorty, mankiety, koszule, okrycia wierzchnie, bielizna osobista, odzież przeciwdeszczowa, koszulki z krótkim
rękawem, t-shirty bez rękawów, bluzki, spódnice, kamizelki, płaszcze,
bluzy sportowe, garnitury, blezery, dresy, podkoszulki bez rękawów,
odzież z dzianiny, odzież sportowa, kombinezony jednoczęściowe,
odzież gimnastyczna, suknie, sukienki, pulowery, swetry, koszulki
bez rękawów, swetry rozpinane, opaski na głowę, czapki, kapelusze, szaliki, krawaty, skarpetki, paski, ocieplacze, leginsy, pończochy,
rajstopy, biustonosze, buty, botki, pantofle domowe, sandały, poncza, rękawiczki, rękawiczki z jednym placem, dzianina, podkoszulki,
podkoszulki sportowe, swetry wełniane, bielizna osobista, spodnie
capri, koszulki polo, usługi handlu detalicznego w zakresie wyżej
wymienionych towarów przez Internet oraz inne lokalne i globalne
sieci komputerowe, kompilacja list adresowych, zamawianie po-
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przez pocztę, telefon i wszelkie inne urządzenia łącznościowe i telekomunikacyjne, bezpośrednia reklama pocztowa, usługi doradcze
i dotyczące zarządzania w zakresie działalności gospodarczej, usługi
reklamowe, usługi w zakresie wystawiania towarów, usługi w zakresie reklamy, marketing i usługi promocyjne, usługi analiz i badań rynkowych, usługi agencji importowo-eksportowych, zaopatrywanie
i zakup towarów w imieniu działalności gospodarczej, dekorowanie
wystaw sklepowych, wszystkie zawarte w klasie 35.

(111) 322427
(220) 2018 09 04
(210) 490120
(151) 2019 08 02
(441) 2018 10 22
(732) AKCES-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RACER
(510), (511) 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) 322428
(220) 2018 09 04
(210) 490121
(151) 2019 08 02
(441) 2018 10 22
(732) AKCES-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VERTIGO
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty medyczne, artykuły ortopedyczne i rehabilitacyjne, balkoniki i chodziki dla osób niepełnosprawnych, wózki na kółkach do celów medycznych, urządzenia ortopedyczne, pojazdy kroczące, urządzenia do rehabilitacji fizycznej
do celów medycznych.
(111) 322429
(220) 2018 11 21
(151) 2019 07 18
(441) 2019 01 28
(732) SUCHOŃ ADAM, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRiDE
(540)

(210) 492883

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, skrobia
do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, produkty uboczne
z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub medycznych, preparaty witaminowe, preparaty diagnostyczne, preparaty
farmaceutyczne, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, biologiczne preparaty
do celów medycznych, preparaty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, aminokwasy do celów medycznych, środki zmniejszające apetyt
do celów medycznych, białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy, suplementy diety zawierające glukozę, herbata lecznicza, leki
dla ludzi, leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, leki
wzmacniające, mąka do celów farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, wody mineralne do celów medycznych, mineralne suplementy diety, enzymy mlekowe do celów
farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania, odżywcze
suplementy diety, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające
siemię lniane, skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych,
odświeżacze do ubrań i tkanin, zioła lecznicze, 32 preparaty do produkcji napojów, napoje izotoniczne, napoje sportowe wzbogacane
proteinami, bezalkoholowe wyciągi z owoców, esencje do produkcji
napojów, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, produkty do wytwarzania wody mineralnej, napoje bezalkoholowe, napoje na bazie
owoców lub warzyw, napoje serwatkowe, owocowe nektary, bezalkoholowe, soki, soki warzywne [napoje], woda mineralna [napoje],
woda [napoje].

(111) 322430
(220) 2019 01 08
(151) 2019 07 31
(441) 2019 03 11
(732) ARENTOWSKI ŁUKASZ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALfa APARTAMENTY HOTEL HOSTEL
(540)

125
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(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi związane z prowadzeniem hoteli i wynajmem
apartamentów.
(111) 322431
(220) 2019 01 21
(210) 495018
(151) 2019 08 01
(441) 2019 04 08
(732) PMT SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PMT Software
(540)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, programy do przetwarzania danych, programy komputerowe do zarządzania sieciami, oprogramowanie do zarządzenia procesami biznesowymi, oprogramowanie do sterowania procesami,
oprogramowanie do produkcji, oprogramowanie do przetwarzania
w chmurze, mobilne aplikacje, aplikacje do pobrania, programy sterujące komputerowe, nagrane, aplikacje komputerowe do nagrania,
oprogramowanie do raportowania, oprogramowanie komunikacyjne, oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, 35 usługi
doradcze w zarządzeniu działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzeniu działalnością gospodarczą, skomputeryzowanie zarządzanie
bazami danych, usługi zarządzania łańcuchem dostaw, doradztwo
w zakresie zarządzania marketingowego, usługi w zakresie zarządzania inwentarzem, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, komputerowe przetwarzanie danych, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, marketing w ramach wydawania oprogramowania,
administrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi,
42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, pisanie programów komputerowych, testowanie programów komputerowych,
projektowanie programów komputerowych, wynajem programów
komputerowych, instalacja i utrzymanie programów komputerowych, udzielanie informacji z zakresu programów komputerowych,
rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, usługi konsultacyjne związane
z oprogramowaniem komputerowym, oprogramowanie jako usługa
[SaaS].
(111) 322432
(220) 2019 02 06
(210) 495677
(151) 2019 07 31
(441) 2019 04 08
(732) SNARTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kwidzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SNARTO
(540)

(591) niebieski, czarny, biały
(531) 26.15.09, 26.13.25, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 transport.
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(111) 322433
(220) 2019 02 06
(210) 495666
(151) 2019 07 31
(441) 2019 04 08
(732) M. WOJCIECHOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA
PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1994r.
(540)

(531) 26.13.25, 26.04.03, 26.04.04, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 35 usługi doradztwa biznesowego, profesjonalne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 36
usługi doradztwa finansowego, doradztwo i ekspertyzy w sprawach
finansowych, usługi doradztwa w sprawach ubezpieczeniowych, 45
usługi prawne, doradztwo prawne, obsługa prawna firm, sporządzanie ekspertyz prawnych, mediacje.
(111) 322434
(220) 2019 02 12
(210) 495857
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) W.S.O.P. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WSOP
(540)

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 26.04.04, 26.04.09, 26.04.18, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 7 przyrządy z napędem elektrycznym, hydraulicznym,
mechanicznym i pneumatycznym przeznaczone do obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, zmechanizowane urządzenia
transportu poziomego stosowane dla potrzeb naprawy i konserwacji pojazdów samochodowych, myjnie i podnośniki samochodowe
warsztatowe, 9 elektryczne i elektroniczne urządzenia pomiarowe
oraz kontrolne i ich części oraz podzespoły dla potrzeb diagnostyki
i naprawy pojazdów samochodowych, komputery i sprzęt peryferyjny komputerowy do zastosowania dla potrzeb diagnostyki, naprawy
i konserwacji pojazdów samochodowych, urządzenia nawigacyjne
do pojazdów, instalacje elektryczne, 35 usługi sprzedaży w hurtowniach i punktach wyspecjalizowanych, w tym usługi sprzedaży
wysyłkowej i za pośrednictwem internetu, artykułów z branży motoryzacyjnej oraz wyposażenia punktów obsługi pojazdów, usługi
pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych,
organizacja i obsługa wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, reklama i informacja gospodarcza, usługi promocyjno-marketingowe, publikacja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 37 usługi w zakresie przeglądów, serwisowania i naprawy
pojazdów, usługi stacji obsługi pojazdów, instalowanie, naprawy
i konserwacja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących i nawigacyjnych, pomoc drogowa,
usługi wulkanizacyjne, myjnie samochodowe, doradztwo w zakresie wyboru sposobu naprawy pojazdów, 41 doradztwo zawodowe
w zakresie edukacji lub kształcenia, edukacja, kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie: pracowni specjalistycznych, seminariów, sympozjów, zjazdów, warsztatów szkoleniowych, 42 prace
badawczo-rozwojowe na potrzeby osób trzecich, ekspertyzy, opinie,
analizy i projekty techniczne, budowlane, architektoniczne, urbanistyczne, technologiczne, projektowanie, aranżacja i wizualizacja
wnętrz, doradztwo w zakresie projektowania i aranżacji wnętrz, testowanie materiałów, testowanie pojazdów mechanicznych, badania
w dziedzinie mechaniki.
(111) 322435
(151) 2019 07 25

(220) 2019 02 24
(441) 2019 04 08

(210) 496346
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(732) ELITE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Elite Invest
(540)

(591) niebieski, fioletowy
(531) 26.03.01, 24.15.01, 24.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, agencje mieszkaniowe, wynajem nieruchomości, timesharing nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, organizowanie
wynajmu nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, zarządzanie powiernicze nieruchomościami, organizacja najmu nieruchomości handlowych, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, usługi
doradcze dotyczące nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące
nieruchomości, organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe dotyczące
nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości,
doradztwo w sprawach finansowych, planowanie inwestycji w nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości, udzielanie informacji
dotyczących nieruchomości, oszacowania majątku nieruchomego,
biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi badawcze dotyczące nabywania
nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości,
usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, usługi
inwestowania w nieruchomości komercyjne, agencje pośrednictwa
w handlu nieruchomościami, usługi w zakresie odnawiania dzierżawy
nieruchomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich,
nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie
wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, pomoc w zakresie nabywania
nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków,
usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, doradztwo
związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe,
usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi,
usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, pomieszczeniami przemysłowymi, budynkami handlowymi,
centrami handlowymi, osiedlami mieszkaniowymi, kompleksami budynków, usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu
budynków, usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie
przedsiębiorstw, udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem internetu, usługi zarządzania majątkiem
nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, usługi
wykazów nieruchomości związanych z wynajmem domów i mieszkań, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą
ziemi, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą
budynków, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, organizowanie umów dzierżawy i najmu
nieruchomości, 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 doradcze i informacyjne dotyczące
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budownictwa; usługi doradcze w zakresie budowania; usługi doradztwa w zakresie budowy budynków; usługi generalnych wykonawców
budowlanych; usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków;
usługi odnawiania budynków; usługi odnawiania mieszkań; usługi
w zakresie remontów budynków; wznoszenie budynków i innych
konstrukcji; wznoszenie budynków prefabrykowanych; wznoszenie
obszarów mieszkalnych; wznoszenie prefabrykowanych budynków
i konstrukcji; zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy; zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków; zarządzanie projektem budowy; działalność deweloperska.

(111) 322436
(220) 2019 02 27
(210) 496521
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) BLUEMU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLUEMU
(540)

(531) 27.05.01, 03.07.14
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w hurtowniach, punktach wyspecjalizowanych oraz za pośrednictwem internetu: sprzętu i akcesoriów
do trekkingu i wspinaczki wysokogórskiej, sprzętu mającego zastosowanie w narciarstwie wysokogórskim i snowboardingu, sprzętu
radiokomunikacyjnego, odzieży i obuwia, plecaków, ochraniaczy
ciała przed urazami, namiotów, śpiworów, mat i materacy, naczyń
biwakowych, narzędzi ręcznych stosowanych podczas biwakowania i wspinaczki, oświetlenia biwakowego, latarek, kijków, raków,
uprzęży wspinaczkowej, zabezpieczeń stosowanych podczas wspinaczki, nosidełek dla dzieci stosowanych w turystyce, urządzeń radiolokacyjnych, promocja i sprzedaż pamiątek i upominków klubu
wspinaczkowego, informatorów, kalendarzy, książek i poradników,
organizacja wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych,
39 planowanie i organizowanie podróży turystycznych, planowanie
i organizowanie podróży celem wspinaczki wysokogórskiej, planowanie i organizowanie trekkingu, planowanie i organizowanie wyjazdów w zakresie narciarstwa wysokogórskiego i snowboardingu,
organizowanie transportu, usługi przewodników turystycznych,
usługi przewodników wspinaczki wysokogórskiej, usługi przewodników trekkingowych, 41 usługi szkoleniowe dotyczące wspinaczki
wysokogórskiej, trekkingu, narciarstwa wysokogórskiego i snowboardingu, organizowanie wyjazdów i obozów trekkingowych
i wspinaczkowych, organizowanie wyjazdów i obozów narciarstwa
wysokogórskiego i snowboardingu, organizowanie kursów turystyki
wysokogórskiej, usługi edukacyjne i szkoleniowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy, organizowanie imprez integracyjnych, sportowych i rekreacyjnych, wypożyczanie sprzętu sportowego, wypożyczanie sprzętu ochronnego zabezpieczającego podczas uprawiania
sportów, wypożyczanie odzieży ochronnej, wypożyczanie sprzętu
trekkingowego i do wspinaczki wysokogórskiej, wypożyczanie
sprzętu mającego zastosowanie przy uprawianiu narciarstwa i snowboardingu, wypożyczanie sprzętu turystycznego i biwakowego, wypożyczanie urządzeń radiolokacyjnych, wypożyczanie narzędzi ręcznych stosowanych podczas wypraw wysokogórskich i biwakowych.
(111) 322437
(220) 2019 02 27
(210) 496524
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) TELEMATICS TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) seeya SHARE YOUR LOCATION
(540)

(591) czerwony
(531) 29.01.01, 27.05.01, 26.11.22
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(510), (511) 9 mobilne aplikacje, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie ładowalne oraz stałe, komputerowe bazy danych, utrwalone na nośnikach informacje i dane,
urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, urządzenia
do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do wymiany danych, urządzenia łączności bezprzewodowej, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, badania rynku i badania marketingowe, usługi
dostarczania reklam za pomocą urządzeń elektronicznych, analiza
i raporty statystyczne, pozyskiwanie informacji do komputerowych
baz danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach,
usługi sprzedaży towarów: mobilne aplikacje, oprogramowanie
i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie ładowalne
oraz stałe, komputerowe bazy danych, utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do wymiany
danych, urządzenia łączności bezprzewodowej, 38 usługi telekomunikacyjne, przesyłanie danych za pośrednictwem środków elektronicznych, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej za pomocą komputera, zapewnianie dostępu do baz
danych, transmisja plików cyfrowych, udostępnianie forów internetowych, usługi elektronicznej wymiany danych, udostępnianie
urządzeń łącznościowych do wymiany danych elektronicznych, 42
inżynieria oprogramowania, projektowanie, pisanie, instalacja, aktualizacja oraz wynajem oprogramowania komputerowego i aplikacji
mobilnych, oprogramowanie jako usługa – SaaS, usługi dostawcy
usług aplikacyjnych [ASP], mianowicie hosting aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, analizy systemów
komputerowych, usługi w zakresie technologii informacyjnych, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu i oprogramowania komputerowego, doradztwo, informacje i konsultacje w zakresie
technologii informacyjnych.

(111) 322438
(220) 2019 03 01
(210) 496619
(151) 2019 08 01
(441) 2019 04 08
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) FINUR
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty higieniczne
do celów medycznych, dietetyczna żywność I substancje przystosowane do celów medycznych, suplementy diety dla ludzi.
(111) 322439
(220) 2019 03 01
(151) 2019 08 01
(441) 2019 04 15
(732) FREAKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) freakers
(540)

(210) 496620

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 pasty do butów, krem do butów, wosk do butów, preparaty do czyszczenia i polerowania skóry i butów, spraye do obuwia,
25 bielizna, bielizna wchłaniająca pot, odzież, odzież sportowa, odzież
wodoodporna, odzież nieprzemakalna, odzież ze skóry, rękawiczki,
nakrycia głowy, czapki jako nakrycia głowy, sportowe nakrycia głowy
inne niż kaski, daszki przeciwsłoneczne jako nakrycia głowy, skarpety,
obuwie, obuwie sportowe, wkładki do obuwia, nie do celów ortopedycznych, 26 metalowe zapięcia do obuwia, napy jako zapięcia do butów, rzepy w postaci taśm, sznurówki, zapięcia do obuwia, sprzączki
do obuwia, 35 usługi handlu detalicznego, hurtowego i wysyłkowego,
oraz za pośrednictwem internetu (sprzedaż on-line) następujących towarów: pasty do butów, krem do butów, wosk do butów, preparaty
do czyszczenia i polerowania skóry i butów, spraye do obuwia, bielizna, bielizna wchłaniająca pot, odzież, odzież sportowa, odzież wodoodporna, odzież nieprzemakalna, odzież ze skóry, rękawiczki, nakrycia
głowy, czapki jako nakrycia głowy, sportowe nakrycia głowy inne niż
kaski, daszki przeciwsłoneczne jako nakrycia głowy, skarpety, obuwie,
obuwie sportowe, wkładki do obuwia nie do celów ortopedycznych,
metalowe zapięcia do obuwia, napy jako zapięcia do butów, rzepy
w postaci taśm, sznurówki, zapięcia do obuwia, sprzączki do obuwia,
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doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych marketingowych i promocyjnych :
ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek, prezentowanie
produktów w mediach w celu ich sprzedaży, organizowanie imprez dla
celów marketingowych i promocyjnych, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, reklama, usługi importowo-eksportowe.

(111) 322440
(220) 2019 03 03
(210) 496636
(151) 2019 08 01
(441) 2019 04 08
(732) NOWAK EWA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA, Przystajń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HN HURTOWNIA NOWAK
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.17
(510), (511) 35 sprzedaż na rzecz osób trzecich za pośrednictwem
sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych obuwia oraz
produktów odzieżowych i ozdobnych, w tym: bielizny i odzieży,
okryć wierzchnich, nakryć głowy, czapek i kapeluszy, wyrobów
skórzanych, biżuterii, toreb, torebek, reklamówek, reklamy radiowe
i telewizyjne, reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych,
zwłaszcza Internetu, usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pośrednictwem mediów społecznościowych, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), analizy rynkowe, badania rynku, badania opinii publicznej, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, edytorskie usługi w zakresie reklamy, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom.
(111) 322441
(220) 2017 11 17
(210) 479135
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 22
(732) ARMAN FUTURE STORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Samarqand
(540)

(591) szary, czarny
(531) 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, antyperspiranty [przybory toaletowe], antypoślizgowe płyny do podłóg,
antypoślizgowy wosk do podłóg, balsamy do celów kosmetycznych,
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, błyszczyki do ust, chemiczne produkty do kolorów do użytku domowego
[pranie], chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, chusteczki
nasączone preparatami do usuwania makijażu, detergenty, inne niż
do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, dezodoranty dla ludzi, ekstrakty kwiatowe [perfumy], emulsje
chroniące przed promieniowaniem słonecznym, farby do brody, farby do włosów, henna [barwnik kosmetyczny], kosmetyki, kosmetyki
do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry,
lakier do włosów, lakiery do paznokci, maski kosmetyczne, mleczko
migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, mydła dezodoryzujące, mydło do golenia,
odżywki do włosów, olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe,
ołówki do brwi, płyny do pielęgnacji włosów, płyny po goleniu, wosk
do podłóg, pomadki do ust, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty
do golenia, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorują-
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cych [przybory toaletowe], preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty
do prania, preparaty do prostowania włosów, preparaty do samoopalania [kosmetyki], preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty toaletowe, produkty perfumeryjne, puder do twarzy, suche szampony,
szampony, ściereczki nasączone detergentami, do czyszczenia, środki
czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki do polerowania podłóg i mebli, tusze do rzęs, woda kolońska, woda perfumowana,
wosk do depilacji, wosk do parkietów, wosk do podłóg, zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, 35 promocja sprzedaży dla osób
trzecich: aloesowych preparatów do celów kosmetycznych, antyperspirantów [przybory toaletowe], antypoślizgowych płynów do podłóg, antypoślizgowych wosków do podłóg, balsamów do celów
kosmetycznych, barwników do celów kosmetycznych, barwników kosmetycznych, błyszczyków do ust, chemicznych produktów do kolorów do użytku domowego [pranie], chusteczek nasączonych płynami
kosmetycznymi, chusteczek nasączonych preparatami do usuwania
makijażu, detergentów, innych niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych dezodorantów dla ludzi,
ekstraktów kwiatowych [perfumy], emulsji chroniących przed promieniowaniem słonecznym, farb do brody, farb do włosów, henny [barwnik kosmetyczny], kosmetyków, kosmetyków do brwi, kosmetyków
do makijażu, kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosmetyków do rzęs,
kremów kosmetycznych, kremów wybielających do skóry, lakierów
do włosów, lakierów do paznokci, masek kosmetycznych, mleczek
migdałowych do celów kosmetycznych, mleczek oczyszczających
do celów kosmetycznych, mydeł, mydeł dezodoryzujących, mydeł
do golenia, odżywek do włosów, olejków do celów kosmetycznych,
olejków toaletowych, ołówków do brwi, płynów do pielęgnacji włosów, płynów po goleniu, wosku do podłóg, pomadek do ust, preparatów antystatycznych do celów domowych, preparatów do demakijażu,
preparatów do depilacji, preparatów do golenia, preparatów do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe],
preparatów do kąpieli, nielecznicze, preparatów do kręcenia włosów,
preparatów do pielęgnacji paznokci, preparatów do prania, preparatów do prostowania włosów, preparatów do samoopalania [kosmetyki], preparatów kosmetycznych do kąpieli, preparatów toaletowych,
produktów perfumeryjnych, pudrów do twarzy, suchych szamponów,
szamponów, ściereczek nasączonych detergentami, do czyszczenia,
środków czyszczących do celów gospodarstwa domowego, środków
do polerowania podłóg i mebli, tuszy do rzęs, wód kolońskich, wód
perfumowanych, wosków do depilacji, wosków do parkietów, wosków
do podłóg, zestawów kosmetyków, zmywaczy do paznokci.

(111) 322442
(220) 2017 11 23
(210) 479341
(151) 2018 05 16
(441) 2018 01 29
(732) JUSTDRIVE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JustDrive
(510), (511) 9 platformy oprogramowania w dziedzinie zakupów
na abonament, aplikacje programowe do zakupu paliwa przy użyciu
kart flotowych (wirtualnych i fizycznych) z odroczonym terminem
płatności i/lub w ramach abonamentu, aplikacje programowe do zastosowania przy usługach wynajmu samochodu wraz z jego ubezpieczeniem, serwisem (w tym naprawą, przeglądem, konserwacją),
myciem, paliwem przy użyciu kart flotowych (wirtualnych i fizycznych) z odroczonym terminem płatności i/lub w ramach abonamentu,
oprogramowanie i aplikacje do dokonywania transakcji finansowych
(w tym rozliczeń pieniężnych bezgotówkowych i) przy użyciu kart
flotowych (wirtualnych i fizycznych) przenoszących zakodowane informacje, oprogramowanie i aplikacje w zakresie obsługi transakcji finansowych (w tym rozliczeń pieniężnych bezgotówkowych) i do przesyłania danych przy użyciu kart flotowych (wirtualnych i fizycznych)
przenoszących zakodowane informacje związane z zakupem paliwa
do określonego limitu kredytowego, oprogramowanie i aplikacje
do przeprowadzania transakcji finansowych przy użyciu kart flotowych (wirtualnych i fizycznych) przenoszących zakodowane informacje w celu realizacji zakupów do wyznaczonego limitu kredytowego
na karcie umożliwiając późniejsze dokonanie zapłaty, oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej do dokonywania transakcji finansowych
(w tym rozliczeń pieniężnych bezgotówkowych) przy użyciu kart kodowanych (wirtualnych i fizycznych), kodowane karty magnetyczne
upoważniające/umożliwiające dokonywanie zakupów na kredyt i/
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lub z odroczonym terminem płatności, oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń, w szczególności terminali kartowych, urządzeń mobilnych, umożliwiające transakcje finansowe i do przesyłania danych
elektronicznych, oprogramowanie i aplikacje do transmisji danych,
oprogramowanie i aplikacje do przetwarzania danych, aplikacje programowe do zarządzania informacjami, transmisji danych, zarządzania danymi, karty kodowane i karty chipowe (programowalne), karty
będące nośnikami danych, magnetyczne karty płatnicze, kodowane
karty płatnicze, kodowane przedpłacone karty płatnicze, kodowane
karty lojalnościowe, magnetyczne, optyczne i elektroniczne nośniki
danych, karty z pamięcią lub z mikroprocesorem, czytniki kart, sprzęt
i urządzenia do odczytywania i wydobywania informacji i danych
z kart, etykiety zawierające informacje zapisane lub kodowane optycznie, magnetycznie, elektronicznie, 16 karty kredytowe i płatnicze,
karty przedpłacone do zakupów, kodowane niemagnetyczne, papier
i karton, druki, publikacje drukowane, biuletyny [materiały drukowane], bony towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe, broszury,
czasopisma [periodyki], druki, drukowane ulotki informacyjne, gazety,
kartonowe pudełka do pakowania, karty, karty upominkowe, katalogi,
kupony, książeczki kuponowe, materiały drukowane, naklejki, nalepki,
periodyki, prospekty, publikacje reklamowe, pudełka kartonowe lub
papierowe, publikacje promocyjne i reklamowe, reprezentacje graficzne [rysunki, obrazy], szyldy papierowe, tablice drukowane, torby
papierowe, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania
z papieru lub kartonu, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania,
35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami z odroczonym
terminem płatności przy użyciu kart flotowych (wirtualnych i fizycznych) w ramach abonamentu z wykorzystaniem aplikacji programowych, usługi zakupu i sprzedaży pojazdów przy użyciu kart flotowych
(wirtualnych i fizycznych) w ramach abonamentu z wykorzystaniem
aplikacji programowych, organizacja, administrowanie i zarządzanie
w zakresie zakupu produktów i usług w ramach abonamentu, przy
użyciu kart flotowych (wirtualnych i fizycznych) z wykorzystaniem
aplikacji programowych, usługi w zakresie zarządzania bazami danych, usługi elektronicznego przetwarzania danych, gromadzenie
danych, kompilacja i systematyzacja informacji do komputerowych
baz danych, komputerowe przetwarzanie danych, rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich za pomocą aplikacji programowych,
zarządzanie programami lojalnościowymi i promocyjnymi, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, informacje i doradztwo w zakresie wymienionych usług, 36 usługi w zakresie obsługi kart flotowych (wirtualnych i fizycznych) przy użyciu
aplikacji programowych, obsługa kart flotowych (wirtualnych i fizycznych) upoważniających do zakupów w ramach abonamentu przy użyciu aplikacji programowych, elektroniczne przetwarzanie płatności
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej oraz przetwarzanie
transakcji płatniczych, w tym rozliczeń pieniężnych bezgotówkowych
przy użyciu kart flotowych (wirtualnych i fizycznych) z wykorzystaniem aplikacji programowych, przetwarzanie transakcji kartą debetową, kredytową, obciążeniową na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie
rozliczeń transakcji z odroczonym terminem płatności, przy użyciu
kart flotowych (wirtualnych i fizycznych) z wykorzystaniem aplikacji
programowych, usługi w zakresie obsługi kart debetowych, kart rabatowych, usługi abonamentowe w zakresie usług ubezpieczeniowych
i pośrednictwa ubezpieczeniowego, konsultacje i informacje w zakresie wymienionych usług, 37 usługi świadczone przez stacje obsługi
samochodów, między innymi w zakresie napraw, przeglądu, tankowania, czyszczenia, mycia, konserwacji samochodów oraz pośrednictwo
w dziedzinie wymienionych usług, także w ramach usług abonamentowych, konsultacje i informacje w zakresie wymienionych usług, 39
usługi wynajmu samochodów, parkowania i przechowywania pojazdów oraz pośrednictwo w dziedzinie wymienionych usług, także
w ramach usług abonamentowych, konsultacje i informacje w zakresie
wymienionych usług, 42 projektowanie, opracowywanie i aktualizacja
oprogramowania i aplikacji dla potrzeb administrowania i zarządzania
systemami transakcji bezgotówkowych i/lub usług abonamentowych
przy użyciu kart flotowych (wirtualnych i fizycznych), oprogramowanie i aplikacje do przeprowadzania transakcji finansowych przy użyciu kart flotowych (wirtualnych i fizycznych) przenoszących zakodowane informacje w celu realizacji zakupów do wyznaczonego limitu
kredytowego na karcie umożliwiając późniejsze dokonanie zapłaty,
usługi w zakresie oprogramowania informatycznego elektronicznych
transakcji umożliwiających dokonywanie zakupów z odroczonym
terminem płatności przy użyciu kart flotowych (wirtualnych i fizycznych) w ramach określonego abonamentu, tworzenie rozwiązań in-
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formatycznych do przeprowadzania transakcji finansowych (w tym
rozliczeń pieniężnych bezgotówkowych) przy użyciu kart flotowych
(wirtualnych i fizycznych), kart kodowanych, kart magnetycznych, kart
chipowych, tworzenie rozwiązań informatycznych do wykonywania
transakcji finansowych (w tym rozliczeń pieniężnych bezgotówkowych) i do przesyłania danych elektronicznych, aplikacje programowe
do odczytywania i wydobywania informacji i danych z kart będącymi
nośnikami danych, rozwój i wdrażanie oprogramowania komputerowego w zakresie wymienionych usług, usługi doradztwa informatycznego, konsultacje i informacje w zakresie wymienionych usług.

(111) 322443
(220) 2017 11 29
(210) 479551
(151) 2018 08 28
(441) 2018 04 30
(732) ELANDA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rozprza (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AFRONIS
(510), (511) 5 produkty lecznicze OTC dostępne bez recepty lekarskiej, w tym płyny stosowane do leczenia skóry w trądziku pospolitym.
(111) 322444
(220) 2019 03 05
(210) 496737
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) LASECKI I SPÓŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilany (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COUNTRY CANDLE The Original Kittredge Family Recipe
(540)

(591) biały, ciemnozielony, jasnozielony, zielony
(531) 29.01.14, 27.05.01, 25.07.20
(510), (511) 4 świece w szklanych słojach, świece o męskich zapachach, świece z kolorowym woskiem, świece z białym woskiem,
świece o naturalnych zapachach, świece zapachowe, świece okolicznościowe, świece stołowe, świece w puszkach, świece bożonarodzeniowe, świece o różnym zapachu owoców, świece i knoty do świec
w celu oświetlenia.
(111) 322445
(220) 2019 03 05
(210) 496740
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) LASECKI I SPÓŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilany (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KRINGLE CANDLE
(510), (511) 4 świece w szklanych słojach, świece o męskich zapachach, świece z kolorowym woskiem, świece z białym woskiem,
świece o naturalnych zapachach, świece zapachowe, świece okolicznościowe, świece stołowe, świece w puszkach, świece bożonarodzeniowe, świece o różnym zapachu owoców, świece i knoty do świec
w celu oświetlenia.
(111) 322446
(220) 2019 03 07
(210) 496898
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) DESTINI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Złotniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D
(540)

(591) szary
(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.11
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(510), (511) 20 meble, ich części i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, materace, poduszki, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby
i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips
lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, pojemniki, spinacze
i uchwyty do nich, niemetalowe, drabiny i ruchome schody, niemetalowe, plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe,
dekoracje przestawne, drzwi do mebli, gabloty jako meble, haczyki
niemetalowe do wieszania odzieży, karnisze do zasłon, kasety drewniane lub z tworzyw sztucznych, ramy do obrazów, lustra, parawany-meble, podpory pod książki, pojemniki do pakowania z tworzyw
sztucznych, ramy do obrazów, stojaki na parasole, wyroby stolarstwa
meblowego, stojaki na czasopisma, 35 usługi sprzedaży towarów:
wyposażenie wnętrz biurowych oraz mieszkalnych, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, materace, poduszki, niemetalowe
drabiny i ruchome schody, niemetalowe plansze, stoiska wystawowe
i oznakowanie, niemetalowe pojemniki, spinacze i uchwyty do nich,
statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich
materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, usługi
w zakresie pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi
doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów, doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem, zarządzanie przedsiębiorstwami franczyzowymi, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością
gospodarczą, usługi badania rynku i opinii publicznej, organizowanie targów, wystaw i kongresów w celach handlowych oraz reklamowych, pokazy towarów, dekoracja wystaw i witryn sklepowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, 42 usługi architektów, designerów, studiów graficznych, projektowanie mebli, usługi doradców wyposażenia wnętrz na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru
i doboru produktów dla wyposażenia wnętrz, stoisk ekspozycyjnych
oraz targowych, mebli, usługi na rzecz osób trzecich w zakresie projektowania i wyposażania wnętrz, wnętrz mieszkalnych, biurowych,
gastronomicznych, łazienek, basenów, obiektów publicznych, stoisk
ekspozycyjnych oraz targowych, ekspertyzy w zakresie budownictwa, wyposażenia oraz architektury wnętrz i przestrzeni publicznych.

(111) 322447
(220) 2019 03 07
(210) 496902
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) DESTINI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Złotniki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DESTINI
(510), (511) 20 meble ich części i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, materace, poduszki, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby
i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips
lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, pojemniki, spinacze
i uchwyty do nich, niemetalowe, drabiny i ruchome schody, niemetalowe, plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe,
dekoracje przestawne, drzwi do mebli, gabloty jako meble, haczyki
niemetalowe do wieszania odzieży, karnisze do zasłon, kasety drewniane lub z tworzyw sztucznych, ramy do obrazów, lustra, parawany-meble, podpory pod książki, pojemniki do pakowania z tworzyw
sztucznych, ramy do obrazów, stojaki na parasole, wyroby stolarstwa
meblowego, stojaki na czasopisma, 35 usługi sprzedaży towarów:
wyposażenie wnętrz biurowych oraz mieszkalnych, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, materace, poduszki, niemetalowe
drabiny i ruchome schody, niemetalowe plansze, stoiska wystawowe
i oznakowanie, niemetalowe pojemniki, spinacze i uchwyty do nich,
statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich
materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, usługi
w zakresie pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi
doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów, doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem, zarządzanie przedsiębiorstwami franczyzowymi, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością
gospodarczą, usługi badania rynku i opinii publicznej, organizowanie targów, wystaw i kongresów w celach handlowych oraz reklamowych, pokazy towarów, dekoracja wystaw i witryn sklepowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, 42 usługi architektów, designerów, studiów graficznych, projektowanie mebli, usługi dorad-
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ców wyposażenia wnętrz na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru
i doboru produktów dla wyposażenia wnętrz, stoisk ekspozycyjnych
oraz targowych, mebli, usługi na rzecz osób trzecich w zakresie projektowania i wyposażania wnętrz, wnętrz mieszkalnych, biurowych,
gastronomicznych, łazienek, basenów, obiektów publicznych, stoisk
ekspozycyjnych oraz targowych, ekspertyzy w zakresie budownictwa, wyposażenia oraz architektury wnętrz i przestrzeni publicznych.

(111) 322448
(220) 2019 01 08
(210) 494539
(151) 2019 07 16
(441) 2019 03 11
(732) GUT RENATA INSTYTUT TALENTÓW FLASHPOINT, Kiełczów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZIELONA ŚCIEŻKA
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 41
trening rozwoju osobistego, doradztwo zawodowe, organizowanie
i prowadzenie kursów, warsztatów, konferencji i szkoleń, edukacja,
wydawanie biuletynów, czasopism, książek, audiobooków, organizowanie konkursów.
(111) 322449
(220) 2019 01 09
(210) 494588
(151) 2019 07 19
(441) 2019 03 11
(732) FREAKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Freakers
(510), (511) 3 pasty do butów, krem do butów, wosk do butów, preparaty do czyszczenia i polerowania skóry i butów, spraye do obuwia,
25 bielizna, bielizna wchłaniająca pot, odzież, odzież sportowa, odzież
wodoodporna, odzież nieprzemakalna, odzież ze skóry, rękawiczki,
nakrycia głowy, czapki jako nakrycia głowy, sportowe nakrycia głowy
inne niż kaski, daszki przeciwsłoneczne jako nakrycia głowy, skarpety,
obuwie, obuwie sportowe, wkładki do obuwia, nie do celów ortopedycznych, 26 metalowe zapięcia do obuwia, napy jako zapięcia do butów, rzepy w postaci taśm, sznurówki, zapięcia do obuwia, sprzączki
do obuwia, 35 usługi handlu detalicznego, hurtowego i wysyłkowego,
oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) następujących towarów: pasty do butów, krem do butów, wosk do butów, preparaty
do czyszczenia i polerowania skóry i butów, spraye do obuwia, bielizna, bielizna wchłaniająca pot, odzież, odzież sportowa, odzież wodoodporna, odzież nieprzemakalna, odzież ze skóry, rękawiczki, nakrycia
głowy, czapki jako nakrycia głowy, sportowe nakrycia głowy inne niż
kaski, daszki przeciwsłoneczne jako nakrycia głowy, skarpety, obuwie,
obuwie sportowe, wkładki do obuwia nie do celów ortopedycznych,
metalowe zapięcia do obuwia, napy jako zapięcia do butów, rzepy
w postaci taśm, sznurówki, zapięcia do obuwia, sprzączki do obuwia,
doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych marketingowych i promocyjnych:
ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek, prezentowanie
produktów w mediach w celu ich sprzedaży, organizowanie imprez dla
celów marketingowych i promocyjnych, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, reklama, usługi importowo-eksportowe.
(111) 322450
(220) 2019 01 10
(210) 494617
(151) 2019 07 04
(441) 2019 03 18
(732) MARCOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRODUCENT ŚRUB, Chwaszczyno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARCOPOL marka która łączy
(540)

(591) ciemnoniebieski, niebieski
(531) 14.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, drobne wyroby żelazne
i metalowe, przenośne konstrukcje metalowe, metale nieszlachetne
i ich stopy, metalowe elementy złączne, nakrętki metalowe, pierścienie
dystansowe, podkładki, blachowkręty, śruby metalowe, szpilki, wkręty
metalowe, kołki metalowe, 20 kołki niemetalowe, podkładki do śrub,
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niemetalowe, kapturki, śruby [wkręty] niemetalowe, niemetalowe elementy złączne, niemetalowe nakrętki, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa, w tym sprzedaż on-line, towarów: produkty i urządzenia z branży
metalowej, budowlanej i elektrycznej, 39 składowanie towarów, pakowanie towarów, transport, 40 obróbka cieplna metali, obróbka cieplna
i nakładanie powłok na stal, obróbka i powlekanie powierzchni metalowych, powlekanie metalu, galwanizacja.

(111) 322451
(220) 2019 01 10
(210) 494620
(151) 2019 07 03
(441) 2019 03 18
(732) GSU SPÓŁKA UBEZPIECZENIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) travelpolisa.pl
(540)

(591) ciemnozielony, jasnozielony, ciemnopomarańczowy,
jasnoszary, ciemnoszary
(531) 29.01.15, 27.05.01, 06.01.01, 06.01.04, 24.01.07, 24.01.13,
01.03.01, 01.03.12, 06.03.05, 24.17.02
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość,
usługi związane z majątkiem nieruchomym.
(111) 322452
(220) 2019 01 11
(210) 494655
(151) 2019 07 03
(441) 2019 03 18
(732) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Zdrowie i kondycja na właściwych torach
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty medyczne, leki
dla ludzi, leki wydawane bez recepty, suplementy diety, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy ziołowe, witaminy i preparaty witaminowe, mieszanki
do picia będące suplementami diety, dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczne dodatki do żywności, proszki jako
zamienniki posiłków, dietetyczne napoje przystosowane do celów
medycznych, napoje witaminizowane, napoje lecznicze, żywność
specjalnego przeznaczenia medycznego, nutraceutyki do celów terapeutycznych, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety,
batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające
dodatki odżywcze, liofilizowana żywność przystosowana do celów
medycznych, 29 mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne,
napoje mleczne lub z przewagą mleka, batoniki na bazie owoców
i orzechów, batony na bazie orzechów i nasion, przekąski na bazie
owoców, przekąski na bazie orzechów, zamienniki posiłków na bazie orzechów i owoców, przekąski na bazie mleka, masło z orzechów,
masło kokosowe, masło migdałowe, pasty na bazie orzechów, omlety, mieszanki do przygotowywania omletów, zupy w proszku, dania
gotowe na bazie mięsa lub warzyw, dania liofilizowane na bazie
mięsa lub warzyw, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie warzyw, 30 wyroby cukiernicze i słodycze, mleczne wyroby cukiernicze,
przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie
mąki, batoniki, batony zbożowe i energetyczne, wysokoproteinowe
batoniki zbożowe, batony czekoladowe, naleśniki, gofry, mieszanki
do przygotowywania naleśników, mieszanki do przygotowywania
gofrów, płatki śniadaniowe, płatki zbożowe, owsianka, płatki owsiane, muesli, pasta migdałowa, ciasto w proszku, ciasto do pieczenia,
gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania,
mieszanki do przygotowywania ciasteczek, czekolada, czekoladki,
substytuty czekolady, czekolada w proszku, kremy czekoladowe,
pasty czekoladowe do smarowania, napoje czekoladowe i na bazie
czekolady, napoje na bazie kakao, czekolada pitna, czekolada do picia w proszku, produkty na bazie czekolady, sosy w proszku, lody,
proszki do sporządzania lodów, mąka i produkty zbożowe, wyroby
piekarnicze, pieczywo, pieczywa chrupkie, pieczywo wysokobiałkowe, przekąski z pieczywa chrupkiego, wafle ryżowe, przekąski wieloziarniste, suchary, mieszanki do robienia pieczywa, dania gotowe
na bazie mąki, makaronu, ryżu lub kaszy, dania liofilizowane na bazie
makaronu, ryżu lub kaszy, 32 wody mineralne i gazowane oraz inne
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napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy
i inne preparaty do produkcji napojów, soki warzywne, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, wyciągi do sporządzania napojów, proszki do sporządzania napojów, bezalkoholowe
ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, napoje izotoniczne, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napoje energetyzujące, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie preparatów farmaceutycznych, suplementów diety,
produktów dietetycznych, napojów i żywności, dostarczanie informacji za pośrednictwem internetu na temat sprzedaży preparatów
farmaceutycznych, suplementów diety, produktów dietetycznych,
napojów i żywności, prezentowanie towarów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, usługi reklamowe i marketingowe, promocja
sprzedaży, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, marketing bezpośredni, organizowanie programów
lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych.

(111) 322453
(220) 2019 01 11
(210) 494656
(151) 2019 07 17
(441) 2019 03 25
(732) PRO-SBMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Happy House
(510), (511) 41 świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, usługi edukacyjne związane
z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, usługi przedszkoli,
nauczanie przedszkolne, edukacja przedszkolna, usługi przedszkoli
(edukacja lub rozrywka), kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku
przedszkolnym, 43 żłobki dla dzieci, żłobki i ośrodki opieki dziennej,
żłobki, ośrodki opieki dziennej i domy dla osób starszych, opieka nad
dziećmi w klubach malucha, opieka nad dziećmi w żłobkach, placówki opieki dziennej nad przedszkolakami i małymi dziećmi, centra
opieki nad dziećmi, mobilne żłobki, udzielanie informacji na temat
usług żłobków .
(111) 322454
(220) 2019 01 11
(151) 2019 07 03
(441) 2019 03 18
(732) PRO-SBMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HAPPY HOUSE
(540)

(210) 494673

(591) zielony, niebieski, czerwony, pomarańczowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.07.01, 26.04.09
(510), (511) 41 świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, usługi edukacyjne związane
z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, usługi przedszkoli,
nauczanie przedszkolne, edukacja przedszkolna, usługi przedszkoli
(edukacja lub rozrywka), kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku
przedszkolnym, 43 żłobki dla dzieci, żłobki i ośrodki opieki dziennej,
żłobki, ośrodki opieki dziennej i domy dla osób starszych, opieka nad
dziećmi w klubach malucha.
(111) 322455
(220) 2019 01 14
(210) 494711
(151) 2019 07 16
(441) 2019 04 01
(732) ADS SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADS SYSTEMS ADVANCED DIGITAL SECURITY SYSTEMS
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(540)

(591) ciemnoniebieski
(531) 26.01.16, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 sprzedaż systemów telewizji przemysłowej, sprzedaż
systemów domofonowych i wideodomofonowych, sprzedaż systemów przeciwpożarowych, sprzedaż systemów kontroli dostępu,
sprzedaż systemów sygnalizacji włamania i napadu, sprzedaż systemów WiFi.
(111) 322456
(220) 2019 01 14
(210) 494713
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 11
(732) EDUKACJA FINANSOWA CROWN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOMPAS KARIERY CROWN
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 26.11.13, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, 41 edukacja, doradztwo zawodowe.
(111) 322457
(220) 2019 01 14
(210) 494721
(151) 2019 07 23
(441) 2019 04 01
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MaYoMa
(540)

(591) czarny, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów.
(111) 322458
(220) 2019 01 14
(210) 494722
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 11
(732) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA, Wysokie
Mazowieckie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) m MLEKOVITA CHEDDAR Cheese Food Slices BURGER menu
(540)

(591) biały, czerwony, granatowy, fioletowy, zielony, brązowy,
żółty
(531) 08.01.25, 26.11.08, 26.01.18, 27.05.01, 08.03.12, 29.01.15
(510), (511) 29 sery.
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(111) 322459
(220) 2019 01 14
(210) 494723
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 11
(732) EDUKACJA FINANSOWA CROWN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOMPAS KARIERY
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 26.11.13, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, 41 edukacja, doradztwo zawodowe.
(111) 322460
(220) 2019 01 14
(210) 494724
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 11
(732) LANUA INVESTMENTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lanua
(540)

(591) szary, czerwony
(531) 27.05.01, 26.01.03, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje zatrudnienia, dobór personelu dla osób trzecich, doradztwa w odniesieniu do rekrutacji personelu, doradztwo
dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące zatrudnienia, doradztwo i konsultacje dotyczące zatrudnienia, doradztwo
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w sprawach zarządzania personelem, doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem i zatrudniania, doradztwo w zakresie zatrudnienia, doradztwo w zakresie znajdowania zatrudnienia dla personelu, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji
pracowników, dostarczanie informacji o zatrudnieniu, dostarczanie
informacji w zakresie rekrutacji pracowników, pomoc w zakresie
rekrutacji personelu i obsadzania stanowisk, pomoc w zarządzaniu
personelem, rekrutacja personelu w zakresie przesłuchania wykonawców, przydzielanie stanowisk dla pracowników tymczasowych,
przydzielanie stanowisk pracy, rekrutacja personelu, rekrutacja
personelu na czas nieokreślony, rekrutacja personelu tymczasowego, rekrutacja personelu wykonawczego, rekrutacja pracowników
wspomagających prace biurowe, tymczasowy przydział personelu,
usługi agencji pośrednictwa pracy w zakresie zatrudniania pracowników biurowych, usługi agencji pośrednictwa pracy, usługi agencji
pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie znajdowania zatrudnienia dla personelu, usługi
doradcze pośrednictwa pracy, usługi doradcze w zakresie zarządzania personelem, usługi doradcze w zakresie zatrudnienia, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie
pośrednictwa pracy, usługi w zakresie pracowników tymczasowych,
usługi w zakresie rekrutacji i przydzielania stanowisk pracy, usługi
w zakresie rekrutacji personelu, usługi w zakresie relokacji pracowników, usługi w zakresie tymczasowego przydziału pracowników,
usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i personelu, usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i rekrutacji personelu,
usługi w zakresie zatrudnienia personelu na czas określony, usługi
związane z personelem, zapewnienie personelu sprzedającego, zarządzanie personelem, zarządzanie zasobami ludzkimi, znajdowanie
zatrudnienia dla personelu, znajdowanie posady dla pracowników
tymczasowych, 36 administrowanie finansami, usługi finansowe,
pieniężne i bankowe, usługi w zakresie finansowania i pożyczek,
usługi w zakresie zarządzania inwestycjami finansowymi, usługi zarządzania nieruchomościami, wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem powierzchni biurowej, wynajmowanie nieruchomości w tym
pomieszczeń biurowych, zarządzanie finansami, 37 czyszczenie budynków, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od wewnątrz i zewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz,
czyszczenie powierzchni zewnętrznych w tym budynków, czyszczenie wnętrz w tym budynków, czyszczenie budynków zabrudzonych
przez ptaki, czyszczenie kominów, czyszczenie kotłów, czyszczenie
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okien, czyszczenie mebli, czyszczenie powierzchni handlowych,
czyszczenie powierzchni podłóg, czyszczenie powierzchni sufitów,
czyszczenie powierzchni ścian, czyszczenie przemysłowe budynków, czyszczenie zewnętrznych powierzchni budynków, czyszczenie
zewnętrznych powierzchni ścian, deratyzacja, dezynfekcja, dezynfekcja pomieszczeń, instalowanie sprzętu komputerowego, naprawa
i konserwacja pomp, naprawa lub konserwacja pomp, czyszczenie
okien, polerowanie podłóg, czyszczeniem polerowaniem, pranie
dywanów, pranie na sucho, sprzątanie biur na podstawie umowy,
sprzątanie budynków i terenów przemysłowych, sprzątanie budynków użyteczności publicznej, sprzątanie centrów rekreacyjnych
na podstawie umowy, sprzątanie dróg dojazdowych na budowy,
sprzątanie fabryk, sprzątanie hoteli, sprzątanie klubów na podstawie
umowy, sprzątanie nieruchomości, sprzątanie obiektów przed imprezami i po imprezach, sprzątanie sklepów, sprzątanie szkół, sprzątanie szpitali, sprzątanie terenów publicznych, sprzątanie terenów
miejskich, sprzątanie zakładów przemysłowych, sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie placów budowy, usługi czyszczenia biur,
usługi czyszczenia kotłów, usługi czyszczenia strumieniem wody
pod ciśnieniem, usługi czyszczenia w zakresie sprzątania biur, usługi
czyszczenia związane ze sprzątaniem przemysłowym, usługi mycia
ciśnieniowego, usługi oczyszczania ulic, usługi sprzątania, usługi
w zakresie mycia budynków, usługi zamiatania ulic, usuwanie plam
z dywanów, wynajem sprzętu do oczyszczania dróg, wynajem sprzętu do czyszczenia, zwalczanie szkodników i dezynfekcja, zwalczanie
szkodników w budynkach, 40 polerowanie powierzchni, polerowanie powierzchni, polimeryzacja, 44 niszczenie chwastów, ogrodnictwo i kształtowanie krajobrazu, ogrodnictwo krajobrazowe, tępienie
szkodników w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi dezynsekcyjne dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, 45 monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, monitoring
systemów bezpieczeństwa, monitorowanie alarmów przeciwpożarowych, ochrona obiektów i sprzętu, ochrona osobista, usługi monitoringu, usługi ochroniarskie w budynkach, usługi ochroniarzy w zakresie ochrony mienia i osób, usługi ochrony w celu zabezpieczenia
mienia, usługi strażników ochrony, usługi stróżów nocnych, usługi
stróży nocnych, usługi w zakresie ochrony fizycznej, usługi w zakresie ochrony osobistej.

(111) 322461
(220) 2019 01 14
(210) 494725
(151) 2019 07 04
(441) 2019 03 18
(732) SEMPRE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Warsaw Academy OF PASTRY ARTS by Sempre
(540)

(591) niebieski
(531) 29.01.04, 27.05.01, 11.01.25
(510), (511) 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie piekarnictwa, cukiernictwa, czekoladziarstwa, produkcji lodów i słodyczy,
usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie doboru gatunków kaw
i obsługi barów, organizowanie i prowadzenie edukacyjnych i szkoleniowych: konferencji, kongresów, pokazów, seminariów, sympozjów, targów, warsztatów, wystaw i zjazdów w zakresie piekarnictwa,
cukiernictwa, czekoladziarstwa, produkcji lodów i słodyczy, doboru
gatunków kaw i obsługi barów, doradztwo zawodowe, usługi w zakresie edukacji, nauki i nauczania, usługi edukacyjne świadczone
przez szkoły, informacja o edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych: pikników, festynów, widowisk, balów, przyjęć, uroczystości,
spotkań okolicznościowych na zlecenie osób trzecich polegające
na zapewnieniu edukacji i 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, szkoleniowych i rozrywkowych wyposażonych w sprzęt
audiowizualny i teleinformatyczny: komputer, Internet.
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(111) 322462
(220) 2019 01 14
(210) 494728
(151) 2019 07 04
(441) 2019 03 18
(732) TRZEBIŃCZYK MARCIN OKNO-BEST, Jasło (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OKNO best
(540)

(591) pomarańczowy, ciemnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.04, 07.03.02
(510), (511) 19 drzwi niemetalowe, drzwi wahadłowe niemetalowe,
drzwiowe (ościeżnice) niemetalowe, okiennice niemetalowe, okna
witrażowe, 37 montaż drzwi i okien.
(111) 322463
(220) 2019 01 14
(210) 494735
(151) 2019 06 27
(441) 2019 03 11
(732) ĆWIKŁA DANIEL RODZINNA PALARNIA COFFEE AND SONS,
Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COFFEE & SONS
(540)

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z kawą.
(111) 322464
(220) 2019 01 14
(210) 494736
(151) 2019 07 23
(441) 2019 04 01
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Aroma-Activ
(540)

(591) granatowy, zielony, biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści
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, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli.
(111) 322465
(220) 2019 01 14
(210) 494770
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 11
(732) GENERAL ELECTRIC COMPANY POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EDC Engineering Design Center
(540)

(591) biały, niebieski
(531) 15.01.11, 15.01.17, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 35 usługi doradztwa i konsultacji biznesowych, usługi
w zakresie badania rynku, sondaże opinii publicznej, organizowanie
pokazów, targów i wystaw w celach handlowych i marketingowych dotyczących zagadnień naukowo-technicznych, zarządzanie targami i wystawami o charakterze handlowym i reklamowym, pozyskiwanie danych
do baz danych, systematyzowanie danych do baz danych i zarządzanie
danymi do baz danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi
reklamowe, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych i promocyjnych, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń i materiałów reklamowych oraz promocyjnych, dostarczanie
informacji biznesowych, 37 montaż, instalacja, naprawa i serwis: urządzeń przemysłowych, urządzeń dla przemysłu lotniczego, energetycznego oraz naftowego, naprawa i serwis samolotów i części samolotów,
naprawa i serwis części zespołów silników lotniczych, silników odrzutowych, elementów silników odrzutowych, turbinowych napędów statków, turbin do zastosowań lądowych, turbin gazowych dużej mocy,
turbin parowych, kotłów energetycznych, filtrów, elektrofiltrów, kompresorów, turbo ekspanderów, turbin gazowych, obudów kompozytowych
silników odrzutowych, struktur skrzydeł do samolotów pasażerskich,
naprawa i serwis urządzeń do wydobycia ropy naftowej, 42 badania naukowe i techniczne, usługi naukowo-technologiczne, usługi projektowe
związane z usługami naukowo-technologicznymi, usługi konsultacyjne
w zakresie technologii, doradztwo technologiczne, badania technologiczne, technologiczne badania projektowe, usługi inżynieryjne, usługi
zarządzania projektami inżynieryjnymi, projektowanie konstrukcji, analizy przemysłowe, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, badania w dziedzinie mechaniki, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, poszukiwania ropy naftowej,
usługi doradcze w zakresie technologii informacyjnej [IT], analizy systemów komputerowych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych,
hosting serwerów, projektowanie baz danych, projektowanie technicznych systemów automatyki przemysłowej, projektowanie sterujących
systemów komputerowych, doradztwo informatyczne w sprawach
sprzętu komputerowego i sterowników swobodnie programowalnych,
projektowanie systemów ze sterownikami swobodnie programowalnymi, administrowanie stronami internetowymi, tworzenie, utrzymywanie
i aktualizacja stron internetowych, projektowanie stron internetowych,
projektowanie oprogramowania komputerowego, utrzymywanie stron
internetowych na serwerze, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do niepobieralnych zbiorów informacji za pośrednictwem Internetu,
analizy systemów komputerowych, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, kontrola jakości, konwersja
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, testy inżynieryjne,
testowanie przemysłowe, testowanie materiałów, testowanie urządzeń,
testowanie pojazdów, opracowywanie projektów technicznych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, usługi projektowe i inżynieryjne, ekspertyzy inżynierskie, usługi oprogramowania komputerowego,
badania wytrzymałości materiałów i konstrukcji, aerodynamiki obiektów, dynamiki, drgań i hałasu maszyn i urządzeń, silników spalinowych
odrzutowych i tłokowych, projektowanie techniczne dla przemysłu
lotniczego, energetycznego oraz naftowego, projektowanie samolotów i części samolotów, części zespołów silników lotniczych, silników
odrzutowych, elementów silników odrzutowych, turbinowych napędów statków, turbin do zastosowań lądowych, turbin gazowych dużej
mocy, turbin parowych, kotłów energetycznych, filtrów, elektrofiltrów,
kompresorów, turbo ekspanderów, turbin gazowych, obudów kompozytowych silników odrzutowych, struktur skrzydeł do samolotów pasażerskich, projektowanie urządzeń do wydobycia ropy naftowej.

(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów z zakresu artykułów i sprzętu BHP, sprzętu przeciwpożarowego i gaśniczego, w tym: pochłaniaczy, znaków sygnalizacyjnych),
ostrzegawczych i informacyjnych nieświecących niemechanicznych
metalowych, odzieży i obuwia chroniącego przed ogniem, wypadkami i napromieniowaniem, odzieży azbestowej do ochrony przed
ogniem, odzieży i fartuchów roboczych, odzieży roboczej przeznaczonej do użytku w laboratoriach, ochronnej odzieży jednorazowej,
odzieży przeciwdeszczowej, rękawic ochronnych i roboczych, kasków
ochronnych, osłon twarzy przeciwodpryskowych, okularów i gogli
ochronnych, masek ochronnych oraz masek do oddychania innych
niż do sztucznego oddychania, masek przeciwgazowych, zatyczek
ochronnych do uszu oraz ochronników i aparatów do ochrony uszu,
ochraniaczy na łokcie i kolana, pasów bezpieczeństwa, pasów monterskich, pasów narzędziowych, znaków sygnalizacyjnych, ostrzegawczych i informacyjnych świecących lub mechanicznych, ochraniaczy
na obuwie, masek stosowanych przez personel medyczny, laboratoryjny i diagnostyczny, rękawic do celów medycznych, laboratoryjnych
i diagnostycznych, ochraniaczy na palce do celów medycznych, laboratoryjnych i diagnostycznych, odzieży specjalnej używanej w salach
operacyjnych, odzieży jednorazowej do celów medycznych, laboratoryjnych i diagnostycznych, śliniaków papierowych i niepapierowych,
śliniaków i serwet do celów medycznych, znaków sygnalizacyjnych,
ostrzegawczych i informacyjnych nieświecących niemechanicznych
niemetalowych, rękawiczek ochronnych do prac domowych i ogrodniczych, pochłaniaczy dymu do użytku domowego, odzieży, obuwia,
nakryć głowy, rękawic, odzieży roboczej, fartuchów, apteczek pierwszej pomocy, filtrów, filtr ów przeciwpyłowych, filtropochłaniaczy,
środków gaśniczych, mieszanek do gaśnic, gaśnic i agregatów gaśniczych, alarmów przeciwpożarowych, alarmów dźwiękowych, czujek
przeciwpożarowych, instalacji przeciwpożarowych i odgromowych
oraz publikacji papierowych i na nośnikach z branży BHP i przeciwpożarowej w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie
w sklepach, hurtowniach, w Internecie oraz drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych towarów.

(111) 322466
(220) 2019 01 15
(210) 494786
(151) 2019 07 03
(441) 2019 03 18
(732) GLOVEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G GLOVEX
(540)

(111) 322468
(220) 2019 01 15
(210) 494799
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 04
(732) FUNDACJA OSTOYA IM. ŚCIBORA ZE ŚCIBORZYC, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RASS
(510), (511) 36 prowadzenie agencji pośrednictwa handlu nieruchomościami administrowanie, wycena, wynajem, kupno, sprzedaż
nieruchomości na rzecz osób trzecich, usługi i doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych,
administrowanie ubezpieczeniami medycznymi, zdrowotnymi,
emerytalnymi, ubezpieczeniami od wypadków, tworzenie funduszy
powierniczych, usług w zakresie funduszy emerytalnych, tworzenie
i prowadzenie fundacji na rzecz osób trzecich, prowadzenie inwesty-

(591) szary, pomarańczowy, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.09.15

(111) 322467
(220) 2019 01 15
(210) 494789
(151) 2019 06 26
(441) 2019 03 11
(732) KROK PAWEŁ, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIM MLEKIEM I MIODEM EST.2013 PIZZA HOUSE
(540)

(531) 27.05.02, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 27.07.24,
05.07.02, 11.01.04, 19.01.08, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.17,
26.01.18, 26.01.20, 26.02.07
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe
zakwaterowanie.
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cji kapitałowych na rzecz osób trzecich, usługi powiernicze, sponsorowanie finansowe, organizowanie i prowadzenie zbiórek na cele
dobroczynne na rzecz osób trzecich, sponsorowanie imprez sportowych i rekreacyjnych.

sanatoriów, chirurgia plastyczna, usługi położnicze, pomoc weterynaryjna, usługi związane z ogrodnictwem i sadownictwem, prowadzenie szkółek roślinnych, projektowanie ogrodów, usługi w zakresie
wypożyczania sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.

(111) 322469
(220) 2019 01 15
(210) 494803
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 04
(732) TIARA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TIARA
(510), (511) 36 organizowanie finansowania projektów budowlanych,
zarządzanie, finansowe projektami budowlanymi, usługi w zakresie
funkcji generalnego inwestora robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich, usługi zarządzania nieruchomościami,
usługi pośrednictwa w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali
i powierzchni użytkowej, usługi finansowania sprzedaży na kredyt,
usługi w zakresie wycen finansowych majątku nieruchomego, usługi
dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, usługi administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową,
miejscami parkingowymi, usługi rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych
i użytkowych, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania
obiektami mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi i gruntami, analizy ekonomiczne do celów opracowywania projektów użytkowania
nieruchomości, usługi pośrednictwa w zawieraniu umów sprzedaży
nieruchomości, powierzchni mieszkalnej, powierzchni handlowej
i usługowej, usługi zarządzania sprawami finansowymi i ubezpieczeniowymi dotyczącymi nieruchomości, usługi sporządzania analiz i raportów finansowych związanych z inwestycjami w zakresie projektów
budowlanych, usługi agencji sprzedaży domów, lokali mieszkalnych
i powierzchni użytkowych, 37 usługi w zakresie prowadzenia robót
ziemnych, usługi nadzoru budowlanego i prac wykonawczych, usługi
rozbiórki i burzenia obiektów budowlanych, usługi budowania lokali
mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, usługi
wykonywania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, doradztwo inżynieryjne jako usługi budowlane, usługi remontowe, naprawy i odnawiania budynków, usługi konserwacji obiektów
budowlano-mieszkaniowych, usługi w zakresie funkcji generalnego
wykonawcy robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich, usługi związane z realizacją i odbiorem obiektów budowlanych, usługi podmiotu odpowiedzialnego za budowę nieruchomości,
to jest organizację, realizację planu budowy i nadzór prac budowlanych w zakresie inżynierii cywilnej, przeprowadzanie inspekcji budów,
zarządzanie projektem budowy, usługi doradztwa w zakresie budowy obiektów budowlanych, usługi doradztwa dotyczące organizacji
i prowadzenia placów budowy, ich eksploatacji i zagospodarowania,
42 usługi projektowe w zakresie budownictwa, urbanistyki, prace
projektowe w zakresie architektury i technologii, usługi projektowania wystroju i dekoracji wnętrz, wykonywania badań, ekspertyz, opinii
i analiz technicznych w zakresie budownictwa, usługi w zakresie architektury, badań, ekspertyz i pomiarów geologicznych, geodezyjnych
i kartograficznych oraz pomiarów podwykonawczych dotyczących inwestycji, usługi ekspertyz inżynieryjnych i badań technicznych, usługi
planowania urbanistycznego wraz z infrastrukturą, pomiarów terenu,
opracowywania projektów technicznych użytkowania nieruchomości,
usługi badawcze i doradcze w zakresie ochrony środowiska na terenie
obiektów budowlanych.

(111) 322471
(220) 2019 01 15
(210) 494807
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 11
(732) FUNDACJA OSTOYA IM. ŚCIBORA ZE ŚCIBORZYC, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RSV
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administracja działalności handlowej, prace biurowe.

(111) 322470
(220) 2019 01 15
(210) 494806
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 11
(732) FUNDACJA OSTOYA IM. ŚCIBORA ZE ŚCIBORZYC, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PHM
(510), (511) 42 usługi w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych na zlecenie osób trzecich w zakresie medycyny, farmacji
i ekonomii, usługi w zakresie projektowania budynków i budowli
na zlecenie osób trzecich, usługi wykonywania ekspertyz w zakresie budowy placówek medycznych i farmaceutycznych, 44 usługi
medyczne z zakresu: diagnozowania, leczenia, rehabilitacji, opieki
psychologicznej, usługi higieniczne i kosmetyczne, fizykoterapia, gabinety odnowy biologicznej, aromaterapia, prowadzenie przychodni, szpitali, lecznic, klinik, gabinetów stomatologicznych, hospicjów,

(111) 322472
(220) 2019 01 15
(210) 494814
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 11
(732) HARIBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ROULETTE
(510), (511) 30 słodycze.
(111) 322473
(220) 2019 01 15
(210) 494815
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 04
(732) CHEMMOT EWA & JERZY KUMOREK SPÓŁKA JAWNA,
Skawina (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DECO COLOR ANTICORROSIVE PRIMER ANTYKOROZYJNY
PODKŁAD ZWIĘKSZAJĄCY PRZYCZEPNOŚĆ SZYBKOSCHNĄCY
KOMPATYBILNY ZE WSZYSTKIMI SYSTEMAMI LAKIERNICZYMI
DOSKONALE KRYJĄCY STOSOWANY W MOTORYZACJI, PRZEMYŚLE
DOMU I OGRODZIE PROFESSIONAL PRODUCT ANTICORROSIVE
PRIMER IMPROVES TOP COAT ADHESION FAST DRYING COATABLE
WITH ALL PAINT SYSTEMS PERFECT COVERAGE CAN BE USED IN
AUTOMOTIVE INDUSTRY HOME & GARDEN CHEMMOT
(540)

(591) biały, czarny, szary, pomarańczowy, brązowy
(531) 14.01.01, 14.01.03, 26.04.16, 26.11.02, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające przed korozją i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metalowe i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów.
(111) 322474
(220) 2019 01 16
(210) 494829
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 04
(732) AVET PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CHRAPOFF
(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], aromaty [olejki aromatyczne], chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki
perfumowane, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, esencja
mięty [olejek eteryczny], esencje i olejki eteryczne, kosmetyki w postaci płynów, odświeżacze oddechu, odświeżacze oddechu nie do celów
medycznych, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy i preparaty witaminowe, mineralne dodatki
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do żywności w postaci suplementów, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, suplementy diety dla ludzi, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe
do celów medycznych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, preparaty medyczne, materiały do leczenia zębów, żywność dla
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów
medycznych, środki odkażające, preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, medyczne preparaty do odchudzania, dietetyczne napary do celów medycznych, kapsułki odchudzające, dodatki dietetyczne
w formie napojów, napoje stosowane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, preparaty dietetyczne
do użytku medycznego, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, preparaty zmniejszające apetyt, suplementy diety do użytku
dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy
ziołowe w płynie, tabletki wspomagające odchudzanie, ziołowe suplementy diety dla osób i szczególnych wymaganiach dietetycznych,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla diabetyków
wszystkie wyżej wymienione towary nie są przeznaczone dla zwierząt.

(111) 322475
(220) 2019 01 16
(210) 494838
(151) 2019 07 23
(441) 2019 03 25
(732) FREMANTLEMEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KTO TU MIESZKA
(510), (511) 9 klisze kinematograficzne, filmy rysunkowe animowane,
naświetlone taśmy filmowe, filmy kinematograficzne, naświetlone,
nagrania magnetyczne, nagrania optyczne, nagrania magnetyczno-optyczne, nagrania w formie stałej, audiowizualne urządzenia dydaktyczne do nauczania, książki i publikacje elektroniczne, gry elektroniczne do pobrania przez Internet i za pośrednictwem urządzeń
bezprzewodowych, dyski i publikacje multimedialne, nagrania i publikacje multimedialne, dyski do odczytu laserowego, dyski i publikacje wideo, oprogramowanie komputerowe, programy komputerowe,
nagrania cyfrowe, nośniki do przenoszenia zapisu dźwiękowego i/lub
wizyjnego i/lub danych i/lub informacji, aparaty i urządzenia do nagrywania i/lub reprodukcji dźwięków i/lub obrazów wideo i/lub informacji, hologramy, dyskietki, nagrania dźwiękowe, nagrane dyskietki,
dyski do nagrywania, płyty kompaktowe, płyty gramofonowe, taśmy
audio, kasety magnetofonowe, taśmy wideo, dyski laserowe, płyty
kompaktowe-interaktywne dyski CD-ROM, cyfrowe dyski wideo, aparaty i narzędzia komunikacyjne, telefony, mobilne urządzenia telefoniczne, ładowarki, ładowarki do telefonów komórkowych, zestawy
bezprzewodowe do telefonów komórkowych, oprogramowanie gier
komputerowych do użycia na telefonach komórkowych i przenośnych, szafy karaoke, części i osprzęt wszystkich wyżej wymienionych
towarów, nagrane płyty kompaktowe, płyty DVD oraz inne nośniki
elektroniczne i cyfrowe obejmujące gry, dyski multimedialne i publikacje elektroniczne do pobierania, nagrania multimedialne i publikacje elektroniczne do pobierania, dyski wideo i publikacje elektroniczne
do pobierania, 38 usługi nadawania programów telewizyjnych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja programów radiowych,
nadawanie programów telewizji satelitarnej, telewizja kablowa, łączność telefoniczna, interaktywne usługi telefoniczne, usługi w zakresie
przesyłania wiadomości przez telefon, usługi komunikacyjne za pośrednictwem fal radiowych, telefonów, Internetu, sieci globalnych,
kabli, satelity, mikrofal i sieci elektrycznej, usługi telefoniczne, 41
usługi szkoleniowe i rozrywkowe, publikowanie, rozrywka, edukacja
i instruktaż poprzez radio i telewizję lub dotyczący radia i telewizji,
usługi edukacyjne i rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych,
radiowych, kablowych, satelitarnych i internetowych, produkcja,
prezentacja i wypożyczanie programów telewizyjnych i radiowych,
filmów kinowych, widowisk, programów telewizji kablowej, satelitarnej i programów internetowych oraz nagrań dźwiękowych i wideo,
publikowanie, produkcja i wypożyczanie materiałów edukacyjnych
i instruktażowych, interaktywne konkursy telefoniczne, udostępnianie edukacji i rozrywki za pośrednictwem radia, telewizji, satelity, łączy
kablowych, telefonu, sieci komputerowej i Internetu, organizowanie
spektakli, wypożyczanie nagrań dźwiękowych i nagranych spektakli
filmów, występów radiowych i telewizyjnych, produkcja taśm wideo
i dysków wideo, radiowe programy rozrywkowe, telewizyjne programy rozrywkowe, rozrywka kinowa, rozrywka teatralna, pokazy gier,
usługi rozrywki telewizyjnej obejmujące telefoniczny udział publicz-
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ności, rozrywka interaktywna przystosowana do telefonów komórkowych, gry internetowe, obsługa loterii i gier losowych, usługi w zakresie gier rozrywkowych, obsługa kasyn, obsługa salonów gier, usługi
kasyna, gry karciane i turnieje w kasynach, zawody, konkursy, gry i lub
widowiska, loterie, świadczenie którychkolwiek z wyżej wymienionych usług na telefony komórkowe, poprzez sieci mobilne, komunikację satelitarną, za pośrednictwem mikrofal lub poprzez inne media
elektroniczne, cyfrowe i analogowe, na żywo, elektronicznie, poprzez
sieci komputerowe, poprzez Internet, on-line oraz za pośrednictwem
telewizji, organizacja, produkcja i prezentacja wydarzeń w celach edukacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych, organizacja, produkcja, zarządzanie i prezentacja zawodów, konkursów, gier, pokazów gier, quizów,
dni zabaw, wystaw, widowisk, pokazów objazdowych, imprez scenicznych, przedstawień teatralnych, koncertów, przedstawień na żywo
i imprez z udziałem publiczności, organizacja, produkcja i udostępnianie teledysków za pośrednictwem sieci komórkowych lub komputerowych w celach rozrywkowych i/lub edukacyjnych, udostępnianie
gier za pośrednictwem telefonów komórkowych lub sieci komputerowych, zapewnianie interaktywnych gier i konkursów wykorzystujących rozpoznawanie głosu, konkursy i quizy udostępniane przez
telefony i telefony komórkowe, prowadzenie i organizacja konkursów
przez telefon, konkursy, quizy i loterie udostępniane on-line, obsługa
loterii i gier losowych.

(111) 322476
(220) 2019 01 16
(210) 494839
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 04
(732) TRZCIŃSKI TOMASZ IT CONSULTING, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Comixify
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, programy komputerowe do pobrania, programy komputerowe nagrane, 42 aktualizacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego,
konserwacja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego.
(111) 322477
(220) 2019 01 17
(210) 494849
(151) 2019 06 26
(441) 2019 03 11
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ACOLKA
(510), (511) 5 produkty i preparaty farmaceutyczne, leki dla ludzi, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, odżywki do celów leczniczych, żywność dla
niemowląt, dodatki witaminowe i mineralne, musujące tabletki witaminowe, napoje witaminizowane, preparaty multiwitaminowe, preparaty przeciwwirusowe, preparaty witaminowe w postaci suplementów
diety, witaminy i preparaty witaminowe, zioła lecznicze, drażetki [lekarstwa], guma do żucia do celów medycznych, żelki witaminowe.
(111) 322478
(220) 2019 01 17
(210) 494867
(151) 2019 07 04
(441) 2019 03 11
(732) GUSZCZYN MAREK MIODOWA MYDLARNIA, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIODOWA MYDLARNIA
(540)

(591) czarny, biały, żółty
(531) 05.05.21, 03.13.04, 03.13.25, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.21,
26.01.22, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
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(510), (511) 3 mydła, mydła perfumowane, mydła pielęgnacyjne, mydła kosmetyczne, mydła toaletowe, masła do twarzy i ciała, masło
kakaowe do celów kosmetycznych, balsamy odżywcze, balsamy nielecznicze, balsamy do ciała, balsamy do ust, balsamy do rąk, perełki
zawierające kosmetyki do kąpieli, kule do kąpieli nasączone kosmetykami, olejkami i barwnikami, maseczki nawilżające, maseczki oczyszczające, maseczki do ciała, maseczki do twarzy, maseczki nawilżające do skóry, maseczki do skóry, peeling do twarzy, peeling do stóp,
peelingi złuszczające do twarzy, kosmetyczne peelingi do ciała, sole
do kąpieli, sole zapachowe do kąpieli, nielecznicze sole do kąpieli,
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących towarów:
mydła, mydła perfumowane, mydła pielęgnacyjne, mydła kosmetyczne, mydła toaletowe, masła do twarzy i ciała, masło kakaowe
do celów kosmetycznych, balsamy odżywcze, balsamy nielecznicze,
balsamy do ciała, balsamy do ust, balsamy do rąk, perełki zawierające
kosmetyki do kąpieli, kule do kąpieli nasączone kosmetykami, olejkami i barwnikami, maseczki nawilżające, maseczki oczyszczające,
maseczki do ciała, maseczki do twarzy, maseczki nawilżające do skóry, maseczki do skóry, peeling do twarzy, peeling do stóp, peelingi
złuszczające do twarzy, kosmetyczne peelingi do ciała, sole do kąpieli, sole zapachowe do kąpieli, nielecznicze sole do kąpieli.

(111) 322479
(220) 2019 01 17
(210) 494886
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 04
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BAKADELIO
(510), (511) 29 bakalie i mieszanki bakaliowe, chipsy owocowe, orzechy, migdały i pistacje spreparowane, owoce suszone, kandyzowane,
lukrowane, przekąski na bazie owoców, rodzynki, skórki owocowe,
warzywa suszone, wiórki kokosowe, masa makowa, pestki słonecznika przetworzone, ananas w syropie, morele w syropie, 31 migdały
świeże, orzechy w łupinach, orzechy, orzeszki arachidowe, orzechy
laskowe, orzechy łuskane, orzechy pistacjowe świeże, mak, pestki
słonecznika świeże.
(111) 322480
(220) 2019 01 17
(210) 494898
(151) 2019 07 02
(441) 2019 02 25
(732) Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also trading as Seiko Epson
Corporation), Tokio (JP)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(531) 01.15.24, 19.07.17, 19.07.25, 19.19.99, 26.05.01
(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 opakowaniach 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,
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koloranty, pigmenty, farby, lakiery, folie metalowe i metal w proszku
dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów.

(111) 322481
(220) 2019 01 18
(210) 494919
(151) 2019 07 04
(441) 2019 03 11
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL JÓZEF
KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) zalodowani
(510), (511) 30 lody, lody owocowe, sorbety, lody na patyku, mrożone
wyroby cukiernicze zawierające lody, desery lodowe, lodowe wyroby
cukiernicze, wyroby cukiernicze mrożone, mrożone wyroby cukiernicze na patyku, wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, lodowe
słodycze, słodkie polewy i nadzienia, wyroby ciastkarskie i cukiernicze, słodycze, desery, sosy i polewy do deserów, kakao i wyroby
z kakao, kawa, kawa mrożona, 41 rozrywka, rozrywka on-line, organizacja kwizów, gier, konkursów i zawodów, organizacja i prowadzenie
loterii, organizowanie konferencji, kongresów, zjazdów, sympozjów,
spotkań specjalistycznych, zawodowych, środowiskowych, przyjęć
okolicznościowych, seminariów i wystaw, organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, organizacja i przeprowadzanie
imprez i aktywności rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie
imprez i konkursów sportowych i rekreacyjnych, organizacja imprez
i konkursów kulturalnych i artystycznych, organizacja przyjęć, 43
lodziarnie, usługi kawiarni, kafeterie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering).
(111) 322482
(220) 2019 01 18
(210) 494927
(151) 2019 07 04
(441) 2019 03 11
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO POLSKA TRADING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WALET
(540)

(591) czarny, ciemnoniebieski, biały, czerwony
(531) 02.01.02, 02.01.23, 21.01.05, 21.01.07, 23.01.01, 26.04.03,
26.04.14, 26.04.16, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 34 papierosy, tytoń surowy, tytoń przetworzony, tytoń
do samodzielnego skręcania, tytoń do fajek, wyroby tytoniowe,
substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), cygara, cygaretki, zapalniczki, zapałki, artykuły dla palaczy, bibułki, gilzy i filtry do papierosów, przyrządy kieszonkowe do skręcania papierosów, podręczne
nabijarki do tutek papierosowych, e-papierosy, płyny do e-papierosów, wyroby tytoniowe do podgrzewania.
(111) 322483
(220) 2019 01 18
(210) 494936
(151) 2019 07 15
(441) 2019 03 11
(732) FUNDACJA TDJ NA RZECZ EDUKACJI I ROZWOJU, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ipr INDYWIDUALNY PROGRAM ROZWOJU
(540)

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(111) 322484
(220) 2019 01 18
(210) 494942
(151) 2019 07 15
(441) 2019 03 11
(732) FUNDACJA TDJ NA RZECZ EDUKACJI I ROZWOJU, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ale AKADEMIA LIDERÓW EDUKACJI
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(540)

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(111) 322485
(220) 2019 01 18
(210) 494943
(151) 2019 07 04
(441) 2019 03 11
(732) KROSNO GLASS SPÓŁKA AKCYJNA, Krosno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) krosno CANDLES
(540)

Nr 11/2019

celany, tworzyw sztucznych, drewna, ceramiki i fajansu, doradztwo
handlowe, dekoracje wystaw sklepowych, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, reklama,
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, fakturowanie, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, telemarketing, usługi menadżerskie dla sportowców,
wyceny handlowe, wynajem bilbordów, tablic reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych.

(111) 322488
(220) 2019 01 18
(210) 494947
(151) 2019 07 04
(441) 2019 03 11
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO POLSKA TRADING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MĘSKIE
(540)

(531) 26.04.01, 26.04.07, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 4 świece, świece perfumowane, świece stołowe, świece
zapachowe, świece okolicznościowe, zapachowe świece aromaterapeutyczne, 21 kryształ, wyroby szklane malowane, wyroby szklane dla
gospodarstwa domowego, szkło, szkło ozdobne, szkło dekoracyjne.
(111) 322486
(220) 2019 01 18
(210) 494945
(151) 2019 07 12
(441) 2019 03 11
(732) FUNDACJA TDJ NA RZECZ EDUKACJI I ROZWOJU, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WAKACJE Z PASJĄ
(540)

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 26.01.06, 26.02.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(111) 322487
(220) 2019 01 18
(210) 494946
(151) 2019 07 24
(441) 2019 03 25
(732) CHOMIK M. ŚWIEŻY SPÓŁKA JAWNA, Gdów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GARDEN LINE
(540)

(591) zielony, czarny
(531) 05.03.11, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 arkusze z tworzyw sztucznych, torby i worki do pakowania i zawijania, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania,
karton, materiały opakowaniowe z papieru lub kartonu, papier, pudełka z papieru lub kartonu, ulotki, broszury, wydrukowane fotografie, gazety, kalendarze, koperty jako artykuły piśmienne, książki,
osłony z papieru na doniczki, papierowe podkładki pod szklanki,
torby papierowe, tuby z tektury, etykiety z papieru lub kartonu, folia
samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji,
17 węże do podlewania, 35 usługi w zakresie zgrupowania na rzecz
osób trzecich różnych towarów pozwalających nabywcy wygodnie
je oglądać i kupować w sklepie lub hurtowni artykułów i urządzeń
gospodarstwa domowego, ogrodniczych wykonanych ze szkła, por-

(591) ciemnoczerwony, czerwony, biały, czarny, złoty
(531) 04.03.09, 24.01.03, 24.09.05, 25.01.15, 26.04.02, 26.11.03,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 34 papierosy, tytoń surowy, tytoń przetworzony, tytoń
do samodzielnego skręcania, tytoń do fajek, wyroby tytoniowe,
substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), cygara, cygaretki, zapalniczki, zapałki, artykuły dla palaczy, bibułki, gilzy i filtry do papierosów, przyrządy kieszonkowe do skręcania papierosów, podręczne
nabijarki do tutek papierosowych, e-papierosy, płyny do e-papierosów, wyroby tytoniowe do podgrzewania.
(111) 322489
(220) 2019 01 18
(210) 494950
(151) 2019 07 12
(441) 2019 03 11
(732) MARCO MARCONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Leszno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KALBAG
(510), (511) 16 nadruki, kalendarze, 18 tekstylne torby na zakupy, 40
drukowanie, produkcja rzemieślnicza na zamówienie i montowanie
wykonanych elementów, szycie (produkcja na zamówienie).
(111) 322490
(220) 2019 01 18
(210) 494952
(151) 2019 07 24
(441) 2019 03 25
(732) KÖNIG STAHL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KÖNIGSTAHL
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały
metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, materiały
metalowe do budowy dróg żelaznych, przewody nieelektryczne, liny
i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, rury i rurki
metalowe, kasy pancerne, rudy-kruszce, zbrojeniowe materiały dla
budownictwa, materiały konstrukcyjne metalowe, pręty, płyty metalowe, profile konstrukcyjne, liny stalowe, druty ze stali, liny i druty
metalowe, słupy metalowe, belki stropowe metalowe, blachy, blachy
stalowe, arkusze stali, wsporniki metalowe do budownictwa, metalowe szkielety ramowe, kształtowniki stalowe, rury i rurki metalowe,
stalowe wyroby płaskie, stalowe wyroby długie, progi metalowe,
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kęsiska, kęsiska płaskie, stal surowa, stal we wlewkach, półwyroby
walcowane metalowe, wlewki, wyroby walcowane metalowe, pręty,
szyny wąskotorowe, konstrukcje metalowe, kształtowniki budowlane, łuki kopalniane, obudowy metalowe, jarzma metalowe, strzemiona, kołki rozporowe, stopy podporowe, odgałęzienia chodnikowe,
metalowe elementy stolarki budowlanej, okucia stalowe, okucia metalowe, metalowe okucia stolarskie, okucia do łóżek metalowe, metalowe okucia do drzwi, okucia do drzwi metalowe, metalowe okucia okienne ozdobne, okucia meblowe z metalu, okucia metalowe
do mebli, okucia do trumien metalowe, okucia drzwiowe ozdobne
metalowe, okucia metalowe do okien, metalowe okucia zabezpieczające do drzwi, okucia stosowane w budownictwie, metalowe,
okucia z metalu do lasek i laseczek, pręty cynowe, pręty stalowe, pręty z metalu, metalowe pręty rozciągane, stalowe pręty mielące, pręty
do spawania, metalowe pręty wzmacniające, metalowe pręty zbrojeniowe, gwintowane pręty metalowe, metalowe pręty gwintowane, łuszczone pręty metalowe, pręty metalowe pokryte topnikiem,
pręty, słupki ogrodzeniowe metalowe. pręty mennicze do wybijania,
pręty stalowe najwyższej jakości, pręty do lutowania twardego, pręty stalowe z otworem, pręty wykonane z tytanu, pręty gwintowane
z metalu, pręty stalowe wyższej jakości, pręty cynowe w zwojach,
pręty metalowe do dalszej produkcji, pręty stalowe wykończane
na zimno, twarde pręty do lutowanie metalowe, pręty stalowe walcowane na gorąco, ciągnione i polerowane pręty metalowe, metalowe pręty zbrojeniowe do betonu, pręty metalowe do lutowania
i spawania, metalowe pręty zbrojeniowe używane do betonu, metalowe pręty zbrojeniowe do użytku w murarstwie, metalowe pręty
rozciągane do użytku w budownictwie, metalowe pręty zbrojeniowe
do użytku w murach z cegły, pręty metalowe do lutowania i spawania, w tym te ze stopu stali i tytanu (Ti), 35 sprzedaż dla osób trzecich
stali, sprzedaż dla osób trzecich budowlanych wyrobów stalowych,
sprzedaż dla osób trzecich budowlanych wyrobów hutniczych,
sprzedaż dla osób trzecich budowlanych wyrobów metalowych oraz
sprzętu i wyposażenia hydraulicznego i grzejnego wykorzystywanego w budownictwie, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe,
doradztwo podatkowe-rachunkowość.

(111) 322491
(220) 2019 01 21
(151) 2019 07 03
(441) 2019 03 18
(732) SOBCZAK JERZY, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Spartan Cleaner Prestige
(540)

(210) 494981

(591) niebieski, biały, czerwony, szary, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 preparaty do prania i czyszczenia, płyny i żele do prania
tkanin, płyny do płukania tkanin, proszki do prania, mydła, wybielacze stosowane w pralnictwie, szampony, środki do szorowania, środki do zmiękczania tkanin, wyroby perfumeryjne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kosmetyki.
(111) 322492
(220) 2019 01 21
(210) 494984
(151) 2019 06 27
(441) 2019 03 11
(732) FURDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FURDO
(510), (511) 39 transport, spedycja.
(111) 322493
(220) 2019 01 21
(210) 494985
(151) 2019 07 12
(441) 2019 03 25
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL JÓZEF
KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa (PL)
(554) (znak słowno-graficzno-przestrzenny)
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(540)

(591) pomarańczowy, biały, brązowy, jasnobrązowy,
ciemnobrązowy, żółty, czerwony, jasnoniebieski
(531) 29.01.15, 27.05.01, 08.01.18, 19.03.01
(510), (511) 30 lody, jogurty mrożone (jako lody), lody sorbetowe, desery z udziałem lodów, galaretki owocowe (jako słodycze), ciastka,
jadalne ozdoby do ciast i lodów, wyroby cukiernicze.
(111) 322494
(220) 2019 01 21
(210) 494998
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 04
(732) WOŹNIAK KRYSTIAN WINYLOWNIA, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Winylownia.pl
(540)

(591) biały, czarny, pomarańczowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.07, 26.04.11,
26.04.12
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów w związku
ze sprzętem elektronicznym do odtwarzania muzyki za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, sprzedaż
hurtowa i detaliczna plakatów i afiszy za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet.
(111) 322495
(220) 2018 08 31
(151) 2019 06 05
(441) 2018 11 19
(732) PIWNICKA ANNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) COSMODERMA
(510), (511) 3 kosmetyki.

(210) 489983

(111) 322496
(220) 2019 01 17
(151) 2019 07 12
(441) 2019 03 25
(732) KRYM ZDZISŁAW MEGRAN, Granowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEGRAN
(540)

(210) 494875

(591) zielony, jasnozielony, ciemnozielony, niebieski, czerwony,
pomarańczowy
(531) 29.01.15, 27.05.05, 27.05.17, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.12,
26.11.03, 26.11.05, 26.11.09, 26.11.12
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w zakresie produktów
ogrodniczych.
(111) 322497
(220) 2019 01 17
(210) 494877
(151) 2019 07 04
(441) 2019 03 11
(732) KRYM ZDZISŁAW MEGRAN, Granowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MEGRAN
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w zakresie produktów
ogrodniczych.
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(111) 322498
(220) 2019 01 25
(210) 495223
(151) 2019 06 28
(441) 2019 03 11
(732) BRANDS DR GERARD INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Międzyrzec Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rolls Rolls
(540)

(591) jasnobrązowy, ciemnobrązowy, czarny, beżowy
(531) 27.05.01, 29.01.14, 08.01.25
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby
cukiernicze w polewie czekoladowej, artykuły spożywcze ze zbóż,
przekąski na bazie zbóż, batoniki, biszkopty, ciastka, ciastka z kremem, ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, herbatniki [słodkie
lub słone], krakersy, kruche ciastka (herbatniki), pierniczki, precelki,
precle pokryte czekoladą, wafelki, jadalne wafle, wafelki w polewie
czekoladowej, rurki waflowe [ciastka], wyroby ciastkarskie nadziewane owocami.
(111) 322499
(220) 2019 01 25
(210) 495224
(151) 2019 06 28
(441) 2019 03 11
(732) BRANDS DR GERARD INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Międzyrzec Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) vit’AM
(540)

Nr 11/2019

(732) BRANDS DR GERARD INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Międzyrzec Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Malti Keks
(540)

(591) brązowy, czarny, niebieski, biały, beżowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 08.01.25, 19.03.09
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby
cukiernicze w polewie czekoladowej, artykuły spożywcze ze zbóż,
przekąski na bazie zbóż, batoniki, biszkopty, ciastka, ciastka z kremem, ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, herbatniki [słodkie
lub słone], krakersy, kruche ciastka (herbatniki), pierniczki, precelki,
precle pokryte czekoladą, wafelki, jadalne wafle, wafelki w polewie
czekoladowej, rurki waflowe [ciastka], wyroby ciastkarskie nadziewane owocami.
(111) 322501
(220) 2018 11 29
(151) 2019 04 18
(441) 2019 01 03
(732) GÓRECKI HUBERT RED POINT, Płońsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NaLekko.pl CATERING DIETETYCZNY
(540)

(210) 493242

(591) jasnozielony, czerwony, pomarańczowy
(531) 05.07.13, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, 43 usługi gastronomiczne, usługi barów, restauracji, usługi polegające na przygotowaniu, serwowaniu posiłków, napojów, w tym usługi świadczone w barach, restauracjach, usługi polegające na przygotowaniu
posiłków, napojów na zamówienie i ich dostarczaniu do zamawiającego (catering), usługi w zakresie cateringu żywności dietetycznej,
usługi polegające na przygotowaniu i serwowaniu lub dostarczaniu
do zamawiającego posiłków i napojów przeznaczonych dla sportowców, usługi cateringu zewnętrznego, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem-catering.
(591) brązowy, żółty, różowy, fioletowy, czarny, beżowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.07.03, 08.01.10
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby
cukiernicze w polewie czekoladowej, artykuły spożywcze ze zbóż,
przekąski na bazie zbóż, batoniki, biszkopty, ciastka, ciastka z kremem, ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, herbatniki [słodkie
lub słone], krakersy, kruche ciastka (herbatniki), pierniczki, precelki,
precle pokryte czekoladą, wafelki, jadalne wafle, wafelki w polewie
czekoladowej, rurki waflowe [ciastka], wyroby ciastkarskie nadziewane owocami.
(111) 322500
(151) 2019 06 28

(220) 2019 01 25
(441) 2019 03 11

(210) 495227

(111) 322502
(220) 2018 09 25
(210) 490950
(151) 2019 02 20
(441) 2018 11 05
(732) Noris Pharma AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) BIOVITON
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, dietetyczne
dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla niemowląt, suplementy
diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające się
z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy
i preparaty witaminowe.
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(111) 322503
(220) 2019 01 25
(210) 495229
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 04
(732) BRANDS DR GERARD INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Międzyrzec Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAGIC
(540)
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(540)

(591) czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 09.07.25
(510), (511) 43 biura zakwaterowania, rezerwacje miejsc w hotelach,
usługi hotelowe, usługi barowe, usługi rezerwacji pokojów, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy.
(111) 322506
(220) 2018 10 08
(210) 491372
(151) 2019 07 19
(441) 2019 02 18
(732) AXXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AMOCON FORTE C
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 dietetyczna żywność przystosowana
do celów medycznych, leki dla ludzi, suplementy diety.

(591) pomarańczowy, zielony, żółty, biały, beżowy, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 08.01.09, 08.01.12, 05.07.11, 05.03.11, 19.03.05
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby
cukiernicze w polewie czekoladowej, artykuły spożywcze ze zbóż,
przekąski na bazie zbóż, batoniki, biszkopty, ciastka, ciastka z kremem, ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, herbatniki [słodkie
lub słone], krakersy, kruche ciastka (herbatniki), pierniczki, precelki,
precle pokryte czekoladą, wafelki, jadalne wafle, wafelki w polewie
czekoladowej, rurki waflowe [ciastka], wyroby ciastkarskie nadziewane owocami.
(111) 322504
(220) 2018 04 19
(151) 2019 07 23
(441) 2018 08 13
(732) CZARNUSZEWICZ MARTA, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 485055

(111) 322507
(220) 2018 10 09
(210) 491440
(151) 2019 07 19
(441) 2019 02 18
(732) GLOBAL LIFT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) global lift Polska
(510), (511) 7 urządzenia do przenoszenia i transportu, windy i podnośniki, windy trałowe, 37 usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy
i konserwacja, instalowanie, konserwacja i naprawa wind i dźwigów,
naprawy lub konserwacja wind, instalacja, konserwacja i naprawa
maszyn, naprawa dźwigów, naprawa lub konserwacja transporterów
(przenośników), serwis i naprawa platform roboczych unoszących,
serwis i naprawa urządzeń do podnoszenia, serwis i naprawa mechanicznych platform dostępowych.
(111) 322508
(220) 2018 10 17
(210) 491722
(151) 2019 07 22
(441) 2019 02 18
(732) BACKALDRIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bułka Cztery Pory Roku
(510), (511) 30 bułki.
(111) 322509
(220) 2018 10 29
(210) 492120
(151) 2019 07 25
(441) 2019 03 04
(732) INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INDYKPOL Samo dobro PASZTET Z INDYKA GWARANCJA
100% jakości
(540)

(531) 26.13.25
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne, amulety, akcesoria do wyrobu biżuterii, biżuteria i wyroby jubilerskie, bransoletki, breloczki do kluczy, broszki, zegarki, kolczyki,
odznaki z metali szlachetnych, pierścionki, naszyjniki, szpilki ozdobne, 18 skóra i imitacje skóry, galanteria skórzana, torebki skórzane,
bagaże i torby do przenoszenia, parasolki i parasole, laski, obroże
i odzież dla zwierząt domowych, okrycia dla zwierząt, etui na karty,
etui na klucze, parasole, podróżne torby na ubranie, plecaki, kosmetyczki bez wyposażenia, kufry bagażowe, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, gorsety, koszule, kurtki, odzież ze skóry i jej imitacji, paski,
spódnice.
(111) 322505
(220) 2018 10 05
(210) 491331
(151) 2019 07 19
(441) 2019 02 18
(732) DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIK POLONIA

(591) złoty, jasnobrązowy, czerwony, ciemnoniebieski, biały,
czarny, szary
(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.07.04, 25.01.15, 26.04.04
(510), (511) 29 pasztety.
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(111) 322510
(220) 2018 12 17
(210) 493959
(151) 2019 07 16
(441) 2019 03 11
(732) SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ALBERINO
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, materiały brukarskie i ich elementy wykonane z betonu, budowlane (konstrukcje) niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa,
niemetalowe materiały kompozytowe do brukowania nawierzchni,
niemetalowe elementy budowlane i konstrukcyjne, prefabrykowane
materiały budowlane betonowe, betonowa kostka brukowa, kostka
brukowa, płyty podłogowe niemetalowe, płyty betonowe, drogowe
materiały budowlane niemetalowe, obrzeża i krawężniki niemetalowe, cokoły niemetalowe, kostka brukowa z fazą, schody niemetalowe, stopnie schodowe niemetalowe, elementy konstrukcyjne schodów (niemetalowe), kamienie dekoracyjne i płyty do brukowania,
sztuczny kamień, płyty tarasowe.
(111) 322511
(220) 2018 12 17
(210) 493960
(151) 2019 07 16
(441) 2019 03 11
(732) SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ADELO
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, materiały brukarskie i ich elementy wykonane z betonu, budowlane (konstrukcje) niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa,
niemetalowe materiały kompozytowe do brukowania nawierzchni,
niemetalowe elementy budowlane i konstrukcyjne, materiały budowlane betonowe, prefabrykowane materiały budowlane betonowe, betonowa kostka brukowa, kostka brukowa, płyty podłogowe
niemetalowe, płyty betonowe, drogowe materiały budowlane niemetalowe, obrzeża i krawężniki niemetalowe, cokoły niemetalowe,
kostka brukowa z fazą, schody niemetalowe, stopnie schodowe niemetalowe, elementy konstrukcyjne schodów (niemetalowe), kamienie dekoracyjne i płyty do brukowania, sztuczny kamień, gazony-elementy małej architektury.
(111) 322512
(220) 2018 12 17
(210) 493965
(151) 2019 07 16
(441) 2019 03 11
(732) SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PARRETTI
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, materiały brukarskie i ich elementy wykonane z betonu, budowlane (konstrukcje) niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa,
niemetalowe materiały kompozytowe do brukowania nawierzchni,
niemetalowe elementy budowlane i konstrukcyjne, materiały budowlane betonowe, prefabrykowane materiały budowlane betonowe, betonowa kostka brukowa, kostka brukowa, płyty podłogowe
niemetalowe, płyty betonowe, drogowe materiały budowlane niemetalowe, obrzeża i krawężniki niemetalowe, cokoły niemetalowe,
kostka brukowa z fazą, schody niemetalowe, stopnie schodowe niemetalowe, elementy konstrukcyjne schodów (niemetalowe), kamienie dekoracyjne i płyty do brukowania, sztuczny kamień, systemy
ogrodzeniowe.
(111) 322513
(220) 2018 12 17
(210) 493966
(151) 2019 07 16
(441) 2019 03 11
(732) SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LUNDO
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, materiały brukarskie i ich elementy wykonane z betonu, budowlane (konstrukcje) niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa,
niemetalowe materiały kompozytowe do brukowania nawierzchni,
niemetalowe elementy budowlane i konstrukcyjne, prefabrykowane
materiały budowlane betonowe, betonowa kostka brukowa, kostka
brukowa, płyty podłogowe niemetalowe, płyty betonowe, drogowe
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materiały budowlane niemetalowe, obrzeża i krawężniki niemetalowe, cokoły niemetalowe, kostka brukowa z fazą, schody niemetalowe, stopnie schodowe niemetalowe, elementy konstrukcyjne schodów (niemetalowe), kamienie dekoracyjne i płyty do brukowania,
sztuczny kamień.

(111) 322514
(220) 2018 12 26
(210) 494216
(151) 2019 07 29
(441) 2019 04 08
(732) BUDREWICZ TOMASZ BPLAST, Słupsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BOXMECH
(510), (511) 7 maszyny w postaci wywrotnic w szczególności wywrotnic do skrzyniopalet, wózków, pojemników, beczek, dzież, cymbrów,
maszyny w postaci wywrotnic dedykowanych dla przemysłu spożywczego, urządzenia do przenoszenia i transportu towarów, manipulatory przemysłowe, urządzenia przeładunkowe do załadunku
i wyładunku, maszyny do sortowania towarów, maszyny do magazynowania towarów, urządzenia podnośnikowe, podnośniki do materiałów, obrotowe podnośniki kubełkowe, podnośniki do przeładunku materiałów, platformy obsługiwane maszynowo, podnoszące się
ponad powierzchnię ziemi i stosowane do celów magazynowych,
maszyny wykorzystywane w przemyśle spożywczym, mieszalniki,
pakowarki, narzędzia do pakowania [maszyny], maszyny odlewnicze
i do formowania, maszyny i urządzenia tnące, wiercące, ścierające,
ostrzące i do obróbki powierzchni wykorzystywane w przemyśle wytwórczym, narzędzia napędzane mechanicznie, narzędzia napędzane elektrycznie, narzędzia napędzane hydraulicznie, części i osprzęt
do wyżej wymienionych towarów, 12 wózki przechylne, wózki napędzane siłą ludzką, wózki towarowe, wózki podnośnikowe, wózki widłowe, wózki paletowe.
(111) 322515
(220) 2018 12 26
(151) 2019 07 29
(441) 2019 04 08
(732) BUDREWICZ TOMASZ BPLAST, Słupsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BPLAST
(540)

(210) 494219

(531) 26.04.04, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 7 maszyny w postaci wywrotnic, w szczególności wywrotnic do skrzyniopalet, wózków, pojemników, beczek, dzież,
cymbrów, urządzenia do przenoszenia i transportu towarów, manipulatory przemysłowe, urządzenia przeładunkowe do załadunku
i wyładunku, maszyny do sortowania towarów, maszyny do magazynowania towarów, urządzenia podnośnikowe, podnośniki
mechaniczne i hydrauliczne, podnośniki do materiałów, podnośniki platformowe, obrotowe podnośniki kubełkowe, podnośniki
do przeładunku materiałów, platformy obsługiwane maszynowo,
podnoszące się ponad powierzchnię ziemi i stosowane do celów magazynowych, maszyny wykorzystywane w przemyśle spożywczym,
mieszalniki, pakowarki, narzędzia do pakowania [maszyny], maszyny odlewnicze i do formowania, maszyny i urządzenia tnące, wiercące, ścierające, ostrzące i do obróbki powierzchni wykorzystywane
w przemyśle wytwórczym, narzędzia napędzane mechanicznie, narzędzia napędzane elektrycznie, narzędzia napędzane hydraulicznie, części i osprzęt do wyżej wymienionych towarów, 11 pojemniki
i kontenery chłodnicze, 12 wózki przechylne, wózki napędzane siłą
ludzką, wózki towarowe, wózki podnośnikowe, wózki widłowe, wózki paletowe, 20 pojemniki niemetalowe [składowanie, transport],
skrzyniopalety niemetalowe, pojemniki i paletopojemniki izolowane
niemetalowe, palety transportowe niemetalowe, palety załadowcze
niemetalowe, nadstawki paletowe niemetalowe, kosze niemetalowe,
pojemniki niemetalowe wykorzystywane w przemyśle spożywczym,
kółka samonastawne, nie z metalu, skrzynki kratowe, niemetalowe
skrzynki na ryby, zamknięcia do pojemników niemetalowych, niemetalowe kubły i pojemniki, niemetalowe przekładki wykorzystywane
w chłodnictwie, niemetalowe kontenery transportowe, zbiorniki
do przechowywania cieczy [kontenery] zrobione z materiałów nie-
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metalowych, zamknięcia z tworzyw sztucznych do pojemników, mobilne palety wykonane z materiałów niemetalowych.

(111) 322516
(220) 2019 01 09
(210) 494609
(151) 2019 07 31
(441) 2019 03 11
(732) GUNS&TUXEDOS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GT
(540)

(531) 09.05.01, 23.01.01, 23.01.25, 27.05.01
(510), (511) 24 tkaniny, wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 322517
(220) 2019 01 14
(210) 494744
(151) 2019 07 23
(441) 2019 04 08
(732) GERLACH SPÓŁKA AKCYJNA, Drzewica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Gerlach. Ułatwiamy życie.
(510), (511) 7 sprzęt elektromechaniczny do przetwarzania żywności, roboty kuchenne elektryczne, ostrza do kosiarek, noże
przemysłowe, nożyki i stalki żniwne, prowadnice ostrzy kosiarek,
listwy nożowe do maszyn rolniczych, noże elektryczne, nożyce
elektryczne, ostrza do maszyn żniwnych, wiertarki, pilarki, szlifierki, roboty kuchenne elektryczne, miksery elektryczne, elektryczne
blendery do celów domowych, elektryczne maszynki do mielenia
mięsa do użytku domowego, kosiarki spalinowe i mechaniczne,
kosy spalinowe, siekiery elektryczne i spalinowe, piły elektryczne,
8 bagnety, biała broń, brzytwy, cążki do skórek, zestawy do manicure, noże myśliwskie, noże do skrobania, noże do warzyw, noże
ogrodnicze, ręczne przybory i narzędzia rzemieślnicze, noże monterskie, noże skautowskie, sztućce, obcęgi, obcinacze, narzędzia
ogrodnicze, nożyczki, nożyce, nożyczki domowe, nożyczki szkolne,
nożyce krawieckie, nożyczki fryzjerskie, nożyczki kosmetyczne,
nożyce do drobiu, nożyce do strzyżenia owiec, nożyce szpalerowe,
nożyce ogrodnicze, nożyce sprężynowe, ostrza broni, ostrza narzędzi, ostrza do strugów, ostrza nożyc, bijaki do słomy, scyzoryki galanteryjne, wędkarskie, myśliwskie, kelnerskie, żeglarskie, sekatory
ogrodnicze, tasaki, skrobaki, przybory kucharskie i kuchenne w tym
widelce kucharskie, tłuczki, turystyczne komplety sztućców, narzędzia ogrodowe służące do cięcia jak sekatory, piły ręczne, narzędzia do pielęgnacji roślin i ziemi jak wertykulatory, grabie i łopaty,
łopaty do odśnieżania, noże kuchenne, scyzoryki, saperki, klucze
francuskie, wiertła, cążki do obcinania paznokci, nożyczki, maszynki do golenia, szpachelki, 11 armatura łazienkowa jak baterie
łazienkowe, grzejniki łazienkowe, 12 taczki, 16 zszywacze, dziurkacze, pędzle używane przez malarzy pokojowych, 20 półki biurowe,
21 metalowe przybory lub komplety kuchenne inne niż sztućce,
chochle, naczynia stołowe, garnki, garnki kuchenne, patelnie, patery, pojemniki do użytku w kuchni, naczynia do picia, mieszalniki
nieelektryczne do celów domowych, łopatki do ciast, łyżki kuchenne, łyżki do butów, dzbanki, deski do krojenia, stojaki kuchenne,
foremki do ciast i lodów, pokrywki do garnków i naczyń, półmiski
do jarzyn, salaterki, serwetniki, serwisy, tace do użytku domowego,
talerze, tłuczki, zastawy stołowe inne niż noże, widelce i łyżki, urządzenia kuchenne nieelektryczne, pojemniki na żywność zatrzymujące ciepło, termoizolacyjne pojemniki na żywność lub napoje, pojemniki kuchenne, zastawa stołowa porcelanowa, patelnie, garnki
kuchenne, akcesoria kuchenne, termosy, kubki, kosze na śmieci,
naczynia i akcesoria ceramiczne, spryskiwacze do trawnika, dziadki
do orzechów, przybory kuchenne oraz naczynia i zastawy stołowe
z metali szlachetnych lub platerowane.
(111) 322518
(220) 2019 01 22
(210) 495035
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 04
(732) SENDVOLT TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SendVolt
(540)

(591) czarny, niebieski, szary
(531) 15.09.10, 01.15.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 ładowarki do baterii, baterie elektryczne, aplikacje
komputerowe do pobrania, aplikacje mobilne do pobrania, aplikacje mobilne, aplikacje mobilne do bezprzewodowego ładowania
telefonów komórkowych, aplikacje mobilne do bezprzewodowego
ładowania urządzeń mobilnych, aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi,
oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, aplikacje
mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi
do noszenia na sobie, ładowarki do telefonów komórkowych, szybkie ładowarki do urządzeń mobilnych, ładowarki baterii do użytku
z telefonami, ładowarki bezprzewodowe, ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki do telefonów komórkowych, do użytku w pojazdach, urządzenia do nieprzerywalnego zasilania elektrycznego
[baterie], ogniwa i baterie elektryczne, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie do aplikacji internetowych, oprogramowanie do telefonów komórkowych, oprogramowanie do pobrania
z Internetu, oprogramowanie do bezprzewodowego ładowania
telefonów komórkowych, oprogramowanie do bezprzewodowego ładowania urządzeń mobilnych, oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych, aplikacje do łączności maszyna-maszyna
[M2M], banki energii, kable elektryczne, kable elektroniczne, kable
i przewody elektryczne, baterie litowo-jonowe, jednostki zasilania
[baterie], wtyczki elektryczne, wtyczki, 37 ładowanie baterii telefonów komórkowych, 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS], projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji
mobilnych, opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania
komputerowego, doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych
aplikacji komputerowych, instalacja i dostosowanie na zamówienie
aplikacji oprogramowania komputerowego, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji opartych na wykorzystaniu sieci
Web, obiekty i urządzenia do współdzielenia czasowego sprzętu
komputerowego, urządzenia do współdzielenia czasowego obsługiwane za pomocą aplikacji mobilnej.
(111) 322519
(220) 2019 01 22
(210) 495036
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 04
(732) DIDYK SEBASTIAN, SIWEK PIOTR SISCOM SPÓŁKA CYWILNA,
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNFIT HOME & OFFICE
(540)

(591) czarny, jasnobrązowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 elektryczne mopy parowe, 11 lampy oświetleniowe,
lampy stojące, 20 meble biurowe, krzesła, toaletki, 28 zabawki dla
zwierząt domowych.
(111) 322520
(220) 2019 01 22
(210) 495037
(151) 2019 07 03
(441) 2019 03 18
(732) FUNDACJA OSTOYA IM. ŚCIBORA ZE ŚCIBORZYC, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RASSPHARMA
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu lub zarządzaniu przedsiębiorstwami specjalizującymi się w produkcji lub handlu artykułami medycznymi lub farmaceutycznymi, prowadzenie aptek, doradztwo
w zakresie prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą,
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usługi w zakresie badania opinii publicznej, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, prospektów i broszur o tematyce medycznej i farmaceutycznej), wykonywanie ekspertyz ekonomicznych i analiz kosztów w zakresie budowy, otwierania i prowadzenia
placówek medycznych i farmaceutycznych, promocja sprzedaży
artykułów medycznych i farmaceutycznych na rzecz osób trzecich,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich artykułów z dziedziny medycyny, farmacji, kosmetyki i pielęgnacji i higieny pozwalające nabywcy
je oglądać i kupować w aptece, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
artykułów spożywczych pozwalające nabywcy je oglądać i kupować w sklepie.

(111) 322521
(220) 2019 01 22
(210) 495042
(151) 2019 07 03
(441) 2019 03 18
(732) FUNDACJA OSTOYA IM. ŚCIBORA ZE ŚCIBORZYC, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AMICAR
(510), (511) 39 wynajmowanie garaży samochodowych, pomoc drogowa w przypadku awarii samochodu [holowanie], prowadzenie
parkingów samochodowych, transport, wynajmowanie miejsc parkingowych, wypożyczanie samochodów.
(111) 322522
(220) 2019 01 22
(210) 495047
(151) 2019 07 17
(441) 2019 03 25
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Constux
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 322523
(220) 2019 01 22
(210) 495048
(151) 2019 07 17
(441) 2019 03 25
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BUTIFLOR
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.

Nr 11/2019

(540)

(591) brązowy, biały, czarny, beżowy
(531) 27.05.01, 29.01.14, 08.01.09, 08.01.11, 08.01.19, 19.03.05
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby
cukiernicze w polewie czekoladowej, artykuły spożywcze ze zbóż,
przekąski na bazie zbóż, batoniki, biszkopty, ciastka, ciastka z kremem, ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, herbatniki [słodkie
lub słone], krakersy, kruche ciastka (herbatniki), pierniczki, precelki,
precle pokryte czekoladą, wafelki, jadalne wafle, wafelki w polewie
czekoladowej, rurki waflowe [ciastka], wyroby ciastkarskie nadziewane owocami.
(111) 322526
(220) 2019 01 25
(210) 495232
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 04
(732) BRANDS DR GERARD INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Międzyrzec Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAFIJNE
(540)

(111) 322524
(220) 2019 01 22
(210) 495049
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) CALIŃSKI MARIUSZ UNIVERSAL, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S Shoplet.pl
(540)

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach, sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych
i oprogramowania, sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego
i telekomunikacyjnego oraz części do niego, sprzedaż hurtowa
niewyspecjalizowana, sprzedaż detaliczna artykułów używanych
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 39 transport drogowy towarów, 42 usługi w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych.

(591) pomarańczowy, zielony, żółty, niebieski, biały, beżowy
(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.03.11, 08.01.09, 08.01.12, 05.07.11,
19.03.05
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby
cukiernicze w polewie czekoladowej, artykuły spożywcze ze zbóż,
przekąski na bazie zbóż, batoniki, biszkopty, ciastka, ciastka z kremem, ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, herbatniki [słodkie
lub słone], krakersy, kruche ciastka (herbatniki), pierniczki, precelki,
precle pokryte czekoladą, wafelki, jadalne wafle, wafelki w polewie
czekoladowej, rurki waflowe [ciastka], wyroby ciastkarskie nadziewane owocami.

(111) 322525
(220) 2019 01 25
(210) 495231
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 04
(732) BRANDS DR GERARD INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Międzyrzec Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRYNCY PAŁKI

(111) 322527
(220) 2019 01 25
(210) 495234
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 04
(732) BRANDS DR GERARD INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Międzyrzec Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pasja DR. GERARD
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(540)

(540)

(591) brązowy, biały, zielony, beżowy
(531) 05.07.06, 05.07.22, 08.01.09, 08.01.12, 19.03.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby
cukiernicze w polewie czekoladowej, artykuły spożywcze ze zbóż,
przekąski na bazie zbóż, batoniki, biszkopty, ciastka, ciastka z kremem, ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, herbatniki [słodkie
lub słone], krakersy, kruche ciastka (herbatniki), pierniczki, precelki,
precle pokryte czekoladą, wafelki, jadalne wafle, wafelki w polewie
czekoladowej, rurki waflowe [ciastka], wyroby ciastkarskie nadziewane owocami.
(111) 322528
(220) 2019 01 28
(210) 495295
(151) 2019 06 28
(441) 2019 03 11
(732) BRANDS DR GERARD INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Międzyrzec Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dr Gerard. Chcesz ciasteczko, zjedz ciasteczko!
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby
cukiernicze w polewie czekoladowej, artykuły spożywcze ze zbóż,
przekąski na bazie zbóż, batoniki, biszkopty, ciastka, ciastka z kremem, ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, herbatniki [słodkie
lub słone], krakersy, kruche ciastka (herbatniki), pierniczki, precelki,
precle pokryte czekoladą, wafelki, jadalne wafle, wafelki w polewie
czekoladowej, rurki waflowe [ciastka], wyroby ciastkarskie nadziewane owocami.
(111) 322529
(220) 2019 02 05
(151) 2019 07 29
(441) 2019 03 25
(732) PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Rusiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUCHNIA DLA KONESERA
(540)
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(210) 495588

(591) brązowy
(531) 29.01.07, 27.05.01, 11.01.03, 11.01.04, 25.01.19
(510), (511) 29 dżemy, konserwy mięsne, dania gotowe na bazie mięsa, dania gotowe na bazie warzyw, warzywa konserwowe, pasztety.
(111) 322530
(220) 2019 02 06
(210) 495633
(151) 2019 07 19
(441) 2019 03 18
(732) BRANDS DR GERARD INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Międzyrzec Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRYNCY TORCIK

(591) brązowy, czarny, czerwony, beżowy
(531) 08.01.09, 08.01.22, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby
cukiernicze w polewie czekoladowej, artykuły spożywcze ze zbóż,
przekąski na bazie zbóż, batoniki, biszkopty, ciastka, ciastka z kremem, ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, herbatniki [słodkie
lub słone], krakersy, kruche ciastka (herbatniki), pierniczki, precelki,
precle pokryte czekoladą, wafelki, jadalne wafle, wafelki w polewie
czekoladowej, rurki waflowe [ciastka], wyroby ciastkarskie nadziewane owocami.
(111) 322531
(220) 2019 02 07
(151) 2019 07 26
(441) 2019 03 25
(732) Off-White LLC, White Plains (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WHITE
(540)

(210) 495701

(531) 25.07.20, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, mianowicie kurtki, bluzy, płaszcze, blezery,
garnitury, spodnie, dżinsy, pulowery, swetry, kamizelki, szorty, koszule, sukienki, spódnice, akcesoria na szyję, skarpetki, pończochy, paski
do odzieży, kapelusze, czapki-nakrycia głowy, rękawiczki, obuwie,
botki, pantofle domowe, klapki i trampki.
(111) 322532
(220) 2019 02 08
(210) 495765
(151) 2019 07 17
(441) 2019 03 25
(732) INTERNET TRADING CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FISH XXL
(540)

(531) 27.05.01, 03.09.01, 03.09.10, 03.09.24, 21.03.15, 09.01.10
(510), (511) 28 alarmy powiadamiające o złapaniu na przynętę
do użytku w wędkarstwie, blanki do wędek, błystki obrotowe [przynęty wędkarskie], ciężarki do wędek, czujniki brania [sprzęt wędkarski], futerały na wędki, haczyki wędkarskie, kołowrotki wędkarskie,
krętliki wędkarskie, liofilizowana przynęta wędkarska, mechanizmy
do zarzucania żyłki do wędkarstwa muchowego, nadmuchiwane pływadełka dla wędkarzy, osęki wędkarskie, pasy wędkarskie,
podbieraki dla wędkarzy, podpory na wędki, podpórki do wędek,
podpórki na wędki, pokrowce na kołowrotki wędkarskie, przypo-
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ny wędkarskie, przyrząd wskazujący poprzez wydawanie dźwięku
do użytku w wędkarstwie, pudełka na muchy wędkarskie [artykuły
wędkarskie], pudełka na przynęty wędkarskie [artykuły wędkarskie],
rączki do wędek, sieci wędkarskie, skrzynki na przybory wędkarskie,
sprzęt wędkarski, spławiki [sprzęt wędkarski], spławiki wędkarskie,
sztuczna przynęta, sztuczne muchy do wykorzystania w wędkarstwie, sztuczne przynęty wędkarskie, torby na przynętę do przechowywania przynęty żywej, torby na sprzęt wędkarski, torby wędkarskie, urządzenia do zarzucania przynęty, urządzenia do zarzucania
żyłek wędkarskich, więcierze [pułapki na ryby], wskaźniki brania
[sprzęt wędkarski], wędki, zanęta [sztuczna], zanęty wędkarskie, zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, zestawy paternoster
[sprzęt wędkarski], żyłki przyponowe, żyłki wędkarskie.

(111) 322533
(220) 2019 02 13
(151) 2019 07 09
(441) 2019 03 25
(732) CONNECTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Connecto DMS
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe.

(111) 322538
(220) 2019 01 28
(210) 495298
(151) 2019 06 28
(441) 2019 03 11
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEPI-P VC 262
(540)

(210) 495878

(111) 322534
(220) 2019 02 13
(210) 495881
(151) 2019 07 09
(441) 2019 03 25
(732) CONNECTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Connecto
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych, oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe media do nagrywania i przechowywania danych, komputery i peryferyjne urządzenia
komputerowe, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, usługi w zakresie analiz i badań przemysłowych, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania.
(111) 322535
(220) 2019 02 14
(210) 495921
(151) 2019 07 17
(441) 2019 04 01
(732) WYPYCH MARIOLA CASARO, Czatkowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CASARO
(510), (511) 20 meble tapicerowane.
(111) 322536
(220) 2019 02 14
(210) 495944
(151) 2019 07 23
(441) 2019 04 01
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW POWSZECHNEJ
KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PKS KATOWICE
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 03.07.01, 03.07.19, 03.07.24, 26.05.01, 26.05.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego związane
ze złomem, 36 wynajem nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, 37 konserwacja i naprawa pojazdów, wydobywanie surowców naturalnych, budowa infrastruktury wodno-lądowej, 39 transport, transport lądowy, transport towarów, 40 recykling odpadów,
obróbka odpadów, 42 badania techniczne.
(111) 322537
(220) 2019 02 27
(151) 2019 07 29
(441) 2019 04 08
(732) MHCS, Epernay (FR)
(540) (znak słowny)
(540) ICE IMPERIAL
(510), (511) 33 wina musujące, wina Champagne.
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(210) 496475

(591) pomarańczowy, biały
(531) 26.04.09, 26.03.23, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki
i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące
do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z dodatkiem lub bez
składników dezynfekujących.
(111) 322539
(220) 2019 01 28
(210) 495300
(151) 2019 06 28
(441) 2019 03 11
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VOIGT VC 975 GLASS CLEANER X-LINE
(540)

(591) szary, niebieski, biały
(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.17, 26.04.18, 26.04.22, 26.05.01,
27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki
i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szla-
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chetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące
do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z dodatkiem lub bez
składników dezynfekujących.

(111) 322540
(220) 2019 01 28
(210) 495302
(151) 2019 06 28
(441) 2019 03 11
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GASTRO-GLASS VC 650
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 13.03.01, 26.11.03, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki
i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące
do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z dodatkiem lub bez
składników dezynfekujących.
(111) 322541
(220) 2019 01 28
(210) 495304
(151) 2019 06 28
(441) 2019 03 11
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka (PL)
(540) (znak słowny)
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(540) ECO UNI VC 254
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki i preparaty
czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki
do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek,
środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do polerowania,
środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego,
preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania
przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników,
preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe,
preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni,
preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty
do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty
toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej
wymienione towary z dodatkiem lub bez składników dezynfekujących, 5 środki odkażające, środki dezynfekujące na użytek domowy,
dla celów higienicznych bądź sanitarnych, preparaty antybakteryjne,
antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki zwalczające pasożyty, preparaty do niszczenia robactwa i szkodników, herbicydy, fungicydy,
algicydy, insektycydy, pestycydy, środki odstraszające owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty do celów medycznych, roztwory
odkażające do wycierania powierzchni, preparaty i substancje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze zapachu do tkanin,
dywanów i pomieszczeń, odświeżacze do toalet.
(111) 322542
(220) 2019 01 28
(210) 495305
(151) 2019 06 28
(441) 2019 03 11
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEPI-O VC 261
(540)

(591) pomarańczowy, biały
(531) 01.15.21, 15.03.01, 15.03.05, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12, 26.03.23
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki
i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, anty poślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące
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do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z dodatkiem lub bez
składników dezynfekujących.

(111) 322543
(220) 2019 01 28
(210) 495307
(151) 2019 06 28
(441) 2019 03 11
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VC 260
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki
i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące
do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z dodatkiem lub bez
składników dezynfekujących.
(111) 322544
(220) 2019 01 28
(210) 495308
(151) 2019 06 27
(441) 2019 03 11
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GASTRO-LIME VC 631
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 12.03.02, 27.05.01, 29.01.12, 27.07.01
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki
i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
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do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące
do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z dodatkiem lub bez
składników dezynfekujących.

(111) 322545
(220) 2019 01 28
(210) 495309
(151) 2019 06 27
(441) 2019 03 11
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ECO UNI VC 254
(540)

(591) zielony, biały
(531) 07.03.02, 12.01.01, 12.01.09, 12.01.16, 12.01.19, 16.01.06,
27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki i preparaty
czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki
do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek,
środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do polerowania,
środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego,
preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania
przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników,
preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe,
preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni,
preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty
do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty
toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej
wymienione towary z dodatkiem lub bez składników dezynfekujących, 5 środki odkażające, środki dezynfekujące na użytek domowy,
dla celów higienicznych bądź sanitarnych, preparaty antybakteryjne,
antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki zwalczające pasożyty, preparaty do niszczenia robactwa i szkodników, herbicydy, fungicydy,
algicydy, insektycydy, pestycydy, środki odstraszające owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty do celów medycznych, roztwory
odkażające do wycierania powierzchni, preparaty i substancje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze zapachu do tkanin,
dywanów i pomieszczeń, odświeżacze do toalet.
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(111) 322546
(220) 2019 01 28
(210) 495310
(151) 2019 07 08
(441) 2019 03 18
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VC 261
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki
i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące
do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z dodatkiem lub bez
składników dezynfekujących.
(111) 322547
(220) 2019 01 28
(210) 495311
(151) 2019 07 08
(441) 2019 03 18
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MULTI PURPOSE CLEANER VC 950
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki i preparaty
czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki
do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek,
środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do polerowania,
środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego,
preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania
przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników,
preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe,
preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni,
preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty
do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty
toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej
wymienione towary z dodatkiem lub bez składników dezynfekujących, 5 środki odkażające, środki dezynfekujące na użytek domowy,
dla celów higienicznych bądź sanitarnych, preparaty antybakteryjne,
antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki zwalczające pasożyty, preparaty do niszczenia robactwa i szkodników, herbicydy, fungicydy,
algicydy, insektycydy, pestycydy, środki odstraszające owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty do celów medycznych, roztwory
odkażające do wycierania powierzchni, preparaty i substancje do od-
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świeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze zapachu do tkanin,
dywanów i pomieszczeń, odświeżacze do toalet.

(111) 322548
(220) 2019 01 28
(210) 495312
(151) 2019 07 08
(441) 2019 03 18
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VC 262
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki
i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące
do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z dodatkiem lub bez
składników dezynfekujących.
(111) 322549
(220) 2019 01 28
(210) 495313
(151) 2019 07 08
(441) 2019 03 18
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEPI-EX VC 260
(540)

(591) biały, pomarańczowy
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki
i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty za-
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pobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące
do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z dodatkiem lub bez
składników dezynfekujących.

(111) 322550
(220) 2019 01 28
(210) 495315
(151) 2019 07 08
(441) 2019 03 18
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAXAL VC 970
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki i preparaty
czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki
do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek,
środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do polerowania,
środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego,
preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania
przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników,
preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe,
preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni,
preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty
do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty
toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej
wymienione towary z dodatkiem lub bez składników dezynfekujących, 5 środki odkażające, środki dezynfekujące na użytek domowy,
dla celów higienicznych bądź sanitarnych, preparaty antybakteryjne,
antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki zwalczające pasożyty, preparaty do niszczenia robactwa i szkodników, herbicydy, fungicydy,
algicydy, insektycydy, pestycydy, środki odstraszające owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty do celów medycznych, roztwory
odkażające do wycierania powierzchni, preparaty i substancje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze zapachu do tkanin,
dywanów i pomieszczeń, odświeżacze do toalet.
(111) 322551
(220) 2018 09 25
(210) 490920
(151) 2019 07 31
(441) 2018 11 05
(732) ŁAWNICZAK ANDRZEJ KREATORNIA SMAKU, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Zupa Bursztynowa
(510), (511) 29 zupy, koncentraty zup, żywność przygotowywana
z ryb, wywar rybny, buliony, preparaty do produkcji bulionów, ekstrakty do zup, 41 usługi edukacyjne dotyczące gotowania, usługi
edukacyjne związane z technologią żywności, doradztwo w zakresie
organizacji zawodów kulinarnych, usługi konsultacyjne w dziedzinie zawodów kulinarnych, szkolenia w zakresie cateringu, 43 usługi restauracyjne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
doradztwo kulinarne, katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, katering obejmujący żywność i napoje dla instytucji, usługi
kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi doradcze
w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej, porady dotyczące przepisów
kulinarnych, usługi osobistych kucharzy, usługi doradcze dotyczące
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żywności, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi doradcze
w zakresie przygotowania żywności, serwowanie żywności i napojów dla gości, oferowanie żywności i napojów dla gości, udzielanie
informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów,
przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi
cateringu zewnętrznego, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.

(111) 322552
(220) 2018 10 05
(210) 491305
(151) 2019 08 02
(441) 2019 02 11
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE COMEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) comex
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 16.01.16, 26.02.24, 27.05.01, 27.05.24, 24.15.15, 29.01.12
(510), (511) 6 etykiety metalowe, 9 etykiety z odczytywanymi komputerowo kodami, etykiety ze zintegrowanymi tagami DFID, etykiety
z kodami kreskowymi, kodowane, elektroniczne etykiety identyfikacyjne i oznaczenia, etykiety identyfikacyjne [dające się odczytać
maszynowo], etykiety zawierające informacje zapisane lub kodowane elektronicznie, etykiety zawierające informacje zapisane lub kodowane magnetycznie, elektroniczne etykiety na towarach, etykiety
zawierające informacje zapisane lub kodowane optycznie, 16 etykiety papierowe do ścierania, etykiety przylepne z papieru lub kartonu,
etykiety nie z materiału tekstylnego, etykiety z papieru lub kartony
zapisane pismem Braille, 20 etykiety z tworzyw sztucznych, 24 etykiety z materiałów tekstylnych.
(111) 322553
(220) 2018 10 24
(210) 491978
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) AUTOCENTRUM AAA AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AUTOFLEX
(510), (511) 12 samochody osobowe, samochody ciężarowe, w tym
dostawcze, samochody osobowe z napędem spalinowym, samochody osobowe z napędem elektrycznym, samochody ciężarowe
z napędem spalinowym, samochody ciężarowe z napędem elektrycznym, opony samochodowe, urządzenia antykradzieżowe do samochodów, 35 usługi administracyjne, analizy biznesowe, audyt
działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania dotyczące
działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, informacja o działalności gospodarczej, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, usługi biznesowe i informacja dla konsumentów, reklama, marketing i usługi promocyjne, banery reklamowe, reklama w internecie, reklama na wolnym powietrzu, reklama radiowa,
reklama i marketing, reklama komercyjna i promocja firm, reklama
i działania promocyjne, reklama w internecie za pośrednictwem sieci
społecznościowych, usługi pośrednictwa marketingowego dla osób
trzecich dotyczące następujących produktów : samochodów osobowych, samochodów ciężarowych, 36 doradztwo finansowe w zakresie pożyczek, doradztwo finansowe w zakresie kredytów i usług
kredytowych, finansowania zakupów, finansowania leasingiem samochodów, sprzedaż finansowania, finansowanie dotyczące samochodów, usługi finansowania w zakresie ubezpieczeń, informacje
o ubezpieczeniach i doradztwo, ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia samochodów osobowych lub ciężarowych, informacje finansowe
i usługi doradcze, ubezpieczenia pojazdów silnikowych, usługi pośrednictwa dla osób trzecich dotyczące finansowania nabycia samochodu, usług finansowych, usług ubezpieczeniowych, ubezpieczeń
komunikacyjnych.
(111) 322554
(151) 2019 07 29

(220) 2018 10 24
(441) 2019 04 08

(210) 491984
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(732) APC-BACK EUROP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APC GRUPA BACK EUROP POLSKA
(540)

(591) brązowy, złoty, niebieski, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.04, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.11, 27.05.19, 27.05.23, 05.07.02, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.06,
26.04.09, 26.04.18, 26.04.22, 02.01.11, 02.01.16, 02.01.23, 26.01.01,
26.01.03, 26.01.14, 26.01.16, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.06,
26.11.10, 26.11.13, 08.01.16
(510), (511) 29 mięso i wędliny, ryby, owoce morza i mięczaki, nabiał
i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin
strączkowych), zupy i wywary, ekstrakty mięsne, naturalne i sztuczne
osłonki do kiełbas, przetworzone owoce i larwy, 30 dania gotowe
i wytrawne przekąski, a mianowicie przekąski na bazie ziaren, zbóż,
mąki i sezamu, krakersy, kluski, knedle, naleśniki, potrawy na bazie
makaronu, ryżu i zbóż, ciasta i ciastka, kanapki i pizza, sajgonki i sajgonki z wodorostów, bułeczki gotowane na parze, potrawy z tortilli, sól, przyprawy i dodatki smakowe, wypieki, wyroby cukiernicze,
czekolada i desery, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze
i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, ziarna
przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, 31 żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, płody
rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, karmy i pasze dla
zwierząt, ściółka dla zwierząt, 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, preparaty do produkcji napojów, 43 tymczasowe
zakwaterowanie, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje .
(111) 322555
(220) 2018 10 24
(210) 491986
(151) 2019 07 29
(441) 2019 04 08
(732) APC-BACK EUROP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BACK EUROP
(540)

(111) 322556
(220) 2018 10 25
(210) 492023
(151) 2019 07 25
(441) 2019 03 04
(732) HANDWIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BALTICUS APARTAMENTY
(540)

(591) błękitny, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 25.05.25
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami-kupno-sprzedaż, zamiana, najem, wynajem, dzierżawa, wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, 43 hotele, pensjonaty, motele, rezerwacja i wynajmowanie pokoi w hotelach, pensjonatach,
motelach oraz kwaterach, organizowanie zakwaterowania osób indywidualnych oraz grup, usługi gastronomiczne.
(111) 322557
(220) 2018 12 10
(210) 493635
(151) 2019 07 22
(441) 2019 01 28
(732) CUPSELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARS FROM VENUS
(540)

(531) 29.01.12, 26.01.16, 24.17.08, 24.17.15, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, koszulki z krótkim
rękawem, 35 usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą
odzieży i dodatków odzieżowych, reklama.
(111) 322558
(220) 2019 01 17
(151) 2019 07 29
(441) 2019 03 25
(732) ZAWALICH JANUSZ GRAVITT, Siedlce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ravitt Travel
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 29.01.12, 02.01.11, 02.01.16, 02.01.23, 08.01.16, 27.05.01, 27.05.08,
27.05.09, 27.05.24, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14, 26.01.16, 26.01.18
(510), (511) 29 mięso i wędliny, ryby, owoce morza i mięczaki, nabiał
i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin
strączkowych), zupy i wywary, ekstrakty mięsne, naturalne i sztuczne
osłonki do kiełbas, przetworzone owoce i larwy, 30 dania gotowe
i wytrawne przekąski, a mianowicie przekąski na bazie ziaren, zbóż,
mąki i sezamu, krakersy, kluski, knedle, naleśniki, potrawy na bazie
makaronu, ryżu i zbóż, ciasta i ciastka, kanapki i pizza, sajgonki i sajgonki z wodorostów, bułeczki gotowane na parze, potrawy z tortilli, sól, przyprawy i dodatki smakowe, wypieki, wyroby cukiernicze,
czekolada i desery, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze
i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, ziarna
przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, 31 żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, płody
rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, karmy i pasze dla
zwierząt, ściółka dla zwierząt, 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, preparaty do produkcji napojów, 43 tymczasowe
zakwaterowanie, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje .
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(210) 494902

(531) 01.01.02, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 18 walizki, walizki podróżne, walizki biznesowe, torby,
torby podróżne, torby sportowe, torby zakupowe, torby uniwersalne, artykuły podróżne-walizki, torby, bagaże podróżne, zestawy podróżne, torebki, torebki damskie, torebki męskie, torebki na ramię,
torebki podróżne, torebki na biodra-nerki, torebki wieczorowe, worki podróżne, plecaki, plecaki sportowe, plecaki turystyczne, saszetki
biodrowe, organizery podróżne przystosowane do bagażu, kosmetyczki bez wyposażenia, kuferki kosmetyczne, kopertówki, teczki, aktówki, dyplomatki, portfele, portmonetki, etui, futerały na dokumenty, etui na klucze, etui na wizytówki, pokrowce na bagaż, pokrowce
podróżne na ubrania, artykuły służące do przenoszenia, przywieszki
do bagażu, uchwyty do toreb, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online
w zakresie następujących towarów: walizki, walizki podróżne, walizki
biznesowe, torby, torby podróżne, torby sportowe, torby zakupowe,
torby uniwersalne, artykuły podróżne-walizki, torby, bagaże po-
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dróżne, zestawy podróżne, torebki, torebki damskie, torebki męskie,
torebki na ramię, torebki podróżne, torebki na biodra-nerki, torebki
wieczorowe, worki podróżne, plecaki, plecaki sportowe, plecaki turystyczne, saszetki biodrowe, organizery podróżne przystosowane
do bagażu, kosmetyczki bez wyposażenia, kuferki kosmetyczne,
kopertówki, teczki, aktówki, dyplomatki, portfele, portmonetki, etui,
futerały na dokumenty, etui na klucze, etui na wizytówki, pokrowce
na bagaż, pokrowce podróżne na ubrania, artykuły służące do przenoszenia, przywieszki do bagażu, uchwyty do toreb.

(111) 322559
(220) 2019 01 17
(210) 494906
(151) 2019 07 29
(441) 2019 03 25
(732) LIPOWICZ JUSTYNA AMBIENT AGENCJA MARKETINGOWA,
Żnin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mixxy
(540)

(591) ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 34 aromaty chemiczne w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, aromaty do tytoniu, artykuły dla palaczy z metalu szlachetnego, artykuły dla palaczy
nie z metalu szlachetnego, artykuły do użytku z tytoniem, atomizery
do papierosów elektronicznych, ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, ciekłe roztwory nikotyny do stosowania w e-papierosach,
cygara elektroniczne, elektroniczne fajki do tytoniu, elektroniczne
fajki wodne, etui do papierosów elektronicznych, inhalatory do stosowania jako alternatywa dla papierosów tytoniowych, kartomizery
do papierosów elektronicznych, kartridże do papierosów elektronicznych, naboje do kartridżów do papierosów elektronicznych, papierosy beztytoniowe nie do celów medycznych, papierosy elektroniczne,
ustniki do papierosów, płyn do papierosów elektronicznych e-liquid
zawierający glicerynę roślinną, płyn do papierosów elektronicznych
e-liquid zawierający glikol propylenowy, płyny do elektronicznych
papierosów e-płyn zawierające aromaty w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, przybory dla
palaczy, pudełka na papierosy elektroniczne, środki aromatyzujące
do stosowania w papierosach elektronicznych inne niż olejki eteryczne, środki aromatyzujące do tytoniu inne niż olejki eteryczne, środki
aromatyzujące inne niż olejki eteryczne, do stosowania w zamiennikach tytoniu, środki czyszczące do papierosów elektronicznych, tytoń
i produkty tytoniowe w tym substytuty tytoniu, uchwyty do papierosów elektronicznych, urządzenia do podgrzewania substytutów tytoniu w celu wdychania, urządzenia elektroniczne do aerozoli do inhalacji zawierających nikotynę, urządzenia elektroniczne do inhalacji
nikotynowej, waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego,
waporyzatory do bezdymnych papierosów, waporyzatory osobiste
i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, wkłady zawierające chemiczne substancje aromatyczne w płynie do papierosów
elektronicznych, zestawy do palenia papierosów elektronicznych, 35
badania opinii publicznej, badania rynku i badania marketingowe,
badania rynku dotyczące papierosów elektronicznych i pojemników
uzupełniających-liquidy, dystrybucja materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek, prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie
sprzedaży katalogowej dalekodystansowej zarówno poza granice
jak i w kraju, usługi w zakresie promocji sprzedaży, dystrybucja materiałów reklamowych ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej w kraju lub
poza nim, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów
do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, rynkowe badania opinii publicznej, uaktualnianie materiałów reklamowych, uaktualnianie
materiałów reklamowych dotyczących pojemników uzupełniających-liquidy oraz papierosów elektronicznych, projektowanie materiałów
reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych dotyczących
pojemników uzupełniających-liquidy oraz papierosów elektronicznych, usługi reklamowe i marketingowe on-line, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z artykułami do stosowania z tytoniem, usługi sprzedaży hurtowej
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w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, usługi w zakresie
organizowania pokazów towarów handlowych, usługi w zakresie
pokazów towarów, usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz
usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej
i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: aromaty chemiczne w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, aromaty do tytoniu, artykuły dla palaczy
z metalu szlachetnego, artykuły dla palaczy nie z metalu szlachetnego, artykuły do użytku z tytoniem, atomizery do papierosów elektronicznych, ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, ciekłe roztwory
nikotyny do stosowania w e-papierosach, cygara elektroniczne, elektroniczne fajki do tytoniu, elektroniczne fajki wodne, etui do papierosów elektronicznych, inhalatory do stosowania jako alternatywa dla
papierosów tytoniowych, kartomizery do papierosów elektronicznych, kartridże do papierosów elektronicznych, naboje do kartridżów
do papierosów elektronicznych, papierosy beztytoniowe nie do celów
medycznych, papierosy elektroniczne, ustników do papierosów, płyn
do papierosów elektronicznych-e-liquid zawierający glicerynę roślin,
płyn do papierosów elektronicznych-e-liquid zawierający glikol propylenowy, płyny do elektronicznych papierosów-e-płyn zawierające
aromaty w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, przybory dla palaczy, pudełka na papierosy
elektroniczne, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach
elektronicznych inne niż olejki eteryczne, środki aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki eteryczne, środki aromatyzujące inne niż olejki
eteryczne, do stosowania w zamiennikach tytoniu, środki czyszczące
do papierosów elektronicznych, tytoń i produkty tytoniowe w tym
substytuty tytoniu, uchwyty do papierosów elektronicznych, urządzenia do podgrzewania substytutów tytoniu w celu wdychania, urządzenia elektroniczne do aerozoli do inhalacji zawierających nikotynę,
urządzenia elektroniczne do inhalacji nikotynowej, waporyzatory dla
palaczy, do stosowania doustnego, waporyzatory do bezdymnych
papierosów, waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz
aromaty i płyny do nich, wkłady zawierające chemiczne substancje
aromatyczne w płynie do papierosów elektronicznych, zestawy do palenia papierosów elektronicznych .

(111) 322560
(220) 2019 01 17
(210) 494909
(151) 2019 07 29
(441) 2019 03 25
(732) ZAWALICH ANNA, ZAWALICH JANUSZ F.U.H. SZYK SPÓŁKA
CYWILNA, Siedlce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) szyk
(540)

(591) ciemnoczerwony, czarny
(531) 10.03.10, 10.03.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 walizki, walizki podróżne, walizki biznesowe, torby,
torby podróżne, torby sportowe, torby zakupowe, torby uniwersalne, artykuły podróżne-walizki, torby, bagaże podróżne, zestawy podróżne, torebki, torebki damskie, torebki męskie, torebki na ramię,
torebki podróżne, torebki na biodra-nerki, torebki wieczorowe, worki podróżne, plecaki, plecaki sportowe, plecaki turystyczne, saszetki
biodrowe, organizery podróżne przystosowane do bagażu, kosmetyczki bez wyposażenia, kuferki kosmetyczne, kopertówki, teczki, aktówki, dyplomatki, portfele, portmonetki, etui, futerały na dokumenty, etui na klucze, etui na wizytówki, pokrowce na bagaż, pokrowce
podróżne na ubrania, artykuły służące do przenoszenia, przywieszki
do bagażu, uchwyty do toreb, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online
w zakresie następujących towarów: walizki, walizki podróżne, walizki
biznesowe, torby, torby podróżne, torby sportowe, torby zakupowe,
torby uniwersalne, artykuły podróżne-walizki, torby, bagaże podróżne, zestawy podróżne, torebki, torebki damskie, torebki męskie,
torebki na ramię, torebki podróżne, torebki na biodra-nerki, torebki
wieczorowe, worki podróżne, plecaki, plecaki sportowe, plecaki turystyczne, saszetki biodrowe, organizery podróżne przystosowane
do bagażu, kosmetyczki bez wyposażenia, kuferki kosmetyczne,
kopertówki, teczki, aktówki, dyplomatki, portfele, portmonetki, etui,
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futerały na dokumenty, etui na klucze, etui na wizytówki, pokrowce
na bagaż, pokrowce podróżne na ubrania, artykuły służące do przenoszenia, przywieszki do bagażu, uchwyty do toreb.

(111) 322561
(220) 2019 01 18
(210) 494939
(151) 2019 07 12
(441) 2019 03 25
(732) WGN-NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) wgn
(510), (511) 35 agencje eksportowe i importowe, agencje informacji handlowej, analiza marketingowa nieruchomości, analizy rynku,
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności
gospodarczej, organizacja i przeprowadzanie aukcji nieruchomości,
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, reklama, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości, wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami,
37 budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, 41 pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, wydawanie czasopism, wydawanie katalogów.
(111) 322562
(220) 2013 11 14
(210) 421491
(151) 2019 05 20
(441) 2014 03 03
(732) AITEKA-ODUS LAURA SEPTYK, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OCZAR ŻEL ŁAGODZĄCO-KOJĄCY Hamamelis virginiana L.
SATYSFAKCJA GWARANTOWANA
(540)

(591) niebieski, ciemnoniebieski, brązowy, szary, zielony, biały, żółty
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.05.19, 05.05.20, 25.01.01, 26.04.01,
26.04.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 suplementy diety, leki ziołowe.
(111) 322563
(220) 2019 02 04
(210) 495530
(151) 2019 07 24
(441) 2019 03 25
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VET-AGRO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) forespix
(510), (511) 5 preparat weterynaryjny zawierający tulatromycynę.
(111) 322564
(220) 2019 02 04
(210) 495542
(151) 2019 07 02
(441) 2019 03 18
(732) OWCZARCZYK ROMAN PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE BAGSTAR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAGSTAR BR
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(540)

(591) biały, czarny, zielony
(531) 27.05.01, 26.01.18, 29.01.13, 27.05.02
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących towarów: środki do konserwacji drewna, preparaty do prania,
mydła, środki do czyszczenia toalet, środki do zmywania naczyń,
środki do usuwania plam, środki do mycia rąk, środki do usuwania
rdzy, środki do usuwania kamienia, środki do czyszczenia rąk, środki
czyszczące do szkła, środki czyszczące do metalu, środki czyszczące
do kamienia, środki czyszczące do użytku domowego, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, odświeżacze powietrza,
środki do usuwania bakterii, środki do dezodoryzacji powietrza,
środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki odkażające
do użytku domowego, sztućce z tworzyw ulegających biodegradacji, sztućce stołowe [noże, widelce i łyżki], dezynfektanty, urządzenia do dezynfekcji, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania
na żywność, szczelne opakowania z tektury, opakowania kartonowe,
materiały opakowaniowe z tworzyw sztucznych do kanapek, papier
do pakowania żywności, tace kartonowe do pakowania żywności,
folie do pakowania artykułów żywnościowych, papierowe pojemniki do żywności na wynos, szablony do dekorowania żywności i napojów, torebki z papieru na artykuły żywnościowe, folia z tworzyw
sztucznych do pakowania żywności, plastikowe torebki do przechowywania żywności do użytku domowego, chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, taśma do woreczków
na żywność do użytku w zamrażarkach, utrzymujące wilgoć arkusze
papieru lub plastiku do pakowania żywności, nawijana na rolkę folia z tworzywa sztucznego do pakowania żywności, folie z tworzyw
sztucznych do pakowania żywności do użytku w gospodarstwie domowym, kartony z tektury do pakowania, opakowania kartonowe,
torby na zakupy, torby papierowe na zakupy, podstawki pod szklanki
z papieru, podkładki pod szklanki z tektury, podstawki pod szklanki
z tektury, podstawki pod szklanki z kartonu, artykuły biurowe, papierowe artykuły piśmienne, dekoracje na stół z papieru, dekoracje
na środek stołu z papieru, torby na zakupy, miski z tworzyw sztucznych, dekoracje wiszące [ozdoby], tablice reklamowe, kubki plastikowe, talerze papierowe, talerze (jednorazowe-), talerze z tworzyw
sztucznych, biodegradowalne miski, naczynia, naczynia do napojów,
talerze z tworzyw sztucznych [naczynia], szklanki, kieliszki, naczynia
do picia i akcesoria barowe, kubki papierowe, maski karnawałowe,
czapki karnawałowe, śmieszne gadżety na imprezy.
(111) 322565
(220) 2019 02 04
(210) 495543
(151) 2019 07 02
(441) 2019 03 18
(732) ZALEWSKI MARIUSZ AMADEUSZ, WAŁEJKO MONIKA ANNA
VERONA SPÓŁKA CYWILNA, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VERBRASI
(540)

(591) różowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 09.03.14
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna damska, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, gorsety, majtki,
halki, półhalki, slipy męskie, figi damskie, kąpielówki, kostiumy kąpielowe, stroje plażowe, płaszcze kąpielowe, bluzki, bezrękawniki, garnitury, kamizelki, koszule, podkoszulki, pulowery, spodnie, spódnice,
swetry, kombinezony, bluzy sportowe, sukienki damskie, żakiety
męskie, żakiety z dzianiny, koszulki z krótkim lub z długim rękawem,
koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzieci, t-shirty z krótkim rękawem, odzież z imitacji skóry, etole [futra],
szale i etole, kurtki, peleryny [narzutki], płaszcze, prochowce, bieli-
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zna nocna, piżamy, koszule nocne, szlafroki, rękawiczki, szale, szaliki, chustki na głowę, getry, legginsy, skarpetki, rajstopy, pończochy,
pasy do pończoch dla mężczyzn, paski, krawaty, odzież sportowa,
kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, odzież dla kolarzy,
odzież skórzana dla motocyklistów, odzież wodoodporna, czapki
dziane, czapki wełniane, czapki futrzane, kapelusze, turbany, woalki,
welony, kaptury, nauszniki [odzież], obuwie sportowe, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, pantofle do baletu, sandały, kalosze, buty
sznurowane, liberie, wyprawki dziecięce [odzież], 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej
oraz poprzez ofertę bezpośrednią odzieży, obuwia i nakryć głowy,
wyrobów ze skóry i imitacji skóry, walizek i toreb podróżnych, plecaków, portfeli i portmonetek, parasoli, ozdób do włosów i biżuterii,
zarządzanie sklepami detalicznymi, hurtowymi, internetowymi.

(111) 322566
(220) 2019 02 04
(210) 495544
(151) 2019 07 02
(441) 2019 03 18
(732) ATRES INTRALOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LogABS
(540)

(591) szary, srebrny, granatowy, biały, jasnoniebieski, jasnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.03.02
(510), (511) 9 komputerowe bazy danych, interaktywne oprogramowanie komputerowe, komputerowe oprogramowanie użytkowe,
komputerowe oprogramowanie graficzne, modele do rzeczywistości
wirtualnej, oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do symulacji,
42 projektowanie systemów informatycznych dotyczących zarządzania, opracowywanie, aktualizacja i konserwacja systemów oprogramowania, opracowywanie oprogramowania komputerowego
w zakresie logistyki, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania
komputerowego, opracowywanie i konserwacja oprogramowania
komputerowego, opracowywanie oprogramowania komputerowego w zakresie logistyki.
(111) 322567
(220) 2019 02 04
(151) 2019 07 24
(441) 2019 03 25
(732) MUSIAŁ ROBERT, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TheTeachingWall
(540)

(210) 495547

(531) 27.05.01
(510), (511) 28 gry planszowe, towarzyskie, karty do gry, klocki do gry
i zabawy, zabawki, puzzle, szachownice, warcaby, 41 edukacja, nauczanie, zdjęcia fotoreportażowe, instruktaże do gier, publikowanie
tekstów edukacyjnych, rozrywka.
(111) 322568
(220) 2019 02 01
(210) 495507
(151) 2019 07 02
(441) 2019 03 18
(732) DR. OETKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Razem Fajniej
(540)

(591) czerwony
(531) 29.01.01, 27.05.01, 02.09.01
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(510), (511) 9 pamięci zewnętrzne USB, pliki multimedialne do pobrania, pliki graficzne do pobierania, pliki muzyczne do pobierania, publikacje elektroniczne, do pobrania, podkładki pod myszy komputerowe,
etui na okulary, etui i pokrowce na smartfony, 14 zawieszki, wisiorki
oraz breloki z wyłączeniem breloków elektronicznych będących pilotami zdalnego sterowania, kółka na klucze, wyroby biżuteryjne, w tym
bransoletki, 16 publikacje drukowane, publikacje reklamowe, plakaty
reklamowe, ulotki reklamowe, reklamowe znaki i szyldy papierowe,
drukowane papierowe i kartonowe tablice reklamowe, okrągłe podkładki pod szklanki i kufle z papieru lub z tektury, przybory do pisania
i rysowania, artykuły papiernicze, notatniki, kalendarze, albumy, fotografie, grafiki, rysunki, artykuły z tworzyw sztucznych, z papieru lub
z tektury do pakowania i owijania, 18 torby, plecaki, saszetki biodrowe, chlebaki, parasole, 20 balony reklamowe, obiekty nadmuchiwane
powietrzem do reklamy, szyldy i tablice reklamowe z tworzyw sztucznych lub z drewna, 21 pojemniki i przybory kuchenne oraz zastawa
stołowa z wyjątkiem sztućców, naczynia kuchenne, wyroby szklane,
porcelanowe i ceramiczne, 25 odzież, nakrycia głowy, szaliki, apaszki,
chusty, obuwie w tym japonki, kapcie, rękawiczki, nauszniki, 26 znaczki okolicznościowe używane w kampaniach, zawieszki [nie biżuteria
ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków], smycze [paski] do noszenia,
28 zabawki, maskotki, gry, artykuły sportowe, 35 reklama szeroko
rozumiana w tym telewizyjna, w Internecie, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych,
promocja sprzedaży, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, rozpowszechnianie reklam, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, dystrybucja
próbek reklamowych, usługi relacji z mediami, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, przygotowywanie materiałów do celów reklamowych i promocyjnych, organizowanie kampanii reklamowych, publikowanie tekstów o charakterze reklamowych
i promocyjnym, organizowanie konkursów w celach reklamowych
i promocyjnych, 38 zapewnianie dostępu do blogów internetowych,
komunikacja za pośrednictwem blogów online, poczta elektroniczna,
przesyłanie tekstu, obrazu, wideo i treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu i mediów telekomunikacyjnych, udostępnianie
forów internetowych on-line, 41 usługi pisania blogów, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, mianowicie pisanie
i publikowanie przepisów kulinarnych, organizowanie konkursów kulinarnych, usługi edukacyjne odnośnie odżywiania i zdrowego trybu życia prowadzone za pośrednictwem mediów społecznościowych, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja
wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie publikacji
elektronicznych, nie do pobrania, usługi gier oferowane w systemie
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, udostępnianie obrazów online nie do pobrania, udostępnianie zdjęć online nie do pobrania, udostępnianie powieści graficznych online, nie do pobrania, udostępnianie treści multimedialnych online nie do pobrania, usługi gier
oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej,
45 usługi serwisów społecznościowych online.

(111) 322569
(220) 2019 01 28
(210) 495317
(151) 2019 07 03
(441) 2019 03 18
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GASTRO-SEPT PLUS VC 621
(540)

(591) biały, fioletowy
(531) 15.03.01, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizują-
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ce i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki i preparaty
czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki
do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek,
środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do polerowania,
środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego,
preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania
przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników,
preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe,
preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni,
preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty
do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty
toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej
wymienione towary z dodatkiem lub bez składników dezynfekujących, 5 środki odkażające, środki dezynfekujące na użytek domowy,
dla celów higienicznych bądź sanitarnych, preparaty antybakteryjne,
antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki zwalczające pasożyty, preparaty do niszczenia robactwa i szkodników, herbicydy, fungicydy,
algicydy, insektycydy, pestycydy, środki odstraszające owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty do celów medycznych, roztwory
odkażające do wycierania powierzchni, preparaty i substancje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze zapachu do tkanin,
dywanów i pomieszczeń, odświeżacze do toalet.

(111) 322570
(220) 2019 01 28
(210) 495318
(151) 2019 07 03
(441) 2019 03 18
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GASTRO-ACID VC 630
(540)

(591) biały, czerwony
(531) 12.01.19, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki i preparaty
czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki
do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek,
środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do polerowania,
środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego,
preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania
przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników,
preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe,
preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni,
preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty
do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty
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toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej
wymienione towary z dodatkiem lub bez składników dezynfekujących, 5 środki odkażające, środki dezynfekujące na użytek domowy,
dla celów higienicznych bądź sanitarnych, preparaty antybakteryjne,
antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki zwalczające pasożyty, preparaty do niszczenia robactwa i szkodników, herbicydy, fungicydy,
algicydy, insektycydy, pestycydy, środki odstraszające owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty do celów medycznych, roztwory
odkażające do wycierania powierzchni, preparaty i substancje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze zapachu do tkanin,
dywanów i pomieszczeń, odświeżacze do toalet.

(111) 322571
(220) 2019 01 28
(210) 495319
(151) 2019 07 03
(441) 2019 03 18
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GASTRO-INOX VC 651
(540)

(591) biały, zielony
(531) 12.01.17, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki i preparaty
czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni
wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty
do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania
kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty
do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy
lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanalizacyjnych
i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet,
preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze,
zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania,
krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów
domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z dodatkiem lub bez
składników dezynfekujących.
(111) 322572
(220) 2019 01 22
(210) 495058
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 04
(732) DIDYK SEBASTIAN, SIWEK PIOTR SISCOM SPÓŁKA CYWILNA,
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNFIT GYM&FITNESS
(540)

(591) czarny, niebieski, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, stacjonarne rowery treningowe, atlasy do ćwiczeń, orbitreki, bieżnie, ławki
do ćwiczeń, sprzęt fitness.
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(111) 322573
(220) 2019 01 22
(210) 495061
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 04
(732) SENDVOLT TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SENDVOLT
(510), (511) 9 ładowarki do baterii, baterie elektryczne, aplikacje
komputerowe do pobrania, aplikacje mobilne do pobrania, aplikacje mobilne, aplikacje mobilne do bezprzewodowego ładowania
telefonów komórkowych, aplikacje mobilne do bezprzewodowego
ładowania urządzeń mobilnych, aplikacje do pobrania na smartfony,
aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, aplikacje mobilne
do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia
na sobie, ładowarki do telefonów komórkowych, szybkie ładowarki
do urządzeń mobilnych, ładowarki baterii do użytku z telefonami,
ładowarki bezprzewodowe, ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki do telefonów komórkowych, do użytku w pojazdach, urządzenia do nieprzerywalnego zasilania elektrycznego [baterie], ogniwa
i baterie elektryczne, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie do aplikacji Internetowych, oprogramowanie do telefonów
komórkowych, oprogramowanie do pobrania z Internetu, oprogramowanie do bezprzewodowego ładowania telefonów komórkowych, oprogramowanie do bezprzewodowego ładowania urządzeń
mobilnych, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych,
aplikacje do łączności maszyna-maszyna [M2M], banki energii, kable
elektryczne, kable elektroniczne, kable i przewody elektryczne, baterie litowo-jonowe, jednostki zasilania [baterie], wtyczki elektryczne,
wtyczki, 37 ładowanie baterii telefonów komórkowych, 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS], projektowanie i opracowywanie
oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, opracowywanie
rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, doradztwo
i konsultuje dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji
opartych na wykorzystaniu sieci Web, obiekty i urządzenia do współdzielenia czasowego sprzętu komputerowego, urządzenia do współdzielenia czasowego obsługiwane za pomocą aplikacji mobilnej.
(111) 322574
(220) 2019 01 22
(210) 495071
(151) 2019 06 27
(441) 2019 03 11
(732) N.V. Nutricia, Zoetermeer (NL)
(540) (znak słowny)
(540) PROTISON
(510), (511) 5 żywność specjalnego przeznaczenia medycznego
do postępowania dietetycznego w przypadku niedożywienia związanego z chorobą, wszystkie wyżej wymienione z wyjątkiem środków leczniczych do zapobiegania, leczenia lub łagodzenia chorób
lub dolegliwości artretycznych lub reumatycznych, wszystkie wyżej
wymienione towary z wyłączeniem odżywek dla sportowców.
(111) 322575
(220) 2019 01 22
(151) 2019 06 27
(441) 2019 03 11
(732) Dow AgroSciences LLC, Indianapolis (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KROWIE NA ZDROWIE
(540)

(210) 495080

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 03.04.01, 03.04.02,
03.04.12, 03.04.24, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, mianowicie programy dostarczania informacji na temat żywienia bydła poprzez selekcję produktów
rolnych, rodzajów traw i praktyk rolniczych.
(111) 322576
(220) 2019 01 23
(210) 495096
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 04
(732) STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNI DLA ŚRODOWISKA
EKON, Warszawa (PL)

(540) (znak słowny)
(540) Warszawska
Agencja
z Niepełnosprawnościami WAZON
(510), (511) 35 pośrednictwo pracy.
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(111) 322577
(220) 2019 01 24
(210) 495152
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) EKO-VIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) back to the past
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
(111) 322578
(220) 2019 01 24
(210) 495160
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ECHO SERCA
(540)

(591) jasnoniebieski, niebieski, czerwony, ciemnoczerwony
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne,
audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry
telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe,
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi
interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki,
wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton,
artykuły papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisane
fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, mini albumy
fotograficzne, 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, 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, reporta-
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ży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych
i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki,
zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne,
dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, 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 rozrywkowe 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) 322579
(220) 2019 01 24
(210) 495165
(151) 2019 07 22
(441) 2019 03 18
(732) SZCZEPANIAK MICHAŁ PRZYGODZKA-SZCZEPANIAK ANNA
MARIA MEDICAL CLINIC PODHALE SPÓŁKA CYWILNA, Waksmund (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I Medical Clinic Podhale
(540)

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, marketing, 44 usługi medyczne,
placówki opieki medycznej/zdrowotnej, pomoc medyczna, stomatologia, usługi wstawiania implantów, salony piękności, chiroplastyka,
fizykoterapia, usługi implantacji, manicure, masaż, opieka pielęgniarska i medyczna, porady w zakresie farmakologii, rehabilitacja, szpitale, usługi sztucznego zapłodnienia, usługi farmaceutyczne.
(111) 322580
(220) 2019 01 24
(210) 495167
(151) 2019 06 27
(441) 2019 03 11
(732) FLORIAŃCZYK PIOTR GOSPODARSTWO ROLNOOGRODNICZE, Sobiekursk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) od Piotra i Małgosi Mniam, mniam!
(540)

(591) zielony, czerwony, żółty, czarny
(531) 29.01.14, 24.17.01, 24.17.04, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.09,
27.05.10, 05.09.17, 05.09.23, 04.05.01, 04.05.21
(510), (511) 31 produkty rolne, ogrodnicze i leśne, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, naturalne rośliny
i kwiaty, pomidory świeże.
(111) 322581
(151) 2019 06 25

(220) 2019 01 25
(441) 2019 03 04

(210) 495220
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(732) EAST STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EAST STUDIO
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, impresariat w działalności artystycznej, indeksowanie stron
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, kolportaż
próbek, marketing ukierunkowany, obróbka tekstów, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, pisanie scenariuszy
do celów reklamowych, poszukiwania w zakresie patronatu, 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,
promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń
sportowych, 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,
telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, usługi public relations,
usługi relacji z mediami, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 41 dostarczanie filmów, nie do pobrania,
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie
programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu
transmisja wideo na żądanie, dubbing, dystrybucja filmów, fotografia, fotoreportaże, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach
wideo, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, pozowanie
dla artystów, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, produkcja widowisk, przedstawienia teatralne |produkcja], przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie książek,
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), reżyseria filmowa inna niż reżyseria filmów reklamowych, sporządzanie
napisów [np. do filmów], studia filmowe, telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie
publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi pokazów filmowych, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie nagrań
dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie taśm wideo, wystawianie spektakli na żywo.
(111) 322582
(220) 2019 01 28
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 04
(732) SZYMAŃSKI DAMIAN FORBOT, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FORBOT
(540)

(210) 495270

(591) niebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 15.01.25, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.16
(510), (511) 9 edukacyjne materiały na zajęcia z zakresu elektroniki
i programowania, do pobrania, oprogramowanie szkoleniowe i symulacyjne z zakresu elektroniki i programowania, moduły układów
scalonych, moduły z obwodami scalonymi, oprogramowanie edukacyjne z zakresu elektroniki i programowania, roboty edukacyjne,
bierne obwody elektroniczne, płyty rozszerzeń do obwodów drukowanych, układy elektroniczne, urządzenia do nauczania, zestawy
naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, elektro-
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niczne obwody drukowane, płytki drukowane, płytki z układami
elektronicznymi, zintegrowane obwody elektroniczne, 16 drukowane materiały edukacyjne, szkoleniowe i instruktażowe w związku
z elektroniką i programowaniem, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna
w związku z modułami i komponentami elektronicznymi za pomocą stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, 41 kursy
szkoleniowe i instruktażowe z zakresu elektroniki i programowania,
skomputeryzowane szkolenia z zakresu elektroniki i programowania, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów
z zakresu elektroniki i programowania, opracowywanie i udostępnianie materiałów edukacyjnych i instruktażowych z zakresu elektroniki i programowania, publikowanie materiałów drukowanych,
innych niż teksty reklamowe w formie elektronicznej.

(111) 322583
(220) 2019 01 28
(210) 495275
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 04
(732) PHARMAPOINT SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RECONVIA
(510), (511) 5 maści do celów farmaceutycznych, balsamiczne preparaty do celów medycznych, balsamy do użytku medycznego, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, mazidła, preparaty farmaceutyczne.
(111) 322584
(220) 2019 01 28
(210) 495289
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 04
(732) SZYMAŃSKI DAMIAN FORBOT, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FORBOT
(510), (511) 9 edukacyjne materiały na zajęcia z zakresu elektroniki
i programowania, do pobrania, oprogramowanie szkoleniowe i symulacyjne z zakresu elektroniki i programowania, moduły układów
scalonych, moduły z obwodami scalonymi, oprogramowanie edukacyjne z zakresu elektroniki i programowania, roboty edukacyjne,
bierne obwody elektroniczne, płyty rozszerzeń do obwodów drukowanych, układy elektroniczne, urządzenia do nauczania, zestawy
naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, elektroniczne obwody drukowane, płytki drukowane, płytki z układami
elektronicznymi, zintegrowane obwody elektroniczne, 16 drukowane materiały edukacyjne, szkoleniowe i instruktażowe w związku
z elektroniką i programowaniem, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna
w związku z modułami i komponentami elektronicznymi za pomocą stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, 41 kursy
szkoleniowe i instruktażowe z zakresu elektroniki i programowania,
skomputeryzowane szkolenia z zakresu elektroniki i programowania, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów
z zakresu elektroniki i programowania, opracowywanie i udostępnianie materiałów edukacyjnych i instruktażowych z zakresu elektroniki i programowania, publikowanie materiałów drukowanych,
innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej.
(111) 322585
(220) 2018 12 11
(151) 2019 09 09
(441) 2019 04 08
(732) KRAMARZ JÓZEF, Krobica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Magdalena ..... Domki w Górach Izerskich
(540)
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restauracje z grillem, rezerwacja pokoi, rezerwacja zakwaterowania
dla turystów, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, rezerwowanie tymczasowego zakwaterowania
w postaci domów wakacyjnych, świadczenie usług przez hotele
i motele, tymczasowy wynajem pokoi, udostępnianie pomieszczeń
na spotkania, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi
wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, udostępnianie zakwaterowania tymczasowego dla gości,
usługi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania, usługi
biur podróży w zakresie organizowania zakwaterowania, usługi biur
podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania tymczasowego, usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje,
usługi doradcze w zakresie sprzętu i obiektów hotelowych, usługi
hosteli dla turystów, usługi hoteli dla zwierząt domowych, usługi
hoteli i moteli, usługi hotelowe, usługi kateringowe, usługi kawiarni,
usługi obiektów gościnnych, posiłki i napoje, usługi obiektów gościnnych, zakwaterowanie, usługi ogródków piwnych, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi rezerwacji pokojów, usługi
rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje, usługi w zakresie kwater wczasowych,
usługi w zakresie obozów wakacyjnych, zakwaterowanie, usługi
w zakresie obozów turystycznych, zakwaterowanie, usługi w zakresie odnajmowania zakwaterowania wakacyjnego, usługi w zakresie
rezerwacji zakwaterowania w hotelach, usługi w zakresie rezerwacji
miejsc hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, usługi w zakresie schronisk młodzieżowych, usługi w zakresie wynajmu pokojów,
usługi w zakresie zakwaterowania wakacyjnego, usługi w zakresie
zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych: usługi w zakresie
zakwaterowania, usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, usługi w zakresie zapewniania obiektów na spotkania, wynajem konstrukcji namiotowych: wynajem pokoi jako tymczasowego
zakwaterowania, wynajmowanie kwater, wynajmowanie pokoi, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, zajazdy dla turystów,
zakwaterowanie na pobyt czasowy, zakwaterowanie tymczasowe
świadczone przez rancza dla turystów, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, zapewnianie zakwaterowania na pobyt
czasowy, zapewnianie zakwaterowania w hotelach, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach wakacyjnych, zapewnianie
zakwaterowania tymczasowego w pensjonatach.

(111) 322586
(220) 2018 12 11
(151) 2019 09 09
(441) 2019 04 08
(732) KRAMARZ JÓZEF, Krobica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Magdalena ..... Noclegi w Górach Izerskich
(540)

(210) 493710

(210) 493706

(591) biały, czarny, szary, zielony
(531) 06.01.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 wynajem domków letniskowych, wynajem domów
letniskowych, biura zakwaterowania, domy turystyczne, hostele,
schroniska, hotele dla zwierząt, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, informacja hotelowa, hotelowe
usługi kateringowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty,
domy gościnne, pensjonaty dla zwierząt, restauracje dla turystów,

(591) biały, czarny, szary, zielony
(531) 06.01.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 wynajem domków letniskowych, wynajem domów
letniskowych, biura zakwaterowania, domy turystyczne, hostele,
schroniska, hotele dla zwierząt, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, informacja hotelowa, hotelowe
usługi kateringowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty,
domy gościnne, pensjonaty dla zwierząt, restauracje dla turystów,
restauracje z grillem, rezerwacja pokoi, rezerwacja zakwaterowania
dla turystów, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, rezerwowanie tymczasowego zakwaterowania
w postaci domów wakacyjnych, świadczenie usług przez hotele
i motele, tymczasowy wynajem pokoi, udostępnianie pomieszczeń
na spotkania, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi
wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, udostępnianie zakwaterowania tymczasowego dla gości,
usługi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania, usługi
biur podróży w zakresie organizowania zakwaterowania, usługi biur
podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania tymczasowego, usłu-
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gi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje,
usługi doradcze w zakresie sprzętu i obiektów hotelowych, usługi
hosteli dla turystów, usługi hoteli dla zwierząt domowych, usługi
hoteli i moteli, usługi hotelowe, usługi kateringowe, usługi kawiarni,
usługi obiektów gościnnych, posiłki i napoje, usługi obiektów gościnnych, zakwaterowanie, usługi ogródków piwnych, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi rezerwacji pokojów, usługi
rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje, usługi w zakresie kwater wczasowych,
usługi w zakresie obozów wakacyjnych, zakwaterowanie, usługi
w zakresie obozów turystycznych, zakwaterowanie, usługi w zakresie odnajmowania zakwaterowania wakacyjnego, usługi w zakresie
rezerwacji zakwaterowania w hotelach, usługi w zakresie rezerwacji
miejsc hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, usługi w zakresie schronisk młodzieżowych, usługi w zakresie wynajmu pokojów,
usługi w zakresie zakwaterowania wakacyjnego, usługi w zakresie
zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych: usługi w zakresie
zakwaterowania, usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, usługi w zakresie zapewniania obiektów na spotkania, wynajem konstrukcji namiotowych: wynajem pokoi jako tymczasowego
zakwaterowania, wynajmowanie kwater, wynajmowanie pokoi, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, zajazdy dla turystów,
zakwaterowanie na pobyt czasowy, zakwaterowanie tymczasowe
świadczone przez rancza dla turystów, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, zapewnianie zakwaterowania na pobyt
czasowy, zapewnianie zakwaterowania w hotelach, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach wakacyjnych, zapewnianie
zakwaterowania tymczasowego w pensjonatach.

(111) 322587
(220) 2019 01 23
(210) 495088
(151) 2019 06 26
(441) 2019 03 11
(732) PARAT GRZEGORZ GP SYSTEMS, Gołęczyna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPEED 1
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.12, 27.05.17, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.17,
27.07.21, 29.01.12
(510), (511) 7 tarcze (szlifierskie) [części do maszyn], tarcze ścierne do szlifierek elektrycznych, tarcze polerskie [części do maszyn],
tarcze ścierne będące częściami do maszyn, tarcze do polerowania
[części do maszyn], tarcze szlifierskie do użytku z maszynami, tarcze
tnące do użytku z narzędziami elektrycznymi, tarcze ścierne do użytku z narzędziami elektrycznymi, tarcze tnące do użytku jako części
maszyn.
(111) 322588
(220) 2019 01 23
(210) 495091
(151) 2019 06 25
(441) 2019 02 25
(732) PARAT GRZEGORZ GP SYSTEMS, Gołęczyna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GP SYSTEMS
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.08, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami
budowlanymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do robót ziemnych, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy.
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(111) 322589
(220) 2019 02 06
(210) 495631
(151) 2019 07 19
(441) 2019 03 18
(732) GRUPA PRACE WYKOŃCZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wodzisław Śląski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA PRACE WYKOŃCZENIOWE
(540)

(531) 02.01.15, 27.05.01
(510), (511) 35 pomoc w zarządzaniu działalnością, reklama, rozpowszechnianie reklam.
(111) 322590
(220) 2019 02 26
(151) 2019 09 11
(441) 2019 05 06
(732) WOROCH WIKTOR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOODPORN bar
(540)

(210) 496445

(591) żółty, czarny, różowy, biały, zielony
(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.15, 13.01.14, 19.03.01
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, dekorowanie żywności, informowanie i porady w zakresie przygotowywania posiłków, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
rzeźbienie w jedzeniu, usługi restauracyjne.
(111) 322591
(220) 2019 02 06
(210) 495627
(151) 2019 07 04
(441) 2019 03 18
(732) PORAZIŃSKI PAWEŁ FACTORY FINANCE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FACTORY FINANCE
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, doradztwo w sprawach finansowych, agencje
kredytowe, informacja o ubezpieczeniach, leasing finansowy, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi finansowania, usługi gwarantowania ubezpieczeń od pożarów, usługi gwarantowania ubezpieczeń
od wypadków, usługi gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych,
zarządzanie finansami.
(111) 322592
(220) 2017 08 03
(210) 474963
(151) 2019 06 14
(441) 2019 01 28
(732) POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ekoret EKOGROSZEK
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 21.03.25, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, węgiel kamienny, 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych i węgla dla umożliwienia konsumentom
obejrzenia towaru i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Internetu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowania węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych
i reklamowych, 39 konfekcjonowanie węgla i produktów węglowych
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w worki i pojemniki, dystrybucja, dostawy i magazynowanie węgla
i produktów węglowych, usługi transportowe.

(111) 322593
(220) 2019 01 18
(151) 2019 07 24
(441) 2019 03 25
(732) KÖNIG STAHL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KÖNIGSTAHL
(540)
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(540)

(210) 494934

(591) ciemnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały
metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, materiały
metalowe do budowy dróg żelaznych, przewody nieelektryczne,
liny i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, rury
i rurki metalowe, kasy pancerne, rudy-kruszce, zbrojeniowe materiały dla budownictwa, materiały konstrukcyjne metalowe, pręty,
płyty metalowe, profile konstrukcyjne, liny stalowe, druty ze stali,
liny i druty metalowe, słupy metalowe, belki stropowe metalowe,
blachy, blachy stalowe, arkusze stali, wsporniki metalowe do budownictwa, metalowe szkielety ramowe, kształtowniki stalowe,
rury i rurki metalowe, stalowe wyroby płaskie, stalowe wyroby
długie, progi metalowe, kęsiska, kęsiska płaskie, stal surowa, stal
we wlewkach, półwyroby walcowane metalowe, wlewki, wyroby walcowane metalowe, pręty, szyny wąskotorowe, konstrukcje
metalowe, kształtowniki budowlane, łuki kopalniane, obudowy
metalowe, jarzma metalowe, strzemiona, kołki rozporowe, stopy
podporowe, odgałęzienia chodnikowe, metalowe elementy stolarki budowlanej, okucia stalowe, okucia metalowe, metalowe okucia
stolarskie, okucia do łóżek metalowe, metalowe okucia do drzwi,
okucia do drzwi metalowe, metalowe okucia okienne ozdobne, okucia meblowe z metalu, okucia metalowe do mebli, okucia
do trumien metalowe, okucia drzwiowe ozdobne metalowe, okucia
metalowe do okien, metalowe okucia zabezpieczające do drzwi,
okucia stosowane w budownictwie, metalowe, okucia z metalu
do lasek i laseczek, pręty cynowe, pręty stalowe, pręty z metalu,
metalowe pręty rozciągane, stalowe pręty mielące, pręty do spawania, metalowe pręty wzmacniające, metalowe pręty zbrojeniowe,
gwintowane pręty metalowe, metalowe pręty gwintowane, łuszczone pręty metalowe, pręty metalowe pokryte topnikiem, pręty,
słupki ogrodzeniowe metalowe. pręty mennicze do wybijania, pręty stalowe najwyższej jakości, pręty do lutowania twardego, pręty
stalowe z otworem, pręty wykonane z tytanu, pręty gwintowane
z metalu, pręty stalowe wyższej jakości, pręty cynowe w zwojach,
pręty metalowe do dalszej produkcji, pręty stalowe wykończane
na zimno, twarde pręty do lutowanie metalowe, pręty stalowe walcowane na gorąco, ciągnione i polerowane pręty metalowe, metalowe pręty zbrojeniowe do betonu, pręty metalowe do lutowania i spawania, metalowe pręty zbrojeniowe używane do betonu,
metalowe pręty zbrojeniowe do użytku w murarstwie, metalowe
pręty rozciągane do użytku w budownictwie, metalowe pręty zbrojeniowe do użytku w murach z cegły, pręty metalowe do lutowania i spawania, w tym te ze stopu stali i tytanu (Ti), 35 sprzedaż dla
osób trzecich stali, sprzedaż dla osób trzecich budowlanych wyrobów stalowych, sprzedaż dla osób trzecich budowlanych wyrobów
hutniczych, sprzedaż dla osób trzecich budowlanych wyrobów metalowych oraz sprzętu i wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
wykorzystywanego w budownictwie, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, przygotowywanie zeznań podatkowych
i doradztwo podatkowe, doradztwo podatkowe-rachunkowość.
(111) 322594
(220) 2019 01 28
(210) 495320
(151) 2019 07 03
(441) 2019 03 18
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VOIGT VC 971 MAXID X-LINE

(591) biały, różowy, szary
(531) 26.04.09, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 29.01.13, 27.07.01
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki i preparaty
czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki
do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek,
środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do polerowania,
środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego,
preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania
przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników,
preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe,
preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni,
preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty
do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty
toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej
wymienione towary z dodatkiem lub bez składników dezynfekujących, 5 środki odkażające, środki dezynfekujące na użytek domowy,
dla celów higienicznych bądź sanitarnych, preparaty antybakteryjne,
antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki zwalczające pasożyty, preparaty do niszczenia robactwa i szkodników, herbicydy, fungicydy,
algicydy, insektycydy, pestycydy, środki odstraszające owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty do celów medycznych, roztwory
odkażające do wycierania powierzchni, preparaty i substancje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze zapachu do tkanin,
dywanów i pomieszczeń, odświeżacze do toalet.
(111) 322595
(220) 2019 01 29
(210) 495338
(151) 2019 07 08
(441) 2019 03 18
(732) KNIAT PATRYK FABRYKA PIŁKARZY, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FABRYKA PIŁKARZY TRENINGI INDYWIDUALNE
(540)

(531) 01.01.01, 01.01.05, 02.07.11, 02.07.13, 27.05.01
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(111) 322596
(220) 2019 01 29
(210) 495339
(151) 2019 07 18
(441) 2019 04 01
(732) GMINNA MLECZARNIA W PIERZCHNICY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pierzchnianka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) NATURALNE ŚWIĘTOKRZYSKIE
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.04, 27.05.05
(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, wyroby masarskie, w tym
w szczególności wędliny, konserwy, wędzonki, buliony na bazie mięsa, owoce i/lub przetwory z owoców gotowane i/lub konserwowane
i/lub suszone i/lub kandyzowane w tym w szczególności przeciery,
sosy, chipsy, sałatki, galaretki, dżemy, marmolada, kompoty, przetwory z owoców konserwowane w alkoholu, warzywa i/lub przetwory
z warzyw gotowanych i/lub konserwowanych i/lub suszonych w tym
w szczególności buliony, przeciery, sosy, chipsy, sałatki, przetwory
z grzybów gotowane i/lub konserwowane i/lub suszone, orzechy,
jaja, pasty jajeczne, mleko w tym mleko z dodatkami smakowymi i/
lub skondensowane i/lub zsiadłe, przetwory mleczne, w tym w szczególności śmietana, serwatka, sery twarogowe, sery twarogowe z dodatkami smakowymi, sery dojrzewające, sery dojrzewające pleśniowe,
sery niedojrzewające, sery solankowe, kefiry, jogurty, napoje na bazie
mleka i/lub jogurtu, koktajle mleczne, koktajle mleczne z dodatkami
smakowymi, oleje i tłuszcze jadalne kostne i/lub płynne w tym z dodatkami smakowymi pochodzenia zwierzęcego i/lub roślinnego, masło, margaryna, masy do smarowania na bazie masła z dodatkami smakowymi, nasiona roślinne jadalne również preparowane, 30 kawa i/Iub
napoje na bazie kawy w tym również mrożone, herbata i/lub napoje
na bazie herbaty w tym również mrożone, półprodukty ze zbóż w tym
w szczególności mąka, kasze naturalne, kasze łamane, płatki, otręby, kiełki z: kukurydzy, ryżu, pszenicy, jęczmienia, prosa, owsa, żyta,
pszenżyta, orkiszu, włośnicy, muesli, mąka z roślin strączkowych, mąka
gorczycowa, mąka ziemniaczana, wyroby cukiernicze i słodycze w tym
w szczególności batony, ciasta, ciastka, cukierki, czekolada, galaretki
owocowe, herbatniki, miód i produkty pszczele w tym w szczególności: pyłek kwiatowy, wosk pszczeli, propolis, mleczko pszczele, lody
spożywcze, w tym lody w proszku, sosy spożywcze smakowe, w tym
w szczególności musztarda, majonez, keczup, przyprawy pochodzenia roślinnego, esencje do artykułów żywnościowych, zioła, zioła suszone przeznaczone do spożywania, 32 wody mineralne i gazowane
również z dodatkami smakowymi, inne napoje bezalkoholowe w tym
w szczególności kwas chlebowy, napoje i/lub nektary i/lub soki owocowe, soki warzywne, napoje i/lub soki owocowo-warzywne, syropy
do produkcji napojów, piwo.
(111) 322597
(220) 2019 01 29
(210) 495352
(151) 2019 07 18
(441) 2019 04 01
(732) RUEMMELE JANE, Indianapolis (US)
(540) (znak słowny)
(540) WTEDY KIEDY
(510), (511) 9 elektroniczne gry komputerowe do pobrania za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej i urządzeń bezprzewodowych, nagrane programy gier komputerowych, programy gier
komputerowych do pobierania, 28 gry karciane, sprzęt sprzedawany
jako zestaw do gier edukacyjnych i sprawdzających wiedzę, gry planszowe, karty do gry, gry towarzyskie, 41 udostępnianie strony internetowej z oprogramowaniem do gier nie do pobrania, umożliwianie
tymczasowego użytkowania oprogramowania do gier nie do pobrania, udostępnianie online gier komputerowych, prowadzenie
na żywo imprez rozrywkowych w postaci gier sprawdzających wiedzę, udostępnianie gier karcianych online .
(111) 322598
(220) 2019 01 30
(210) 495363
(151) 2019 07 08
(441) 2019 03 18
(732) IWAŃCZUK KATARZYNA AKADEMIA PSORBONA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Psylwester
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, organizacja wyjazdów rekreacyjnych z psami dla
właścicieli psów w okresie pomiędzy Świętami Bożego Narodzenia
a sylwestrem i początkiem nowego roku, organizacja wyjazdów
z psami i bez psów ze szkoleniami dla właścicieli psów w okresie
pomiędzy Świętami Bożego Narodzenia a sylwestrem i początkiem
nowego roku, organizacja imprez sylwestrowych i noworocznych dla
właścicieli psów, organizacja wyjazdów szkoleniowych o tematyce
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kynologicznej w okresie pomiędzy Świętami Bożego Narodzenia
a sylwestrem i początkiem nowego roku, organizacja szkoleń psów
i szkoleń dla właścicieli psów w okresie pomiędzy Świętami Bożego
Narodzenia a sylwestrem i początkiem nowego roku.

(111) 322599
(220) 2019 01 30
(210) 495368
(151) 2019 07 05
(441) 2019 03 18
(732) IWAŃCZUK KATARZYNA AKADEMIA PSORBONA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Psiakacje
(510), (511) 41 organizacja wyjazdów rekreacyjnych dla właścicieli
psów z psami, organizacja wyjazdów dla właścicieli psów ze szkoleniem psów, organizacja wyjazdów szkoleniowych o tematyce kynologicznej, organizacja szkoleń wyjazdowych dla właścicieli psów.
(111) 322600
(220) 2019 01 31
(210) 495423
(151) 2019 07 05
(441) 2019 03 18
(732) MORENO-SZYPOWSKA KATARZYNA, Konin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KLINIKA MORENO
(510), (511) 44 usługi dentystyczne, usługi ortodontyczne, usługi klinik medycznych, usługi medyczne, ośrodki zdrowia, salony piękności, usługi kuracji uzdrowiskowych.
(111) 322601
(220) 2019 01 31
(210) 495429
(151) 2019 07 12
(441) 2019 03 25
(732) ATRES INTRALOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ATRES INTRALOGISTICS
(540)

(591) czarny, granatowy, ciemnoniebieski, szary
(531) 26.03.01, 26.03.05, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 39 logistyka transportu.
(111) 322602
(220) 2019 01 31
(210) 495431
(151) 2019 07 03
(441) 2019 03 18
(732) ZBROŻEK MICHAŁ ZBRO-TRANS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLANETA ZDROWIA
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 01.05.01, 01.05.09, 01.05.23,
05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 35 sprzedaż produktów z surowców naturalnych w postaci suplementów diety.
(111) 322603
(220) 2019 01 31
(210) 495447
(151) 2019 07 03
(441) 2019 03 18
(732) SCANVET POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skiereszewo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RELAXER
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i leki weterynaryjne.
(111) 322604
(151) 2019 07 03

(220) 2019 01 31
(441) 2019 03 18

(210) 495458
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(732) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Poczuj się PRO
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 26.11.01, 26.11.05,
26.11.12, 26.11.14
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna
żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy.
(111) 322605
(220) 2019 02 01
(210) 495471
(151) 2019 07 29
(441) 2019 04 08
(732) INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RASA RODZIMA Kaczka
(540)

(591) zielony, biały
(531) 01.17.13, 01.17.25, 03.07.06, 27.05.01, 29.01.12, 24.17.02, 26.11.01
(510), (511) 22 puch, pierze na pościel, pierze tapicerskie, 29 mięso,
drób, ekstrakty mięsne, jaja, oleje i tłuszcze jadalne, 31 jaja do wylęgania. 			
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny
(111) 322606
(220) 2019 02 01
(151) 2019 07 22
(441) 2019 04 01
(732) ANDRZEJCZAK BOGNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SlimGO Twój partner w odchudzaniu
(540)

(210) 495476

(591) szary, zielony
(531) 02.01.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów spożywczych za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, 44 usługi świadczone przez dietetyków.
(111) 322607
(220) 2019 02 01
(151) 2019 07 02
(441) 2019 03 18
(732) FIGURA PRZEMYSŁAW NANGA, Złotów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Magiczny OGRÓD
(540)

(531) 05.01.04, 05.01.05, 27.05.01

(210) 495485
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(510), (511) 5 suplementy diety, suplementy ziołowe, suplementy
ziołowe w płynie, zioła lecznicze, nalewki do celów medycznych,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, 30 herbaty, zioła do celów
spożywczych, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów w związku
z ziołami, olejkami eterycznymi, kosmetykami, suplementami diety,
kadzidłami i herbatami za pośrednictwem stacjonarnych punktów
sprzedaży oraz sieci Internet, administrowanie programami lojalności konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama typu „płać za kliknięcie”, 41 publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
tekstów, innych niż teksty, reklamowe.

(111) 322608
(220) 2019 02 01
(210) 495486
(151) 2019 07 22
(441) 2019 04 01
(732) FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PORADNIK ŚWIADOMEGO PACJENTA Zdrowa WIEDZA
(540)

(591) biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 gazety, czasopisma, wydawnictwa, dzienniki, afisze,
ulotki, broszury, wydruki na nośniku papierowym stanowiące wizualizacje internetowej witryny, foldery, fotografie, kolaże, 41 redagowanie teksów publicystycznych dla potrzeb innych podmiotów,
usługi w zakresie edycji tekstów, usługi w zakresie publikowania
książek, 44 poradnictwo fachowe w zakresie farmacji, medycyny
i kosmetyki.
(111) 322609
(220) 2019 02 01
(210) 495490
(151) 2019 07 05
(441) 2019 03 18
(732) YOUPROMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kozielice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dziarownia
(510), (511) 9 oprogramowanie do systemów rezerwacji, oprogramowanie do opracowywania stron internetowych, 35 usługi reklamowe
w zakresie artykułów kosmetycznych, doradztwo dotyczące reklamy
w zakresie działalności gospodarczej, analiza odbioru reklamy, pośrednictwo w zakresie reklamy, pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, rozpowszechnianie
materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, świadczenie
usług w zakresie reklamy komputerowej, kompilacja katalogów biznesowych do publikacji w Internecie, opracowywanie katalogów,
spisów w celu publikacji w Internecie, prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, promowanie towarów i usług osób trzecich
w Internecie, reklama w Internecie dla osób trzecich, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, udostępnianie katalogów
[spisów] informacji handlowych online w Internecie, udostępnianie
online przewodników reklamowych zawierających towary i usługi
osób trzecich prowadzących handel online w Internecie, wynajem
przestrzeni reklamowej w Internecie, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, rozpowszechnianie reklam dla osób
trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online w Internecie, opracowywanie katalogów [spisów] w celu ich publikacji w globalnej
sieci komputerowej lub Internecie, 42 hosting aplikacji interaktywnych, opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, projektowanie stron internetowych w celach reklamowych,
tworzenie i utrzymywanie stron komputerowych (stron internetowych) na rzecz osób trzecich, tworzenie platform internetowych
do handlu elektronicznego, tworzenie zapisanych elektronicznie
stron internetowych dla usług online i Internetu, programowanie
oprogramowania do reklamy online, 44 usługi w zakresie tatuażu,
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salony tatuażu, tatuowanie, laserowe usuwanie tatuaży, nakładanie
produktów kosmetycznych na ciało, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody.
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(732) TOCZKOWSKI PRZEMYSŁAW TOP, Ostrów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PREMOMOTORS Krajowe. Udokumentowane. Pewne
(540)

(111) 322610
(220) 2019 02 01
(210) 495493
(151) 2019 07 05
(441) 2019 03 18
(732) MELALEUCA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MELAMEDICA
(510), (511) 3 kosmetyki i wyroby perfumeryjne, wybielające,
do czyszczenia, polerowania, szorowania, olejki eteryczne, płyny
do pielęgnacji.
(111) 322611
(220) 2019 02 01
(210) 495495
(151) 2019 07 22
(441) 2019 04 01
(732) WASZCZUK MACIEJ PPH BUKÓWKA, Nowa Bukówka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Karczma Bukówka
(540)

(591) brązowy, jasnobrązowy, biały, czerwony, szary
(531) 02.03.11, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 usługi restauracyjne.
(111) 322612
(220) 2019 02 01
(151) 2019 07 02
(441) 2019 03 18
(732) BOCHNIARZ ROBERT PEAKL, Siedlce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PEAKL
(540)

(111) 322613
(220) 2019 01 31
(210) 495424
(151) 2019 07 12
(441) 2019 03 25
(732) ŚWIĄTKOWSKA-FREUND MAŁGORZATA INDYWIDUALNA
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA DR MED. MAŁGORZATA
ŚWIĄTKOWSKA-FREUD, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Milorstowo
(540)

(591) granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 44 świadczenie usług przez domy opieki nad starszymi
ludźmi.
(220) 2019 01 31
(441) 2019 03 18

(111) 322615
(220) 2018 05 15
(210) 484939
(151) 2019 03 07
(441) 2018 10 29
(732) GALA REMIGIUSZ, ANIMUCKI ROMAN, RĄPCA ANITA,
MAŁYSZKO KAMIL SUSHI RESTAURANTS SPÓŁKA CYWILNA,
Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HaSHI SUSHI
(540)

(210) 495497

(591) jasnopomarańczowy, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.04
(510), (511) 18 aktówki, bagaż, etykiety skórzane, podróżne torby
na ubranie, skóra surowa lub półprzetworzona, skóra wtórna, skóry
bydlęce, skóry zwierzęce, teczki konferencyjne, torby, torby turystyczne, torebki, walizki, wyprawione skóry, zestawy podróżne [wyroby skórzane], 25 obuwie, odzież ze skóry, paski [odzież], rękawiczki.

(111) 322614
(151) 2019 07 05

(591) jasnozłoty, złoty, ciemnoszary, czarny, biały, jasnoszary
(531) 17.02.01, 18.01.07, 18.01.09, 26.11.03, 26.11.06, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 35 sprzedaż samochodów osobowych i furgonetek.

(210) 495425

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 26.04.18
(510), (511) 29 aloes spożywczy, białka jajek, białko do celów kulinarnych, bita śmietana, bulgogi (koreańskie danie z wołowiny), bulion
(preparaty do produkcji-), cebula konserwowana, drób, ekstrakty
mięsne, enzymy mlekowe do celów spożywczych, filety rybne, galaretki, galbi [danie z grillowanego mięsa], groszek konserwowy,
grzyby konserwowane, guacamole [pasta z awokado], homary, hummus [pasta z ciecierzycy], ikra rybia przetworzona, jadalne gniazda
ptaków, jadalne owady, nieżywe jagody, konserwowane, jaja, jaja
ślimacze jadalne, jaja w proszku, jogurt, kapusta kwaszona, karczochy konserwowe, kaszanka, kawior, kefir [napój mleczny], kiełbaski
do hot dogów, kiełbaski w cieście, kiszone warzywa [kimchi], klej
rybi spożywczy, klipfisz [solony i suszony dorsz], koktajle jajeczne
bezalkoholowe, koktajle mleczne, kompot żurawinowy, kompozycje owoców przetworzonych, koncentraty rosołowe, konserwowane
ryby, konserwowane warzywa, konserwy rybne, korniszony, kotlety
sojowe, kotlety z tofu, krążki z cebuli, krem na bazie masła, krewetki
[nieżywe], krewetki różowe [nieżywe], krokiety, kukurydza cukrowa,
przetworzona, kumys [napój mleczny], kwaśna śmietana, langusty,
nieżywe, lecytyna do celów kulinarnych, liofilizowane mięso, liofilizowane warzywa, łosoś, nieżywy, łój spożywczy, małże (mięczaki)
nieżywe, małże [nieżywe], margaryna, masło, masło kokosowe [olej
kokosowy], miąższ owoców, mięso i wędliny, mięso konserwowane, mięso liofilizowane, mięso solone, migdały mielone, mleczne
produkty, mleko, mleko albuminowe, mleko kokosowe do celów
kulinarnych, mleko migdałowe, mleko migdałowe do celów kulinarnych, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko ryżowe do celów kulinarnych, mleko sfermentowane, mleko skondensowane, mleko sojowe,
mleko w proszku, mleko z orzeszków ziemnych, mleko z orzeszków
ziemnych do celów kulinarnych, mrożone owoce, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje
na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie mleka orzechowego,
nasiona słonecznika przetworzone, nasiona, przetworzone, nieżywe
małże, olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], olej kostny,
jadalny, olej kukurydziany spożywczy, olej palmowy jadalny, olej
rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej
sojowy spożywczy, olej z oliwek jadalny, olej z orzecha palmowego
do żywności, olej z siemienia lnianego do celów kulinarnych, oleje
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spożywcze, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwki konserwowane, orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy
laskowe, przetworzone, orzechy preparowane, orzechy ziemne,
naturalne lub sztuczne, ostrygi, nieżywe, owoce gotowane, owoce
konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane, owoce w puszkach, pasta z bakłażana, pasta z cukinii, pasta
z oberżyny, pasta z owoców tłoczonych, pasty do kromek zawierające tłuszcz, pasty na bazie orzechów, pierożki na bazie ziemniaków,
pikle, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, produkty serowarskie,
przecier pomidorowy, przeciery rybne, przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, przetwory do zup jarzynowych, pyłki kwiatowe jako żywność, raki, nieżywe, riażenka [prażone zsiadłe mleko],
rodzynki, ryby, ryby solone, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sardynki, nieżywe, serwatka, skorupiaki, nieżywe, skórki owocowe, smalec, smażone placuszki twarogowe, soczewica konserwowana, soja
konserwowana spożywcza, sok cytrynowy do celów kulinarnych, sok
pomidorowy do gotowania, soki roślinne do gotowania, spożywczy
olej kokosowy, spożywczy olej kukurydziany, spożywczy olej sezamowy, strzykwy nieżywe, substytuty mleka, surowce do produkcji
tłuszczy jadalnych, śledzie, śmietana na bazie warzyw, tahini [pasta
z ziarna sezamowego], tłuszcze jadalne, tofu, trufle konserwowane,
tuńczyk, warzywa gotowane, warzywa liofilizowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach, wieprzowina, wiórki kokosowe, wodorosty
konserwowe, wywar, bulion, yakitori yuba [skórka z tofu], zsiadłe
mleko, zupy, zupy (składniki do sporządzania-), żelatyna, żółtka jajek,
żywność przygotowywana z ryb, 35 administrowanie programami
lojalności konsumenta, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, audyt działalności
gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania
rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, fakturowanie, fotokopiowanie, promowanie towarów
i usług w formie sponsorowania wydarzeń, przygotowanie listy płac,
przygotowywanie zeznań podatkowych, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama,
reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy telewizyjne, wynajem bilbordów [tablic
reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 39
dostawa towarów, pakowanie towarów, rezerwacja transportu, składowanie towaru, transport, 43 bary szybkiej obsługi, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi
barowe, usługi restauracyjne.

(111) 322616
(220) 2018 06 28
(151) 2019 06 28
(441) 2018 10 08
(732) Walmark a.s., Oldřichovice (CZ)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INDEX ZDROWIA
(540)

(210) 487665

(591) zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony, fioletowy, niebieski,
szary
(531) 29.01.15, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 44 opieka medyczna i zdrowotna.
(111) 322617
(220) 2018 06 28
(151) 2019 06 27
(441) 2018 10 08
(732) Walmark a.s., Oldřichovice (CZ)

(210) 487670
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Twoje największe wsparcie
(540)

(591) pomarańczowy, żółty
(531) 02.09.01, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 44 opieka medyczna i zdrowotna.
(111) 322618
(220) 2018 11 23
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) ZIÓŁEK ROBERT, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PCD POLSKIE CENTRUM DEWELOPERSKIE
(540)

(210) 493050

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 06.07.04, 07.01.08, 07.01.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż aukcyjna nieruchomości, badania biznesowe, outsourcing jako doradztwo biznesowe, ekspertyzy w zakresie
wydolności przedsiębiorstw, ekonomiczne prognozy, usługi porównywania cen, analizy kosztów, analizy rynkowe, usługi aukcyjne, handlowe wyceny, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, negocjowanie i rozliczanie transakcji
handlowych dla osób trzecich, 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, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, marketing, public relations, agencje public
relations, projektowanie materiałów reklamowych, obróbka tekstów,
uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń
reklamowych, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy
telewizyjne, radiowa reklama, produkcja filmów reklamowych, administrowanie programami lojalności konsumenta, poszukiwania w zakresie patronatu, usługi modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, pokazy towarów, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 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, 36 agencje
nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena finansowa [ubezpieczenia,
bankowość, nieruchomości), wycena nieruchomości, wynajem biur
do coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej,
wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie nieruchomością, administrowanie domami czynszowymi, zarządzanie finansami,
usługi finansowania, transakcje finansowe, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, udostępnianie informacji finansowych
za pośrednictwem strony internetowej, inwestycje kapitałowe, transfer elektroniczny środków pieniężnych, leasing finansowy, maklerstwo, notowania giełdowe, usługi dotyczące maklerstwa giełdowego,
handel walutami i wymiana walut.
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(111) 322619
(220) 2016 07 15 K
(151) 2019 06 28
(441) 2019 03 11
(732) Springer Nature Ltd, Londyn (GB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nature research
(540)

(210) 492104

(591) czerwony, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, nawigacyjne, miernicze, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, sprawdzające (nadzorujące), treści medialne, pliki
obrazowe do pobierania, pliki tekstowe do pobrania, nagrania wideo
do pobrania, publikacje elektroniczne, do pobrania, materiały edukacyjne do pobrania, publikacje periodyczne (do pobrania), dzienniki (do pobrania), czasopisma akademickie i naukowe (do pobrania),
słowniki (do pobrania), leksykony (do pobrania), notatki z wykładów
do pobrania, arkusze zadań edukacyjnych do pobrania, prezentacje
slajdów do pobrania, fiszki do pobrania, listy ze słownictwem (do pobrania), niedrukowane publikacje elektroniczne, drukowane publikacje w formie umożliwiającej odczyt elektroniczny, publikacje drukowane w postaci zapisanej na nośnikach optycznych, bazy danych,
podcasty, audiobooki, publikacje do pobrania, materiały edukacyjne do pobrania, w tym arkusze egzaminacyjne, materiały kursowe
i notatki z wykładów, dzienniki naukowe do pobrania, części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 16 materiały
drukowane, książki, komiksy, podręczniki, czasopisma (periodyki),
biuletyny informacyjne, gazety, periodyki, publikacje drukowane,
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów),
publikacje encyklopedyczne, słowniki, raporty, magazyny, dzienniki,
czasopisma akademickie i naukowe, dzienniki naukowe, książki z danymi, notatki z wykładów, listy ze słownictwem, periodyki, książki,
broszury, dokumenty, materiały instruktażowe i dydaktyczne ujęte
w klasie 16, wszystkie dotyczące szkoleń i dostarczania szkolenia,
w tym wspomaganych komputerowo, komputerowych usług poradnictwa, usług online oraz zapewniania programów nauczania na odległość, części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych
towarów, 41 edukacja, nauczanie, szkolenia komputerowe, uczelnie
(edukacja), coaching (szkolenie), usługi klubowe (rozrywka lub edukacja), kursy korespondencyjne, kursy nauczania na odległość, informacja o edukacji, usługi w zakresie obozów wakacyjnych (edukacja),
szkolenia praktyczne, usługi szkol [edukacja], usługi w zakresie nauczania, usługi w zakresie oświaty, usługi instruktażowe, szkolenia,
usługi edukacji dla dorosłych, usługi edukacyjne wspomagane komputerowo, zapewnianie szkoleń, usługi dydaktyczne, w tym usługi
świadczone za pomocą środków wspomaganych komputerowo oraz
komputerowych środków dla poradnictwa oraz za pośrednictwem
środków online, dostarczanie programów do nauczania na odległość, publikacja elektronicznych periodyków naukowych, technicznych i medycznych (nie do pobrania), usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, 42 usługi badawczo-naukowe oraz związane z tym usługi projektanckie, badania
naukowe, sporządzanie raportów naukowych, usługi informacyjne,
konsultacyjne i doradcze, dotyczące wyżej wymienionych usług.
(111) 322620
(220) 2010 03 05 K
(210) 485270
(151) 2019 07 26
(441) 2019 04 01
(732) INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.), Arteixo (ES)
(540) (znak słowny)
(540) ZARA
(510), (511) 5 preparaty weterynaryjne, żywność dla niemowląt, plastry, środki opatrunkowe, woda mineralna do celów medycznych,
wata do celów medycznych, majtki higieniczne, kompresy, dezodoranty inne niż do użytku osobistego, apteczki przenośne z wyposażeniem, roztwory do szkieł kontaktowych, pieluchy dla osób
cierpiących na inkontynencję, podpaski higieniczne, sole trzeźwiące,
sole do kąpieli do celów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych,
majtki menstruacyjne, tampony menstruacyjne, płótno chirurgiczne,
wkładki do stanika do karmienia piersią.
(111) 322621
(151) 2019 07 26

(220) 2012 03 21 K
(441) 2019 04 01

(210) 484702
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(732) Sportsdirect.com Retail Limited, Shirebrook (GB)
(540) (znak słowny)
(540) SPORTS DIRECT
(510), (511) 9 kaski ochronne, z wyjątkiem kasków kolarskich, kaski
do jazdy na deskorolce, optyczne artykuły, okulary narciarskie, okulary
przeciwsłoneczne, odzież ochronna dla uczestników sportów motorowych [w celu zapobiegania wypadkom], odzież ochronna do nurkowania, ochraniacze na ciało, ochraniacze na piersi, 18 torby gimnastyczne,
worki marynarskie, torby gimnastyczne, torby sportowe, inne niż przystosowane do przenoszenia określonego sprzętu wykorzystywanego
w uprawianiu sportów, torby plażowe, plecaki, torebki na ramię, 25
odzież, obuwie, nakrycia głowy, ubiór nocny, odzież markowa, odzież
w stylu sportowym, obuwie sportowe, adidasy, botki, buty do spacerów, buty piłkarskie, odzież wodoodporna, odzież nieprzemakalna
i odzież odporna na czynniki atmosferyczne, odzież termoaktywna,
lekka odzież, prochowce, odzież treningowa, odzież sportowa, ubiory kąpielowe, kombinezony piankowe (dla płetwonurków), spodenki
surfingowe, ochronna odzież do surfowania, strój narciarski, żakiety,
anoraki, pulowery, spodnie, koszule, podkoszulki, (t-shirty), kurtki,
bluzki koszulowe, ogrodniczki, chusty, paski (odzież), rękawiczki, kapelusze, czapki, skarpetki, bielizna osobista, kamasze, bluzy piłkarskie,
repliki zestawów piłkarskich, sportowe nakrycia głowy (inne niż kaski),
sportowe mundurki, odzież do jazdy konnej, klamry do butów do gry
w piłkę nożną, opaski na ramię [odzież], wszystkie wyżej wymienione,
z wyjątkiem odzieży kolarskiej, rękawiczki, w klasie 25, paski skórzane,
paski wykonane z imitacji skóry, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe
i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, urządzenia do boksowania,
urządzenia do jazdy na nartach, urządzenia do kulturystyki, artykuły
sportowe do gier z użyciem rakiety, materiały strunowe do rakiet sportowych, sprzęt do ćwiczeń, inny niż do rehabilitacji medycznej, maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, ozdoby choinkowe, namioty zabawkowe, torby sportowe dopasowane do przenoszenia określonych
urządzeń używanych w uprawianiu lekkiej atletyki [innych niż odzież
lub obuwie], piłki, rakietki [do gry], maski do baseballa, ochraniacze
brzucha [dostosowane do użytku w określonym sporcie], nakolanniki dostosowane do użytku podczas uprawiania sportów, ochraniacze
na nogi przystosowane do uprawiania sportu, nagolenniki [artykuły
sportowe], ochraniacze łokci (artykuły sportowe), ochraniacze na biodro wykonane specjalnie do uprawiania sportów [części strojów sportowych], nagolenniki [artykuły sportowe], ochraniacze na nadgarstki
do użytku sportowego, ochraniacze na pięści [artykuły sportowe],
ochraniacze na ręce przystosowane do użytku sportowego, rękawice do celów sportowych [specjalnie przystosowane do], urządzenia
do użytku w grze w piłkę nożną, rękawice do gry w piłkę nożną, artykuły sportowe używane do gry w piłkę nożną [inne niż odzież lub
artykuły ochronne], bramki do piłki nożnej, urządzenia treningowe
do użytku w związku z piłką nożną, siatki do bramek, siatki do bramek do gry w piłkę nożną, słupki do bramek, gwizdki, karty do gry,
części i akcesoria do gier i zabawek, artykuły gimnastyczne i artykuły
sportowe, nieujęte w innych klasach, urządzenia do boksowania, artykuły sportowe stosowane w kulturystyce, sprzęt do ćwiczeń fizycznych, inny niż do celów rehabilitacji medycznej, maszyny do ćwiczeń
z zakresu fitnessu, namioty, stojaki do choinek, choinki z materiałów
syntetycznych, konfetti, atrapy na przyjęcia, śmieszne rzeczy [atrapy],
papierowe kapelusze na przyjęcia, 35 usługi sklepów detalicznych
z odzieżą, gromadzenie na rzecz innych różnego rodzaju towarów
umożliwiających klientom dogodne oglądanie i zakup tych towarów,
mianowicie takich jak obuwie, nakrycia głowy, paski skórzane, paski
z imitacji skóry, ozdoby świąteczne, artykuły sportowe, karty do gier,
wszystkie wyżej wymienione, z wyłączeniem usług handlu detalicznego związanego ze sprzedażą części lub akcesoriów do rowerów,
kasków do jazdy rowerem, toreb, rękawiczek i odzieży do jazdy na rowerze.
(111) 322622
(220) 2014 04 10 K
(210) 442793
(151) 2019 05 24
(441) 2015 07 06
(732) XIAOMI INC., BEIJING (CN)
(540) (znak słowny)
(540) MI TV
(510), (511) 38 zapewnianie dostępu do sieci telekomunikacyjnych,
zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych do globalnej sieci komputerowej, usługi telekonferencji, zapewnianie dostępu użytkownikom do globałnych sieci komputerowych, zapewnianie dostępu
do baz danych.

166

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 322623
(220) 2019 02 08
(210) 495751
(151) 2019 07 29
(441) 2019 04 01
(732) GRUPA HANDLOWA MULTIBRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Aromat
(510), (511) 43 bary, bary szybkiej obsługi, przygotowywanie posiłków, restauracje samoobsługowe, usługi restauracyjne.
(111) 322624
(220) 2019 02 11
(151) 2019 07 23
(441) 2019 03 25
(732) BAJER JAKUB, Chorzele (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BE BAJER ENTERPRISE
(540)

(210) 495781

(591) niebieski, czarny, biały
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie do automatyzacji fabryki, oprogramowanie do automatyzacji procesów przemysłowych, sterowniki przemysłowe wraz z oprogramowaniem, elektryczne zautomatyzowane
urządzenia sterownicze, elektryczne pulpity sterownicze, oprogramowanie do sterowania maszynami, dotykowe panele sterowania,
komputerowe bazy danych, serwery komputerowych baz danych,
oprogramowanie do produkcji, sieci komputerowe, serwery sieci komputerowych, sterowniki elektroniczne, sterowniki programowalne,
sterowniki urządzeń, elektryczne sterowniki procesów, bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowania i kontroli funkcjonowania
i statusu innych urządzeń lub systemów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych, sterowniki oprogramowania do urządzeń elektronicznych umożliwiające sprzętowi komputerowemu i urządzeniom
elektronicznym komunikację między sobą, panele dotykowe, panele
wyświetlające elektroniczne, panele wskaźnikowe, komputery procesowe, komputery do użytku w zarządzaniu danymi, komputery
i sprzęt komputerowy, szafy przeznaczone do zainstalowania w nich
komputerów, szafy przeznaczone do zainstalowania w nich podzespołów elektrycznych do sterowania, przetwornice jednotwornikowe,
elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia
pomiarowe, gniazdka, wtyczki i inne kontakty, rozumiane jako złącza
elektryczne, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, kable elektryczne, kable
koncentryczne, przekaźniki elektryczne, przełączniki czasowe automatyczne, przełączniki elektryczne, przemienniki, inwertory, przepływomierze, przetworniki elektryczne, przewodniki elektryczne,
przewody elektryczne, pulpity rozdzielcze, puszki odgałęźne, puszki
przyłączeniowe, światłowody, tablice rozdzielcze, tablice sterownicze,
urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, 37 instalacja,
konserwacja i naprawa sprzętu do sieci komputerowych i technologii
informacyjnej, instalacja maszyn przemysłowych, konserwacja instalacji przemysłowych, serwis maszyn i urządzeń produkcyjnych, naprawa lub konserwacja maszyn i przyrządów pomiarowych, informacja
o konserwacji sprzętu pomiarowego i urządzeń testujących, instalacja
sieci komputerowych, układanie kabli, usługi elektryków, usługi hydrauliczne, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych,
naprawa pomp, naprawa linii wysokiego napięcia, nadzór budowlany,
konsultacje budowlane, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, budownictwo, budowa i konserwacja rurociągów, 42 badania
związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów przemysłowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do sterowania procesami, opracowywanie programów
komputerowych zapisywanych na nośnikach danych, rozumianych
jako oprogramowanie CAD i CAM, przeznaczonych do wykorzystania
w budownictwie i zautomatyzowanym wytwarzaniu, opracowywanie
procesów przemysłowych, monitorowanie procesu w celu zapewnienia jakości, projektowanie wspomagane komputerowo dla procesów
produkcyjnych, usługi technologiczne w zakresie produkcji, usługi
technologiczne i projektowanie w tym zakresie, opracowywanie
maszyn przemysłowych, usługi w zakresie monitorowania procesów
przemysłowych, usługi doradcze w zakresie inżynierii przemysłowej,
automatyzacji i sterowania, projektowanie instalacji zasilających i sterujących dla maszyn i urządzeń przemysłowych, kontrola maszyn
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i urządzeń przemysłowych, usługi testowania maszyn przemysłowych
w ramach kontroli jakości, projektowanie i opracowywanie oprogramowania sterowników, projektowanie oprogramowania sterowników,
projektowanie baz danych, utrzymywanie baz danych, hosting komputerowych baz danych, administracja serwerów, wynajem pamięci
serwerowej, projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych wykorzystywanego
w przemyśle, sprawdzanie przyrządów wagowych, tworzenie programów kontrolnych do automatycznego pomiaru, montażu, dopasowania i związanej z nimi wizualizacji, usługi w zakresie pomiarów i testów
technicznych, projektowanie systemów pomiarowych, projektowanie
metod produkcji, doradztwo techniczne i informatyczne w zakresie
wykorzystania systemów sterujących i zarządzania produkcją, integracja oprogramowania komputerowego, integracja systemów,
sieci komputerowych i sieci przemysłowych, usługi w zakresie sieci
komputerowej, usługi inżynieryjne w dziedzinie robotyki, doradztwo
w zakresie oszczędności energii, digitalizacja dokumentów, opracowywanie projektów technicznych, projektowanie budowlane, usługi
doradcze w dziedzinie technologii, usługi inżynieryjne, wzornictwo
przemysłowe.

(111) 322625
(220) 2019 02 11
(151) 2019 07 23
(441) 2019 03 25
(732) NEUKIRCH PIOTR P.P. STALMIX, Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) stalmix
(540)

(210) 495786

(591) czarny, ciemnoniebieski
(531) 26.11.01, 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 cylindry do maszyn, matryce drukarskie, 40 frezowanie,
obróbka metali, szlifowanie, toczenie, usługi spawalnicze.
(111) 322626
(220) 2019 02 11
(210) 495791
(151) 2019 07 12
(441) 2019 03 25
(732) MIDNIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GO WITH THE FLOVV
(510), (511) 32 bezalkoholowe napoje gazowane i niegazowane, napoje energetyzujące, aperitify bezalkoholowe, 33 napoje alkoholowe, takie jak wódki, whisky, brandy, ajerkoniaki, likiery, nalewki, 35
sprzedaż detaliczna i hurtowa napojów, sprzedaż elektroniczna napojów (za pośrednictwem witryn internetowych), prowadzenie działań związanych z reklamą i promocją napojów.
(111) 322627
(220) 2019 02 11
(151) 2019 07 23
(441) 2019 03 25
(732) MIDNIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLOVV
(540)

(210) 495793

(591) biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 bezalkoholowe napoje gazowane i niegazowane, napoje energetyzujące, aperitify bezalkoholowe, 33 napoje alkoholowe, takie jak wódki, whisky, brandy, ajerkoniaki, likiery, nalewki, 35
sprzedaż detaliczna i hurtowa napojów, sprzedaż elektroniczna napojów (za pośrednictwem witryn internetowych), prowadzenie działań związanych z reklamą i promocją napojów.
(111) 322628
(220) 2019 02 11
(151) 2019 07 11
(441) 2019 03 25
(732) REICH DARIUSZ MARIAN, Gdańsk (PL)

(210) 495803

Nr 11/2019
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) o’go
(540)

(591) zielony
(531) 29.01.03, 27.05.01, 24.17.25
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 322629
(220) 2019 02 11
(151) 2019 07 11
(441) 2019 03 25
(732) REICH KRZYSZTOF KAZIMIERZ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iki
(540)

(210) 495806

(591) fioletowy, pomarańczowy, zielony
(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 322630
(220) 2019 02 11
(151) 2019 07 11
(441) 2019 03 25
(732) REICH KRZYSZTOF KAZIMIERZ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) langgur
(540)

(210) 495808

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 322631
(220) 2019 02 11
(151) 2019 07 11
(441) 2019 03 25
(732) BORZYŃSKI ANDRZEJ, Wołów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEXICO BAR
(540)

(210) 495810

(591) czerwony, zielony, niebieski, czarny, biały, żółty
(531) 05.11.18, 05.11.19, 09.07.17, 26.01.03, 26.01.11, 26.04.06,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach.
(111) 322632
(220) 2019 02 11
(151) 2019 07 11
(441) 2019 03 25
(732) BIODEMADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIODEMADA
(540)

(591) zielony, ciemnozielony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.13.15, 26.01.03, 26.01.19

(210) 495817
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(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne,
leki i substancje biologiczne biopodobne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi i zwierząt,
biologiczne preparaty do celów medycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, napoje lecznicze, dietetyczne substancje
przystosowane do celów medycznych, preparaty witaminowe, chemiczne preparaty do celów medycznych, materiały opatrunkowe,
syropy do użytku farmaceutycznego, apteczki pierwszej pomocy, 35
reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie
działalności gospodarczej, prace biurowe, audyt działalności gospodarczej, badania biznesowe, gospodarcze i handlowe, doradztwo
i wsparcie w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, obsługa administracyjna firm na zlecenie, optymalizacja
stron internetowych, organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi reklamowe
i marketingowe, sprzedaż środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi agencji
importowo-eksportowych, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych
z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
42 prace badawcze w zakresie poszukiwania nowych i rozwijania
znanych molekuł oraz ich stosowania w medycynie, badania dotyczące leków, badania dotyczące środków farmaceutycznych, prace
badawcze i naukowe w dziedzinie medycyny i farmakologii, badania
naukowe do celów medycznych w zakresie chorób nowotworowych,
badania i rozwój w dziedzinie przemysłu farmaceutycznego, projektowanie i opracowywanie technologii medycznej, projektowanie
i opracowywanie medycznej aparatury diagnostycznej, udostępnianie informacji naukowych w dziedzinie zaburzeń medycznych
i ich leczenia, udzielanie informacji i danych związanych z badaniami
i rozwojem medycznym, udzielanie informacji na temat badań medycznych i naukowych w dziedzinie farmaceutyków i badań klinicznych, naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie,
przemysłowa analiza i prace badawcze w dziedzinie medycyny i farmacji, analizy chemiczne, badania biologiczne, badania chemiczne,
badania w dziedzinie kosmetyki, doradztwo związane z badaniami
farmaceutycznymi i opracowywaniem produktów farmaceutycznych, próby i badania kliniczne, opracowywanie naukowej oraz
technicznej dokumentacji i materiałów rejestracyjnych dotyczących
leków, produktów farmaceutycznych, spożywczych, suplementów
diety oraz wyrobów medycznych, usługi doradcze w dziedzinie
technologii, kontrola jakości, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, projektowanie opakowań, projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, wzornictwo przemysłowe, badania naukowe i technologiczne związane z mapowaniem
patentów, projektowanie i ulepszanie sprzętu, aplikacji oraz oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa, badania i analizy przemysłowe, proce badawcze i rozwojowe nad nowymi
molekułami, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, badania
bakteriologiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, badania
w dziedzinie medycyny i formacji, medyczne badania naukowe.

(111) 322633
(220) 2019 02 11
(151) 2019 07 11
(441) 2019 03 25
(732) CZAJA KAZIMIERZ FHUIS IMPET, Czernin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Impet Wozimy góry towaru
(540)

(210) 495818

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 fracht, kierowcy usługi, magazynowanie, pojazdy (wypożyczanie), pośrednictwo frachtowe, przewożenie ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, rozładunek, spedycja, transport,
pośrednictwo w, wynajmowanie magazynów.

168

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 322634
(220) 2019 02 13
(210) 495876
(151) 2019 07 09
(441) 2019 03 25
(732) REŚLIŃSKI BARTOSZ, Grodzisk Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GYMWORLD
(540)

(591) czarny, granatowy, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna,
nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie zawodów sportowych, prowadzenie zajęć fitness, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi klubów zdrowia
[zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi trenera osobistego [trening
sprawności fizycznej], usługi trenerskie.
(111) 322635
(220) 2019 02 13
(151) 2019 07 09
(441) 2019 03 25
(732) MARCIŃSKA MILENA, Wejherowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) www.DobryZabieg.com.pl
(540)

(210) 495879

(591) czarny, niebieski
(531) 02.09.19, 02.09.14, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi w zakresie higieny i urody dla
ludzi i zwierząt.
(111) 322636
(220) 2019 02 13
(210) 495882
(151) 2019 07 10
(441) 2019 03 25
(732) POLSKA GRUPA BIOGAZOWA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polska Grupa Biogazowa Spółka Akcyjna
(540)

(591) ciemnozielony, zielony, jasnozielony, żółty,
jasnopomarańczowy, pomarańczowy, czarny
(531) 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 4 energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej,
energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, gazy do ogrzewania,
gazy do użytku jako paliwo, gazy palne, paliwa węglowodorowe, paliwa ze źródeł biologicznych, 35 usługi handlu detalicznego związane
z produktami ogrodniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania
w rolnictwie, księgowość i rachunkowość, usługi w zakresie administracji biurowej [dla osób trzecich], usługi zarządzania biurowego
[dla osób trzecich], doradztwo biznesowe, 37 budowa elektrowni,
budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, budowa infrastruktury elektroenergetycznej, 39 dostarczanie energii cieplnej
[dystrybucja], dostarczanie energii elektrycznej, dostarczanie gazu
[dystrybucja], dostawa i dystrybucja energii elektrycznej, dostawa
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i dystrybucja energii, dystrybucja energii odnawialnej, 40 produkcja
energii przez elektrownie, usługi doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej, wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, wytwarzanie energii elektrycznej, wytwarzanie
gazu i prądu elektrycznego, przetwarzanie żywności, recykling odpadów, przetwarzanie odpadów, usługi z zakresu zarządzania odpadami (recykling), 42 analiza biochemiczna, analizy w zakresie inżynierii technologicznej, doradztwo techniczne w zakresie produkcji,
doradztwo techniczne związane z projektowaniem, programowanie
oprogramowania do zarządzania energią, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do zarządzania energią, opracowywanie systemów do zarządzania energią i prądem, 44 usługi doradcze
i konsultacyjne związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.

(111) 322637
(220) 2019 02 13
(210) 495883
(151) 2019 07 10
(441) 2019 03 25
(732) STOLWIT MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Polesie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) STOLWIT MEBLE
(510), (511) 20 meble mieszkaniowe, meble kuchenne, meble hotelowe, meble biurowe, meble pod indywidualne zamówienie.
(111) 322638
(220) 2019 02 13
(210) 495890
(151) 2019 07 24
(441) 2019 04 08
(732) WIŚNIEWSKI JACEK GRZEGORZ, Góraszka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PA PROJECT AUTO
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 samochody, 37 czyszczenie samochodów, 39 wypożyczanie samochodów, 42 przegląd samochodów.
(111) 322639
(220) 2019 02 13
(210) 495909
(151) 2019 07 18
(441) 2019 04 01
(732) AGRII POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Super N46
(510), (511) 1 nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie,
ogrodnictwie i sadownictwie.
(111) 322640
(220) 2019 02 14
(210) 495936
(151) 2019 07 23
(441) 2019 04 01
(732) ZPB KACZMAREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Folwark (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IDEA HOUSE
(540)

(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 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,
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prefabrykowane stropy betonowe FILIGRAN, prefabrykowane stropy FILIGRAN z keramzytobetonu, prefabrykowane podwójne ściany
z keramzytobetonu.
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(540)

(111) 322641
(220) 2019 02 14
(210) 495948
(151) 2019 07 09
(441) 2019 03 25
(732) ARTVINYL-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalwaria Zebrzydowska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARTVINYL-POL
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 kursy korespondencyjne, kursy poprzez Internet, nauczanie, organizacja i prowadzenie kursów oraz egzaminów dla osób
fizycznych, instytucji i innych podmiotów w kraju i za granicą, usługi
tłumaczenia, wydawanie książek, materiałów do nauki języków obcych, zeszytów do nauki w domu, organizacja i prowadzenie imprez
edukacyjnych połączonych z rekreacją, sportowych i turystycznych.

(591) czerwony, biały
(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 17 folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania.

(111) 322645
(220) 2019 02 06
(151) 2019 07 25
(441) 2019 03 25
(732) FLIS ALICJA, Kokawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) glamourki
(540)

(111) 322642
(220) 2019 02 15
(210) 495971
(151) 2019 07 16
(441) 2019 04 01
(732) KORNILUK HALINA, KORNILUK KONRAD ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ KORN-MED SPÓŁKA CYWILNA, Zabrze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) korn-med
(540)

(591) czerwony, ciemnoniebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.08, 24.17.25, 02.09.01, 01.15.15
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi w tym
usługi dentystyczne.
(111) 322643
(220) 2019 02 15
(151) 2019 07 16
(441) 2019 04 01
(732) DUDEK MATEUSZ 360 TRAVEL, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kite pl SINCE 2001
(540)

(210) 495676

(591) biały, beżowy, brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 buty dziecięce, botki niemowlęce, buty na rzepy, buty
sznurowane, buty na płaskim obcasie, buty skórzane, buty za kostkę,
buty zimowe, 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.
(111) 322646
(220) 2019 02 06
(210) 495679
(151) 2019 07 30
(441) 2019 03 25
(732) ŻYWIECKA WYTWÓRNIA PIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIWIECZ ŻYWIEC ŽIVEC SAYBUSCH BROWAR WAWRZYNIEC
(540)

(210) 495977

(591) biały, pomarańczowy, żółty, niebieski, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.12, 26.11.21, 26.01.02, 26.01.03
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
sportowym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, 39 organizacja wycieczek turystycznych, usługi rezerwacji podróży turystycznych, rezerwacja podróży za pośrednictwem
biur turystycznych, usługi biur turystycznych w zakresie rezerwacji
zakwaterowań, udzielanie informacji turystycznych, 41 organizacja
szkoleń sportowych, organizacja obozów sportowych.
(111) 322644
(220) 2019 02 06
(210) 495672
(151) 2019 07 30
(441) 2019 03 25
(732) EUROPEJSKA SZKOŁA KSZTAŁCENIA
KORESPONDENCYJNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ESKK

(531) 05.07.03, 07.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, piwo słodowe, piwo pszeniczne, piwo rzemieślnicze, piwo i produkty piwowarskie, piwo pełne jasne, czarne piwo-piwo ze słodu palonego, Barley Wine-piwo,
piwo typu saison, piwo typu koźlak, piwo o smaku kawy, piwo jasne
typu ale.
(111) 322647
(220) 2019 02 06
(210) 495681
(151) 2019 07 31
(441) 2019 04 08
(732) KONOPKA KLAUDIA FIRMA HANDLOWA KLAUDIA, Stanisław
Dolny (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JEGOWYSOKOSC.PL BUTY PODWYŻSZAJĄCE
(540)

(591) czarny, szary, biały, zielony
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 24.17.01, 24.17.02,
29.01.14
(510), (511) 25 obuwie, obuwie podwyższające.
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(111) 322648
(220) 2019 02 07
(210) 495685
(151) 2019 07 26
(441) 2019 03 25
(732) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NA SZLAKU SMAKU WYTWORNY
(510), (511) 30 keczup, majonez, przyprawy.
(111) 322649
(220) 2019 02 07
(210) 495695
(151) 2019 07 02
(441) 2019 03 18
(732) BISIOREK JACEK SPLINX, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SPLINX
(510), (511) 2 lakiery, takie jak: lakiery zapachowe, lakiery interferencyjne, perłowe, zmiennooptyczne, lakiery Braille’a, „soft touch”,
„skórka pomarańczy”, lakiery strukturalne, lakiery do powleczeń Cf
i CB, farby, takie jak szeroko rozumiane farby specjalne zewnętrzne
i wewnętrzne w takich dziedzinach gospodarki jak poligrafia, budownictwo i przemysł, czyli farby z efektami specjalnymi: zapachowe, świecące pod UV, termochromowe odwracalne i nieodwracalne,
termochromowe dwuzakresowe, termochromowe ciekłokrystaliczne, luminescencyjne, fotochromowe odwracalne i nieodwracalne,
hydrochromowe odwracalne i nieodwracalne, brokatowe, błyszczące się i mieniące się, magnetyczne, magnetyzujące, farby MICR,
ścieralne, metaliczne imitujące srebro i złoto, farby fluorescencyjne,
neonowe, niekopiowalne, farby blacklight, farby piezochromowe,
farby chemiochromowe, farby niewidoczne fluorescencyjne, fosforyzujące, farby IR, farby zdrapkowe, ścieralne gumką, farby aktywowane monetą, farby przewodzące prąd, elektroluminescencyjne,
farby penetrujące, farby imitujące znak wodny, farby mieszane, farby
specjalne, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna lakierów takich jak: lakiery zapachowe, lakiery interferencyjne, perłowe, zmiennooptyczne,
lakiery Braille’a, „soft touch”, „skórka pomarańczy”, lakiery strukturalne, lakiery do powleczeń Cf i CB oraz farb takich jak szeroko rozumiane farby specjalne zewnętrzne i wewnętrzne w takich dziedzinach
gospodarki jak poligrafia, budownictwo i przemysł, czyli farby z efektami specjalnymi: zapachowe, świecące pod UV, termochromowe
odwracalne i nieodwracalne, termochromowe dwuzakresowe, termochromowe ciekłokrystaliczne, luminescencyjne, fotochromowe
odwracalne i nieodwracalne, hydrochromowe odwracalne i nieodwracalne, brokatowe, błyszczące się i mieniące się, magnetyczne,
magnetyzujące, farby MICR, ścieralne, metaliczne imitujące srebro
i złoto, farby fluorescencyjne, neonowe, niekopiowalne, farby blacklight, farby piezochromowe, farby chemiochromowe, farby niewidoczne fluorescencyjne, fosforyzujące, farby IR, farby zdrapkowe,
ścieralne gumką, farby aktywowane monetą, farby przewodzące
prąd, elektroluminescencyjne, farby penetrujące, farby imitujące
znak wodny, farby mieszane, farby specjalne za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet.
(111) 322650
(220) 2019 02 07
(151) 2019 07 03
(441) 2019 03 18
(732) NOWACKI ROBERT RN7, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cherrysmile
(540)

(220) 2019 02 07
(441) 2019 04 01

(732) MIGAS KLAUDIA DENTAL MIGAS CLINIC, Kraków (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(531) 02.09.10
(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) 322652
(220) 2019 02 08
(210) 495725
(151) 2019 07 03
(441) 2019 03 18
(732) KIRSZKE JAROSŁAW NEWCREATION.PL, Śrem (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PĘDZLOVE
(510), (511) 3 kosmetyki do makijażu, 20 lusterka do makijażu do użycia w domu, lusterka do makijażu do torebek, osobiste lusterka
kompaktowe, 21 aplikatory do makijażu, pędzle do makijażu, gąbki
do makijażu, aplikatory do makijażu oczu, aplikatory do nakładania
makijażu [szpatułki], przybory do celów kosmetycznych, pojemniki
na kosmetyki, 44 usługi kosmetyczne, usługi w zakresie makijażu.
(111) 322653
(220) 2019 02 08
(210) 495730
(151) 2019 07 29
(441) 2019 04 01
(732) GRUPA HANDLOWA MULTIBRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gazda Marcowe
(540)

(210) 495714
(591) biały, czarny, bordowy
(531) 03.07.03, 27.05.01
(510), (511) 32 ale o smaku kawy, ale [rodzaj piwa angielskiego],
barley wine [piwo], brzeczka piwna, brzeczka słodowa, czarne piwo
[piwo ze słodu palonego], drinki na bazie piwa, imitacja piwa, indyjskie piwa jasne ale (IPA), mineralizowane piwa, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, napoje na bazie piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, piwa smakowe, piwo, piwo bezalkoholowe, piwo jasne typu
ale, piwo o smaku kawy, piwo pełne jasne, piwo pszeniczne, piwo
rzemieślnicze, piwo słodowe, piwo typu koźlak, piwo typu saison,
porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], shandy [napój składający
się z piwa i lemoniady], stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa].

(591) czarny, zielony, czerwony
(531) 27.05.05, 27.05.08, 27.05.13, 27.05.17, 05.07.16, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 322651
(151) 2019 08 01
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(210) 495716

(111) 322654
(220) 2019 02 08
(210) 495732
(151) 2019 07 29
(441) 2019 04 01
(732) GRUPA HANDLOWA MULTIBRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Chmyz
(510), (511) 32 ale o smaku kawy, ale [rodzaj piwa angielskiego],
barley wine [piwo], brzeczka piwna, brzeczka słodowa, czarne piwo
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[piwo ze słodu palonego], drinki na bazie piwa, imitacja piwa, indyjskie piwa jasne ale (IPA), mineralizowane piwa, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, napoje na bazie piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, piwa smakowe, piwo, piwo bezalkoholowe, piwo jasne typu
ale, piwo o smaku kawy, piwo pełne jasne, piwo pszeniczne, piwo
rzemieślnicze, piwo słodowe, piwo typu koźlak, piwo typu saison,
porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], shandy [napój składający
się z piwa i lemoniady], stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa].

(111) 322655
(220) 2019 02 08
(210) 495733
(151) 2019 07 29
(441) 2019 04 01
(732) GRUPA HANDLOWA MULTIBRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Sędek
(510), (511) 32 ale o smaku kawy, ale [rodzaj piwa angielskiego],
barley wine [piwo], brzeczka piwna, brzeczka słodowa, czarne piwo
[piwo ze słodu palonego], drinki na bazie piwa, imitacja piwa, indyjskie piwa jasne ale (IPA), mineralizowane piwa, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, napoje na bazie piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, piwa smakowe, piwo, piwo bezalkoholowe, piwo jasne typu
ale, piwo o smaku kawy, piwo pełne jasne, piwo pszeniczne, piwo
rzemieślnicze, piwo słodowe, piwo typu koźlak, piwo typu saison,
porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], shandy [napój składający
się z piwa i lemoniady], stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa].
(111) 322656
(220) 2019 02 08
(210) 495735
(151) 2019 07 29
(441) 2019 04 01
(732) GRUPA HANDLOWA MULTIBRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kicarz
(510), (511) 32 ale o smaku kawy, ale [rodzaj piwa angielskiego],
barley wine [piwo], brzeczka piwna, brzeczka słodowa, czarne piwo
[piwo ze słodu palonego], drinki na bazie piwa, imitacja piwa, indyjskie piwa jasne ale (IPA), mineralizowane piwa, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, napoje na bazie piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, piwa smakowe, piwo, piwo bezalkoholowe, piwo jasne typu
ale, piwo o smaku kawy, piwo pełne jasne, piwo pszeniczne, piwo
rzemieślnicze, piwo słodowe, piwo typu koźlak, piwo typu saison,
porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], shandy [napój składający
się z piwa i lemoniady], stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa].
(111) 322657
(220) 2019 02 08
(210) 495736
(151) 2019 07 29
(441) 2019 04 01
(732) GRUPA HANDLOWA MULTIBRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Upir
(510), (511) 32 ale o smaku kawy, ale [rodzaj piwa angielskiego],
barley wine [piwo], brzeczka piwna, brzeczka słodowa, czarne piwo
[piwo ze słodu palonego], drinki na bazie piwa, imitacja piwa, indyjskie piwa jasne ale (IPA), mineralizowane piwa, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, napoje na bazie piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, piwa smakowe, piwo, piwo bezalkoholowe, piwo jasne typu
ale, piwo o smaku kawy, piwo pełne jasne, piwo pszeniczne, piwo
rzemieślnicze, piwo słodowe, piwo typu koźlak, piwo typu saison,
porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], shandy [napój składający
się z piwa i lemoniady], stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa].
(111) 322658
(220) 2019 02 08
(210) 495737
(151) 2019 07 29
(441) 2019 04 01
(732) GRUPA HANDLOWA MULTIBRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Krasa
(510), (511) 32 ale o smaku kawy, ale [rodzaj piwa angielskiego],
barley wine [piwo], brzeczka piwna, brzeczka słodowa, czarne piwo
[piwo ze słodu palonego], drinki na bazie piwa, imitacja piwa, indyjskie piwa jasne ale (IPA), mineralizowane piwa, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, napoje na bazie piwa, piwa o małej zawartości al-
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koholu, piwa smakowe, piwo, piwo bezalkoholowe, piwo jasne typu
ale, piwo o smaku kawy, piwo pełne jasne, piwo pszeniczne, piwo
rzemieślnicze, piwo słodowe, piwo typu koźlak, piwo typu saison,
porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], shandy [napój składający
się z piwa i lemoniady], stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa].

(111) 322659
(220) 2019 02 08
(210) 495738
(151) 2019 07 29
(441) 2019 04 01
(732) GRUPA HANDLOWA MULTIBRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sędek IPA
(540)

(531) 02.01.01, 27.01.05
(510), (511) 32 ale o smaku kawy, ale [rodzaj piwa angielskiego],
barley wine [piwo], brzeczka piwna, brzeczka słodowa, czarne piwo
[piwo ze słodu palonego], drinki na bazie piwa, imitacja piwa, indyjskie piwa jasne ale (IPA), mineralizowane piwa, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, napoje na bazie piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, piwa smakowe, piwo, piwo bezalkoholowe, piwo jasne typu
ale, piwo o smaku kawy, piwo pełne jasne, piwo pszeniczne, piwo
rzemieślnicze, piwo słodowe, piwo typu koźlak, piwo typu saison,
porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], shandy [napój składający
się z piwa i lemoniady], stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa.
(111) 322660
(220) 2019 02 08
(210) 495750
(151) 2019 07 12
(441) 2019 03 25
(732) GRUPA HANDLOWA MULTIBRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Upir Dunkel
(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 23.05.05, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 32 ale o smaku kawy, ale [rodzaj piwa angielskiego],
barley wine [piwo], brzeczka piwna, brzeczka słodowa, czarne piwo
[piwo ze słodu palonego], drinki na bazie piwa, imitacja piwa, indyjskie piwa jasne ale (IPA), mineralizowane piwa, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, napoje na bazie piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, piwa smakowe, piwo, piwo bezalkoholowe, piwo jasne typu
ale, piwo o smaku kawy, piwo pełne jasne, piwo pszeniczne, piwo
rzemieślnicze, piwo słodowe, piwo typu koźlak, piwo typu saison,
porter [rodzaj mocnego. ciemnego piwa], shandy [napój składający
się z piwa i lemoniady], stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa.
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(111) 322661
(220) 2013 02 25
(210) 410943
(151) 2019 07 17
(441) 2013 06 10
(732) KINDER HENRYK ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWY POLMET ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ,
Starogard Gdański (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P HENRYK KINDER POLMET
(540)

(591) szary, żółty, czerwony, czarny
(531) 25.07.01, 26.01.18, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 blacha jako płyty i arkusze, blacha stalowa ocynkowana, metalowe materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe
pokrycia dachowe, drut ze stali, kątowniki stalowe, metalowe rury
i rurki, taśmy stalowe, stal walcowana, pręty metalowe, blachy stalowe kawałkowe zimno i gorąco walcowane, kształtowniki metalowe
zimno gięte, blachy czarne, blachy ocynkowane elektrolityczne, blachy aluminiowe, podkładki metalowe do papy, wsporniki metalowe
do palet, blachy stalowe zimno i gorąco walcowane, siatki druciane,
siatki metalowe zgrzewane.
(111) 322662
(220) 2018 05 15
(210) 485950
(151) 2019 07 01
(441) 2018 11 26
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 360°
(540)

(591) biały, fioletowy
(531) 26.04.01, 27.07.01, 27.07.24, 24.17.25, 29.01.12, 26.13.25
(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, 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 jako oprogramowanie, wygaszacze ekranu jako oprogramowanie, 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 radio-
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we i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego, kamery internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla
pojazdów, cyfrowe czytniki książek, dyski twarde, dyski twarde przenośne, ładowarki do telefonów komórkowych, komputerów, laptopów, notebooków i tabletów, pendrive’y, powerbanki, komputerowe
urządzenia peryferyjne, gry do domowych konsoli do gier wideo,
pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, 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,
narzędzia do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych,
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, okulary 3D, okulary 3D do odbiorników telewizyjnych i gier
komputerowych, okulary inteligentne, okulary do rzeczywistości
wirtualnej, aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami
komputerowymi do noszenia na sobie, komputerowe urządzenia peryferyjne ubieralne do noszenia na ciele, urządzenia telekomunikacyjne do noszenia na ciele lub w ubraniach, cyfrowe elektroniczne
urządzenia komunikacyjne do noszenia na ciele lub w ubraniach,
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, oprogramowanie gier rzeczywistości wirtualnej, słuchawki do gier z wirtualną rzeczywistością, oprogramowanie
antywirusowe, oprogramowanie antywirusowe do telefonów komórkowych i smartfonów, urządzenia do lokalizacji pojazdów, elektryczne urządzenia do lokalizacji obiektów, optyczne urządzenia
do lokalizacji obiektów, urządzenia lokalizacyjne działające na podczerwień, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne
i do namierzania celu, etui na smartfony, etui na telefony komórkowe, etui do tabletów, etui na płyty DVD, etui na odtwarzacze MP3,
etui na cyfrowe odtwarzacze mediów, etui na przenośne odtwarzacze mediów, etui do przenoszenia cyfrowych odtwarzaczy audio,
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, 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 for-
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mie 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, usługi pośrednictwa przy zawieraniu
umów, usługi pośrednictwa związane z reklamowaniem, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich.,
36 gwarantowanie ubezpieczeń, usługi ubezpieczeń, w tym ubezpieczenia grupowe, usługi informacyjne związane z ubezpieczeniem, usługi doradztwa związane z ubezpieczeniem na życie, organizowanie ubezpieczenia, zarządzanie ubezpieczeniami, usługi
zarządzania ubezpieczeniami za pośrednictwem urządzeń mobilnych, usługi mobilne w zakresie organizowania ubezpieczenia, administrowanie systemami ubezpieczenia, udzielanie informacji online
dotyczących ubezpieczeń z komputerowej bazy danych lub Internetu, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące ubezpieczeń,
ubezpieczenia w zakresie wyświetlacza i innych elementów telefonów komórkowych, tabletów, sponsorowanie działalności rozrywkowej, 37 instalowanie, montaż, konserwacja, serwisowanie i naprawa
następujących urządzeń: telefony komórkowe i smartfony, sprzęt
do telefonii komórkowej, tablety, powerbanki, urządzenia do nawigacji satelitarnej, przyrządy nawigacyjne, przyrządy i urządzenia pomiarowe, przenośna aparatura do radiokomunikacji, przyrządy
do rejestrowania czasu, odległości, rejestratory przebytej drogi dla
pojazdów, telefoniczne urządzenia nadawcze, karty z obwodami zintegrowanymi, urządzenia do wyznaczania współrzędnych obiektów
w skali globu wykorzystujące satelitarne systemy lokalizacyjne, wyposażenie linii transmisyjnych, systemy i urządzenia do monitorowania pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS, urządzenia lokalizacyjne, urządzenia i przyrządy geodezyjne, inne przyrządy
pomiarowe służące do nawigacji, 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 telewizji interaktywnej, interak-
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tywnej rozrywki i konkursów, usługi umożliwiania dostępu do stron
WWW za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, wynajem urządzeń do telefonii komórkowej, wynajem sprzętu komputerowego i informatycznego, wynajem
urządzeń do odbioru i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania
i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, telewizja kablowa, transmisja programów radiowych i telewizyjnych, udostępnianie
internetowego forum dyskusyjnego, zapewnianie użytkownikom
dostępu do globalnej sieci komputerowej, transmitowanie bezprzewodowe (usługi wireless broadcasting), usługi w zakresie nadawania
programów telewizyjnych świadczone online z sieci komputerowej
oraz z telefonów komórkowych, transmisja wideo na żądanie, usługi
nadawcze dla urządzeń mobilnych, usługi telewizji mobilnej, usługi
wideo na życzenie za pomocą przekazu satelitarnego, komputerowego, naziemnego, kablowego, światłowodowego, nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu,
usługi dotyczące transmisji i dostarczania treści audiowizualnych
i multimedialnych za pomocą Internetu, usługi transmisji wideo
na żądanie, wideotransmisja, przekazywanie i dostarczanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, usługi transmisji wideo na żądanie, usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, 39 usługi
lokalizacji pojazdów, usługi informacyjne związane z lokalizacją, 41
edukacja, informacje o edukacji, wypożyczanie filmów kinowych, fotografowanie, usługi gier świadczone on-line, gry hazardowe, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaże, tłumaczenia języka migowego, usługi związane z organizacją
imprez karaoke, kasyna, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie konkursów, publikowanie książek, wypożyczanie książek, kształcenie praktyczne, organizowanie loterii, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nauczanie,
organizowanie i prowadzenia warsztatów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
zjazdów, organizowanie zawodów sportowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikacje elektroniczne on-line
książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie tekstów, realizacja spektakli, usługi reporterskie, rezerwacja miejsc na spektakle, rozrywka, informacja o rozrywce, widowiska, użytkowanie sal kinowych, sale koncertowe, salony
gier, wystawianie spektakli, wystawianie spektakli na żywo, sporządzanie napisów do filmów w wersji oryginalnej, pisanie tekstów, publikowanie tekstów inne niż teksty reklamowe, tłumaczenia, usługi
dystrybucji biletów, usługi komponowania układu graficznego publikacji, inne niż do celów reklamowych, usługi prezenterów muzyki,
usługi szkół, usługi tłumaczy, informacje o wypoczynku, wypożyczanie telefonów komórkowych i smartfonów, usługi rozrywkowe i edukacyjne: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji
radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia,
telewizji, Internetu, dostęp do wyżej wymienionych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, 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, 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 rzeczy-
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wistości wirtualne, 42 usługi obsługi technicznej produkcji telewizyjnej i filmowej, usługi techniczne związane z prowadzeniem portali
internetowych i komunikacyjnych, w tym dostępnych bezpośrednio
w telefonie komórkowym oraz w systemie telewizji interaktywnej,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
udostępnianie miejsca na serwerach, hosting serwerów, usługi techniczne związane z dostarczaniem filmów i programów telewizyjnych
bez pobierania za pośrednictwem usługi wideo na żądanie, usługi
techniczne związane z dostarczaniem programów telewizyjnych i filmów bez pobierania, opracowywanie oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, projektowanie oprogramowania rzeczywistości
wirtualnej, projektowanie i opracowywanie oprogramowania antywirusowego, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów.
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(111) 322664
(220) 2018 08 13
(210) 489362
(151) 2019 07 19
(441) 2018 11 19
(732) GREEN HOME INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GREEN HOME INVESTMENT
(510), (511) 35 reklamowanie nieruchomości, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, 36 dostarczanie informacji dotyczących
nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, pomoc w zakupie
nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi
doradcze dotyczące nieruchomości, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, usługi finansowe dotyczące nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, wynajem nieruchomości,
37 budowa nieruchomości [budownictwo], remont nieruchomości,
usługi budowlane, usługi budowlane i konstrukcyjne, 42 planowanie
budowy nieruchomości, planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, projektowanie architektoniczne, usługi projektowe dotyczące nieruchomości, usługi w zakresie projektowania budynków.

(540) (znak słowny)
(540) L’IDÉAL
(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 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 jako kosmetyki, pianki do golenia, płyny kremowe, płyny do kąpieli, płyny do pielęgnacji 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, mydła
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, produkty medyczne, 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
marketingowy 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 dostarczania produktów, 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, przygotowywanie i opracowywanie
dokumentacji technicznej produktów.

(111) 322665
(220) 2018 10 04
(210) 491273
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 27
(732) LABORATOIRE L’IDEAL PARISIEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)

(111) 322666
(220) 2018 12 21
(210) 494168
(151) 2019 07 19
(441) 2019 03 18
(732) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Trępnowy (PL)

(111) 322663
(220) 2018 07 16
(151) 2019 07 29
(441) 2019 04 08
(732) KOC RAFAŁ RAFKO, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRIUM
(540)

(210) 488265

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 9 kable i przewody elektryczne, głośnikowe, akustyczne, koncentryczne, optyczne, połączeniowe, zasilające, komputerowe, głośniki, kolumny głośnikowe, zestawy głośnikowe,
urządzenia do nagłaśniania przestrzeni otwartych i zamkniętych,
słuchawki, wtyki i gniazda audio-video, przedłużacze, rozgałęziacze,
przejściówki, akcesoria oraz sprzęt audio-video, urządzenia do nagrywania, transmisji, przesyłania (również bezprzewodowo), odbioru
oraz reprodukcji i przetwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia
do rejestracji zapachów, komputery, monitory, części do komputerów, wzmacniacze, listwy zasilające, kable do aparatów fotograficznych, anteny telewizyjne, transmitery bezprzewodowe, piloty, stacje
dokujące, odtwarzacze strumieniowe (sieciowe), amplitunery, odtwarzacze optyczne, urządzenia do wyświetlania obrazu, projektory,
telewizory, przekaźniki, urządzenia do sterowania innymi urządzeniami, kina domowe, ekrany projekcyjne, przetworniki cyfrowo analogowe i analogowo cyfrowe, gramofony, akcesoria do gramofonów,
radia, tunery radiowe, urządzenia i sterowniki multi-room, akcesoria
czyszczące do czyszczenia płyt, uchwyty oraz stojaki do urządzeń
audio-video, optycznych i magneto-optycznych nośników danych
i płyt CD, pliki z muzyką, stojaki na głośniki, uchwyty na sprzęt audio/video, podstawki pod sprzęt i akcesoria audio/video, 20 stoliki
do urządzeń audio-video, szafki na płyty, stojaki na głośniki [meble] .
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(540) (znak słowny)
(540) CALDENA SMART ORGANIC FARMING
(510), (511) 1 nawozy, hormony roślinne (fitohormony), polepszacze do gleby, regulatory wzrostu roślin, stymulatory wzrostu [inne
niż do użytku medycznego lub weterynaryjnych], bakterie [inne
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych], biostymulatory
(środki oddziałujące na procesy życiowe roślin w inny sposób niż
składnik pokarmowy), środki chemiczne do ochrony roślin [inne
niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki do ochrony nasion, aktywatory biologiczne, aktywatory
[środki chemiczne], naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające
wzrost roślin, chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie,
płyny wspomagające do użytku wraz z dodatkami do fungicydów,
środki nawilżające do użytku jako środki wspomagające do preparatów ochrony roślin, środki do wspomagania wzrostu roślin, środki
do wspomagania wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki nawilżające do użytku z rolniczymi środkami chemicznymi, środki nawilżające do użytku w preparatach przeciw szkodnikom, środki ochrony
roślin przeciw patogenom, produkty chemiczne do hamowania rozwoju chwastów, 5 pestycydy, preparaty chemiczne do zwalczania
szkodników, środki grzybobójcze, środki chwastobójcze, preparaty
do niszczenia robactwa, insektycydy, fungicydy, herbicydy, 31 nasiona, sadzonki, cebulki i rozsady do hodowli roślin, pasze.
(111) 322667
(220) 2018 12 21
(210) 494169
(151) 2019 07 19
(441) 2019 03 18
(732) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Trępnowy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AGRAVITA ORGANIC
(510), (511) 1 nawozy, hormony roślinne (fitohormony), polepszacze do gleby, regulatory wzrostu roślin, stymulatory wzrostu [inne
niż do użytku medycznego lub weterynaryjnych], bakterie [inne
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych], biostymulatory
(środki oddziałujące na procesy życiowe roślin w inny sposób niż
składnik pokarmowy), środki chemiczne do ochrony roślin [inne
niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki do ochrony nasion, aktywatory biologiczne, aktywatory
[środki chemiczne], naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające
wzrost roślin, chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie,
płyny wspomagające do użytku wraz z dodatkami do fungicydów,
środki nawilżające do użytku jako środki wspomagające do preparatów ochrony roślin, środki do wspomagania wzrostu roślin, środki
do wspomagania wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki nawilżające do użytku z rolniczymi środkami chemicznymi, środki nawilżające do użytku w preparatach przeciw szkodnikom, środki ochrony
roślin przeciw patogenom, produkty chemiczne do hamowania rozwoju chwastów, 5 pestycydy, preparaty chemiczne do zwalczania
szkodników, środki grzybobójcze, środki chwastobójcze, preparaty
do niszczenia robactwa, insektycydy, fungicydy, herbicydy, 31 nasiona, sadzonki, cebulki i rozsady do hodowli roślin, pasze.
(111) 322668
(220) 2018 12 28
(210) 494333
(151) 2019 07 19
(441) 2019 03 18
(732) GONDRO KLAUDIUSZ ŚWIAT OGRODÓW, Lędziny (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŚWIAT OGRODÓW
(510), (511) 31 materiał szkółkarski, ogrodniczy i sadowniczy do rozmnożeń, rośliny i naturalne kwiaty, krzewy, krzewy róż, sadzonki,
bulwy, flance, grzybnia, drzewa, pnie drzew, choinki, cebulki, cebulki
kwiatowe, nasiona, nasiona do celów ogrodniczych, ziarna nasienne,
produkty rolnicze, ogrodnicze i leśne, ściółka torfowa, nieprzerobione drewno, darń naturalna, kora, słoma na ściółkę, szyszki pasze,
otręby zbożowe, pokarm dla zwierząt, pożywienie dla zwierząt domowych, 42 usługi w zakresie projektowania i zakładania ogrodów,
usługi projektowania nawodnień, ochrona środowiska naturalnego
usługi w zakresie opracowywania projektów technicznych, budowlanych oraz usługi badawcze: biologiczne, geologiczne i techniczne
dotyczące ogrodów, parków, zieleńców, cmentarzy, roślinności izolacyjnej i ochronnej, alei, innych terenów zieleni, krajobrazu kulturowego i naturalnego, zabytków sztuki ogrodowej, środowiska naturalne-
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go, 44 usługi ogrodnicze, usługi rolnicze, ogrodnictwo, ogrodnictwo
krajobrazowe, projektowanie krajobrazów, projektowanie ogrodów,
usługi usuwania chwastów, tępienie szkodników w rolnictwie ogrodnictwie i leśnictwie, rozpylanie ogrodniczych środków chemicznych,
usługi z zakresu szkółek roślinnych, pielęgnacja trawników, chirurgia
drzew, szkółki roślinne udostępnianie informacji o identyfikacji roślin
i kwiatów do celów ogrodniczych.

(111) 322669
(220) 2019 01 23
(210) 495103
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 04
(732) Noris Pharma AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) HALITIL
(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) 322670
(220) 2019 01 23
(210) 495105
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 04
(732) Noris Pharma AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) PELACLAR
(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) 322671
(220) 2019 01 23
(210) 495109
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 04
(732) Noris Pharma AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) PELAKUR
(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) 322672
(220) 2019 01 23
(210) 495110
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 04
(732) Noris Pharma AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) VISACLAR
(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) 322673
(220) 2019 01 23
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 04
(732) Noris Pharma AG, Zurych (CH)

(210) 495111
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(540) (znak słowny)
(540) ACNOXIN
(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) 322674
(220) 2019 02 04
(151) 2019 07 02
(441) 2019 03 18
(732) SZUBERT ADAM P.A.LABS, Zgierz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARTON
(540)

(210) 495552

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia elektroniczne audio i wideo do rejestrowania, transmisji, odtwarzania dźwięku i/lub obrazów: nagrywarki,
odbiorniki, odtwarzacze, wzmacniacze, urządzenia do wzmacniania,
miksowania, modyfikowania, kontrolowania i rozpowszechniania
dźwięku, sprzęt i wyposażenie do dowolnych z powyższych urządzeń: głośniki, obudowy głośników, systemy głośnikowe i urządzenia kontrolne do nich, kable audio-wideo, złącza kabli audio-wideo,
przełączniki do doprowadzania sygnałów audio-wideo i sygnałów
cyfrowych, przetworniki sygnałów do głośników, oprogramowanie
komputerowe do użytku w połączeniu z dowolnym z powyższych
urządzeń i sprzętem, 37 instalacja, naprawa i konserwacja: urządzeń
audio i wideo do rejestrowania, transmisji i odtwarzania dźwięku i/
lub obrazów, urządzeń do wzmacniania, miksowania, modyfikowania, kontrolowania i rozpowszechniania dźwięku, sprzętu i wyposażenia do dowolnych z powyższych urządzeń audio i wideo oraz oprogramowania komputerowego do użytku w połączeniu z dowolnym
z powyższych urządzeń i sprzętem oraz wyposażeniem do nich.
(111) 322675
(220) 2019 02 04
(210) 495553
(151) 2019 07 24
(441) 2019 03 25
(732) SUKCES TECHNOLOGY GROUP DZIEMIAŃCZUK SPÓŁKA
JAWNA, Wasilków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) X tenpilot
(540)

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 napędy do bram, akcesoria do napędów do bram, napędy łańcuchowe do bram z szyną prowadzącą, napędy osiowe do bram,
napędy do bram wjazdowych i zewnętrznych, napędy do bram przemysłowych, silniki elektryczne do bram, siłowniki i osprzęt do siłowników, 9 napędy do automatyzacji bram skrzydłowych z siłownikiem,
centralą sterującą, radioodbiornikiem, pilotem, kompletem fotokomórek, lampą ELDC, napędy do automatyzacji bram przesuwnych z siłownikiem, centralą sterującą, radioodbiornikiem, pilotem 2-kanałowym,
kompletem fotokomórek BF, lampą ELDC, zębatą listwą stalową, z elementami montażowymi, napędy do automatyzacji bram garażowych
z siłownikiem z wbudowaną centralą sterującą i radioodbiornikiem,
pilotem 2-kanałowym, nadajniki radiowe w postaci pilotów przenośnych oraz pilotów naściennych do bram wjazdowych i garażowych,
piloty zdalnego sterowania, mechanizmy zdalnego sterowania, elektryczne i elektroniczne urządzenia oraz systemy do zdalnego sterowania otwieraniem i zamykaniem bram, zdalne regulatory, przełączniki czasowe automatyczne, nadajniki ręczne, wyłączniki zegarowe,
wyłączniki zdalnie sterowane, programatory czasowe, elektryczne
napędy do bram ze sterowaniem bezpośrednim lub radiowym, oprogramowanie do sterowania napędem do bram, 35 usługi w zakresie
prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej, sprzedaży z katalo-
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gu lub wykorzystując zamówienie korespondencyjne, zamówienie
ze strony internetowej lub używając środków telekomunikacji napędów do bram, części zamiennych do napędów, elektrycznych i elektronicznych urządzeń oraz systemów do zdalnego sterowania otwieraniem i zamykaniem bram, oprogramowania do sterowania napędem
do bram, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych napędów do bram, reklama za pośrednictwem Internetu,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, promowanie towarów
za pośrednictwem łączy telefonicznych i Internetu napędów do bram
i ich części zamiennych, usługi marketingowe.

(111) 322676
(220) 2019 02 04
(210) 495557
(151) 2019 07 24
(441) 2019 03 25
(732) BARTKOWIAK ZUZANNA, ŁUCZAK-PIECHOWIAK
ALEKSANDRA GABINETY MEDYCZNE NOVINA SPÓŁKA CYWILNA,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gabinety Medyczne novina
(540)

(591) szary, biały, niebieski
(531) 24.17.25, 03.11.01, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi medyczne.
(111) 322677
(220) 2019 02 04
(210) 495562
(151) 2019 07 25
(441) 2019 03 25
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Sutriheal-koi i goi
(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) 322678
(220) 2019 02 04
(210) 495563
(151) 2019 07 25
(441) 2019 03 25
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MUCOVAGIN fizjoemulsja
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji, kosmetyki dla niemowląt
i dzieci, kosmetyki ochronne, preparaty do higieny, 5 preparaty farmaceutyczne, wyroby medyczne, preparaty do celów medycznych,
globulki, kompresy, maści, płyny, żele do celów medycznych, plastry
do celów medycznych, materiały opatrunkowe, kosmetyki do celów
medycznych, środki i preparaty higieniczne, suplementy diety, żywność dietetyczna, żywność do celów medycznych, testy do diagnostyki, preparaty diagnostyczne do celów medycznych.
(111) 322679
(220) 2019 02 05
(210) 495587
(151) 2019 07 04
(441) 2019 03 18
(732) LACHOWICZ SEBASTIAN LO-GO, Sochaczew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LiczOkno-GO
(540)

(591) szary, czerwony
(531) 07.03.02, 26.03.23, 26.11.11, 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do sterowania i zarządzania aplikacjami serwerów dostępowych, mobilne aplikacje, aplikacje mobilne na telefon umożliwiające wycenę ślusarki, edukacyjne
aplikacje mobilne, mobilne odbiorniki danych, edukacyjne aplikacje
mobilne, kupony mobilne do pobrania, aplikacje mobilne do zamawiania taksówek, odbiorniki cyfrowej telewizji mobilnej (DMB), szybkie ładowarki do urządzeń mobilnych, oprogramowanie do zarządzania urządzeniami mobilnymi, oprogramowanie komputerowe
do mobilnych aplikacji umożliwiających interakcje i łączenie pomiędzy pojazdami i urządzeniami mobilnymi, kable do mobilnego połączenia wysokiej jakości (MHL), oprogramowanie do rzeczywistości
rozszerzonej do użytku w urządzeniach mobilnych, aplikacje mobilne
do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia
na sobie, oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do użytku
w urządzeniach mobilnych w celu integracji danych elektronicznych
ze środowiskiem świata zewnętrznego, 35 usługi sprzedaży, reklamy
i promocji produktów takich jak: oprogramowanie komputerowe
do sterowania i zarządzania aplikacjami serwerów dostępowych, mobilne aplikacje, aplikacje mobilne na telefon umożliwiające wycenę
ślusarki, edukacyjne aplikacje mobilne, mobilne odbiorniki danych,
edukacyjne aplikacje mobilne, kupony mobilne do pobrania, aplikacje mobilne do zamawiania taksówek, odbiorniki cyfrowej telewizji
mobilnej (DMB), szybkie ładowarki do urządzeń mobilnych, oprogramowanie do zarządzania urządzeniami mobilnymi, oprogramowanie komputerowe do mobilnych aplikacji umożliwiających interakcje
i łączenie pomiędzy pojazdami i urządzeniami mobilnymi, kable
do mobilnego połączenia wysokiej jakości (MHL), oprogramowanie
do rzeczywistości rozszerzonej do użytku w urządzeniach mobilnych,
aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, oprogramowanie do rzeczywistości
rozszerzonej do użytku w urządzeniach mobilnych w celu integracji
danych elektronicznych ze środowiskiem świata zewnętrznego.

(111) 322680
(220) 2019 02 06
(210) 495632
(151) 2019 07 19
(441) 2019 03 18
(732) GRUPA PRACE WYKOŃCZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wodzisław Śląski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) akademia Grupy Prace Wykończeniowe
(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 35 pomoc w zarządzaniu działalnością, reklama, rozpowszechnianie reklam.
(111) 322681
(220) 2019 02 06
(210) 495636
(151) 2019 07 29
(441) 2019 03 25
(732) MINING SERVICES AND ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czechowice-Dziedzice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MSE
(540)

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, pozostała działalność związana
z udostępnianiem pracowników, 36 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe, 37 naprawa i konserwacja
maszyn, 40 pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie
i oczyszczanie ścieków, wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną,
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, wydobywanie węgla kamiennego, pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie
indziej niesklasyfikowane.

(111) 322682
(220) 2019 02 06
(151) 2019 07 29
(441) 2019 03 25
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) juniorVit
(540)

177
(210) 495638

(591) granatowy, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, suplementy diety dla ludzi,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, napoje witaminizowane.
(111) 322683
(220) 2019 02 06
(151) 2019 07 29
(441) 2019 03 25
(732) UNILINK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UniTruck
(540)

(210) 495640

(591) pomarańczowy, granatowy
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 36 ubezpieczenia.
(111) 322684
(220) 2019 02 06
(210) 495641
(151) 2019 07 29
(441) 2019 03 25
(732) MINING SERVICES AND ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czechowice-Dziedzice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Mining Services and Engineering Sp. z o.o.
(510), (511) 35 działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, pozostała działalność związana
z udostępnianiem pracowników, 36 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe, 37 naprawa i konserwacja
maszyn, 40 pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie
i oczyszczanie ścieków, wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną,
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, wydobywanie węgla kamiennego, pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie
indziej niesklasyfikowane.
(111) 322685
(220) 2019 02 06
(151) 2019 07 29
(441) 2019 03 25
(732) UNILINK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UniRider
(540)

(210) 495642

(591) granatowy, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 ubezpieczenia.
(111) 322686
(220) 2019 02 06
(151) 2019 07 29
(441) 2019 03 25
(732) UNILINK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UniGap
(540)

(591) granatowy, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 ubezpieczenia.

(210) 495646
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(732) UNILINK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UniPrawnik
(540)
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(210) 495647

(591) pomarańczowy, granatowy
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 36 ubezpieczenia.
(111) 322688
(220) 2019 02 06
(210) 495654
(151) 2019 07 29
(441) 2019 03 25
(732) MINING SERVICES AND ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czechowice-Dziedzice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MSE
(510), (511) 35 działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, pozostała działalność związana
z udostępnianiem pracowników, 36 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe, 37 naprawa i konserwacja
maszyn, 40 pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie
i oczyszczanie ścieków, wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną,
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, wydobywanie węgla kamiennego, pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie
indziej niesklasyfikowane.
(111) 322689
(220) 2019 02 06
(151) 2019 07 02
(441) 2019 03 18
(732) P.P.U. ECOSTEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawiercie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ECOSTEEL
(540)

(210) 495655

(591) czerwony, czarny
(531) 26.04.02, 26.04.03, 26.05.01, 26.05.18, 26.11.03, 26.11.05,
26.11.07, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy w stanie surowym oraz
półprodukty i wyroby z tych materiałów, w szczególności stal, półprodukty i wyroby stalowe, a także konstrukcje metalowe.
(111) 322690
(220) 2019 02 06
(210) 495657
(151) 2019 07 02
(441) 2019 03 18
(732) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zawiercie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARIONETKA
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 5 papierosy beztytoniowe do celów medycznych, 34
papierosy elektroniczne, papierosy beztytoniowe nie do celów medycznych, waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz
aromaty i płyny do nich, elektroniczne fajki wodne, urządzenia
elektroniczne do inhalacji nikotynowej, urządzenia elektroniczne
do aerozoli do inhalacji zawierających nikotynę, wkłady zawierające
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chemiczne substancje aromatyczne w płynie do papierosów elektronicznych, kartridże do papierosów elektronicznych, atomizery
do papierosów elektronicznych, kartomizery do papierosów elektronicznych, zestawy do palenia papierosów elektronicznych, naboje
do kartridżów do papierosów elektronicznych, płyny do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierające aromaty w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, płyn
do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glikol propylenowy, płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający
glicerynę roślinną, aromaty chemiczne w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki
eteryczne, elektroniczne fajki do tytoniu, cygara elektroniczne, filtry
do tytoniu, filtry do papierosów, waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego, środki czyszczące do papierosów elektronicznych,
przybory dla palaczy, artykuły dla palaczy, nie z metalu szlachetnego, 35 usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem
Internetu, dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online.

(111) 322691
(220) 2019 02 06
(151) 2019 07 25
(441) 2019 03 25
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HYDROUT
(540)

(210) 495659

(591) granatowy, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi.
(111) 322692
(220) 2019 02 06
(210) 495667
(151) 2019 07 25
(441) 2019 03 25
(732) LINOWSKI DOMINIK, LINOWSKA BEATA EUROPEJSKIE
CENTRUM ROZWOJU KADR SPÓŁKA CYWILNA, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ECRK Europejskie Centrum Rozwoju Kadr
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 edukacja, edukacja on-line z komputerowej bazy danych lub za pomocą internetu czy ekstranetów, edukacja dorosłych,
edukacyjne usługi doradcze, nauczanie i szkolenia, kursy szkoleniowe, organizowanie i prowadzenie szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów-szkoleń, organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, organizowanie i prowadzanie
konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie wykładów,
planowanie wykładów w celach edukacyjnych, zapewnianie szkoleń
on-line, usługi nauki na odległość świadczone on-line, publikowanie,
publikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych,
publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, publikowanie materiałów multimedialnych on-line, publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw
socjalnych, publikowanie dokumentów, publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, publikowanie książek, publikowanie
elektroniczne, publikowanie druków, również w formie elektronicznej innych niż do celów reklamowych, publikowanie druków w formie elektronicznej w Internecie, doradztwo zawodowe-doradztwo
edukacyjne lub szkoleniowe, doradztwo specjalistyczne w zakresie
edukacji, edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia innych niż
do celów reklamowych, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, produkcja filmów szkoleniowych, produkcja filmów w celach edukacyjnych, produkcja prezentacji audiowizualnych, publikacje multimedialne.

Nr 11/2019
(111) 322693
(220) 2019 02 06
(151) 2019 07 30
(441) 2019 03 25
(732) KOŁODZIEJCZYK DANIEL, Jaroszowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAJKA
(540)
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(210) 495671

(591) niebieski, czerwony, biały, czarny
(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 broszury, prospekty, podręczniki, druki, dzienniki,
przybory szkolne-artykuły piśmienne, artykuły biurowe, drukowane
materiały dydaktyczne, albumy do wklejania, poradniki-podręczniki,
afisze, plakaty, ulotki, drukowane foldery informacyjne, katalogi, notatniki, kalendarze, zakładki do książek, karty, opakowania kartonowe, pudełka tekturowe, pudełka kartonowe lub papierowe, artykuły
papiernicze do pisania, zeszyty, książeczki do kolorowania, pudełka
na prezenty, 28 zabawki, grzechotki, klocki do zabawy, łamigłówki,
gry, układanki, puzzle, karty do gry, oznaczniki, pionki do gier, żetony
do gier, figurki do zabawy, ozdoby choinkowe.
(111) 322694
(220) 2017 08 16
(210) 475339
(151) 2019 07 17
(441) 2019 03 18
(732) CE Black Trust HOLDING II B.V., Amsterdam (NL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Apexim
(540)

(591) niebieski
(531) 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 1 antydetonatory do silników spalinowych wewnętrznego spalania, chemikalia do odbarwiania olejów, dodatki chemiczne do olejów, dodatki chemiczne do paliwa, dodatki detergentowe
do benzyny, dyspersanty ropy naftowej, emulgatory, gumy jako materiały do klejenia do celów przemysłowych, katalizatory, katalizatory
biochemiczne, kleje, mastyksy do opon, materiały filtracyjne, preparaty chemiczne, materiały filtracyjne z substancji mineralnych, materiały
syntetyczne do absorpcji oleju, mieszanki do gaszenia ognia, mieszanki do naprawiania dętek, mieszanki do naprawy opon, olej przekładniowy, płyn przeciw zamarzaniu, płyny do obwodów hydraulicznych,
płyny do odsiarczania akumulatorów elektrycznych, płyny do układu
kierowniczego ze wspomaganiem, płyny hamulcowe, pochłaniacze
gazów, substancje aktywne, preparaty chłodnicze, preparaty do klejenia, preparaty do konserwacji gumy, preparaty do oczyszczania gazu,
preparaty do odgumowywania, preparaty do odklejania i odłączania,
preparaty do odpuszczania metali, preparaty do oszczędzania paliwa,
preparaty do wulkanizacji, preparaty ognioodporne, preparaty zapobiegające tworzeniu się powłok osadowych, preparaty zapobiegające
zagotowaniu się chłodziwa silnikowego, rozpuszczalniki do lakierów,
roztwory zapobiegające tworzeniu się piany w akumulatorach, silikony, spoiwa, preparaty do impregnacji wodoodporne, z wyjątkiem
farb, szpachlówka do karoserii samochodowej, środki chemiczne
do oczyszczania oleju, środki chemiczne do usuwania osadu węglowego z silników, środki chłodzące do silników pojazdów, środki dyspergujące olej, środki korozyjne, utleniacze jako dodatki chemiczne
do paliwa silnikowego, węgiel aktywny, węgiel do filtrów, woda destylowana, wzmacniacze chemiczne do kauczuku, zakwaszona woda
do ładowania akumulatorów, 4 benzyna, alkohol etylowy jako paliwo,
benzyna ciężka, benzyna lekka, ciecze chłodząco smarujące, olej napędowy, oleje do smarowania, oleje silnikowe, paliwa mineralne, paliwa
gazowe, paliwo na bazie alkoholu, ropa naftowa surowa lub rafinowana, rozpylane mieszanki paliwowe, smary, zestalone gazy jako paliwo,
9 automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach pojazdów, awaryjne trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, baterie do oświetlania, baterie elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, cewki,
induktory, cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, czujniki,
elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowa-
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nia, gaśnice, płyty do akumulatorów elektrycznych, przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, regulatory napięcia do pojazdów, rejestratory
przebytej drogi dla pojazdów, skrzynki akumulatorowe, tachometry,
taksometry, termostaty do pojazdów, urządzenia do automatycznego
kierowania do pojazdów, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia do wyważania, urządzenia systemu GPS, wskaźniki ciśnienia, rejestratory ciśnienia, wskaźniki nachylenia, spadku, wskaźniki prędkości,
znaki drogowe świecące lub mechaniczne, 29 chipsy owocowe, chipsy
ziemniaczane, galaretki, hot dogi w cieście kukurydzianym, jaja, kiełbaski w cieście, masło, mięso i wędliny, mleczne produkty, owoce gotowane, owoce konserwowane, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi,
produkty serowarskie, przekąski na bazie owoców, sałatki warzywne,
wywar, bulion, 30 cheeseburger, czekolada, gofry, gotowe potrawy
na bazie makaronu, guma do żucia, herbata, kanapki, kanapki z parówką, hot dog, kawa, krakersy, kukurydza prażona, popcorn, lody, mięso zapiekane w cieście, musy czekoladowe, musy deserowe, napoje:
czekoladowe z mlekiem, ma bazie kawy, kakaowe z mlekiem, kawowe z mlekiem, na bazie czekolady, na bazie herbaty, na bazie kakao,
na bazie kawy, owocowe galaretki jako słodycze, pastylki jako wyroby
cukiernicze, pizza, placki, pomadki jako cukierki, przekąski na bazie
ryżu, przekąski na bazie zbóż, ptifurki, ciasteczka, quiche, tabule-sałatka z kuskus, tacos-danie meksykańskie, wyroby cukiernicze, 31 warzywa świeże, zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziemniaki, 35 sprzedaż
detaliczna i hurtowa w sklepach i hurtowniach także internetowych
towarów jak: antydetonatory do silników spalinowych wewnętrznego spalania, chemikalia do odbarwiania olejów, dodatki chemiczne
do olejów, dodatki detergentowe do benzyny, dyspersanty ropy naftowej, paliwa, dodatki detergentowe do benzyny, dyspersanty ropy
naftowej, emulgatory, gumy jako materiały do klejenia do celów przemysłowych, katalizatory, katalizatory biochemiczne, kleje, mastyksy
do opon, materiały filtracyjne, preparaty chemiczne, materiały filtracyjne z substancji mineralnych, materiały syntetyczne do absorpcji
oleju, mieszanki do gaszenia ognia, mieszanki do naprawiania dętek,
mieszanki do naprawy opon, olej przekładniowy, płyn przeciw zamarzaniu, płyny do obwodów hydraulicznych, płyny do odsiarczania akumulatorów elektrycznych, płyny do układu kierowniczego ze wspomaganiem, płyny hamulcowe, pochłaniacze gazów, substancje aktywne,
preparaty chłodnicze, preparaty do klejenia, preparaty do konserwacji
gumy, preparaty do oczyszczania gazu, preparaty do odgumowywania, preparaty do odklejania i odłączania, preparaty do odpuszczania
metali, preparaty do oszczędzania paliwa, preparaty do wulkanizacji,
preparaty ognioodporne, preparaty zapobiegające tworzeniu się powłok osadowych, preparaty zapobiegające zagotowaniu się chłodziwa silnikowego, rozpuszczalniki do lakierów, roztwory zapobiegające tworzeniu się piany w akumulatorach, silikony, spoiwa, preparaty
do impregnacji wodoodporne, z wyjątkiem farb, szpachlówka do karoserii samochodowej, środki chemiczne do oczyszczania oleju, środki
chemiczne do usuwania osadu węglowego z silników, środki chłodzące do silników pojazdów, środki dyspergujące olej, środki korozyjne,
utleniacze jako dodatki chemiczne do paliwa silnikowego, węgiel aktywny, węgiel do filtrów, woda destylowana, wzmacniacze chemiczne
do kauczuku, zakwaszona woda do ładowania akumulatorów, benzyna, alkohol etylowy jako paliwo, benzyna ciężka, benzyna lekka, ciecze chłodząco smarujące, olej napędowy, oleje do smarowania, oleje
silnikowe, paliwa mineralne, paliwa gazowe, paliwo na bazie alkoholu,
ropa naftowa surowa lub rafinowana, rozpylane mieszanki paliwowe,
smary, zestalone gazy jako paliwo automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach pojazdów, awaryjne trójkąty ostrzegawcze
do pojazdów, baterie do oświetlania, baterie elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, cewki, induktory, cewki elektromagnetyczne,
cewki elektryczne, czujniki, elektroniczne breloki do kluczy będące
pilotami zdalnego sterowania, gaśnice, płyty do akumulatorów elektrycznych, przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, regulatory napięcia do pojazdów, rejestratory przebytej drogi dla pojazdów, skrzynki
akumulatorowe, tachometry, taksometry, termostaty do pojazdów,
urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, urządzenia
do pomiaru ciśnienia, urządzenia do wyważania, urządzenia systemu
GPS, wskaźniki ciśnienia, rejestratory ciśnienia, wskaźniki nachylenia,
spadku, wskaźniki prędkości, znaki drogowe świecące lub mechaniczne, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, galaretki, hot dogi w cieście kukurydzianym, jaja, kiełbaski w cieście, masło, mięso i wędliny,
mleczne produkty, owoce gotowane, owoce konserwowane, potrawy
z ryb do spożycia przez ludzi, produkty serowarskie, przekąski na bazie
owoców, sałatki warzywne, wywar, bulion, cheeseburger, czekolada,
gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu, guma do żucia, herbata,
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kanapki, kanapki z parówką, hot dog, kawa, krakersy, kukurydza prażona, popcorn, lody, mięso zapiekane w cieście, musy czekoladowe,
musy deserowe, napoje, owocowe galaretki jako słodycze, pastylki
jako wyroby cukiernicze, pizza, placki, pomadki jako cukierki, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, ptifurki, ciasteczka, quiche,
tabule-sałatka z kuskus, tacos-danie meksykańskie, wyroby cukiernicze, warzywa świeże, zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziemniaki,
36 handel walutami i wymiana walut, 39 dostawa towarów, holowanie, usługi car-sharingu.

(111) 322695
(220) 2018 08 07
(210) 489110
(151) 2019 09 20
(441) 2019 04 23
(732) REVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WELLCOME HOME
(510), (511) 36 usługi agencji nieruchomości, usługi pośrednictwa
w obrocie nieruchomości, usługi administrowania i zarządzania
nieruchomościami, doradztwo w sprawach nieruchomości, usługi
agentów zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami i wynajmowaniem nieruchomości, usługi wyceny nieruchomości, usługi
dzierżawy majątku nieruchomego, usługi wynajmu oraz leasingu
nieruchomości, usługi organizowania finansowania zakupu nieruchomości, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie nieruchomości, usługi finansowania nieruchomości, usługi wyszukiwania
nieruchomości na zlecenie osób trzecich, usługi udzielania informacji o powyższych usługach.
(111) 322696
(220) 2018 10 17
(210) 491711
(151) 2019 08 20
(441) 2019 02 11
(732) E. van Triest Holding B.V., Amsterdam (NL)
(540) (znak słowny)
(540) PLIANT
(510), (511) 28 urządzenia sportowe i urządzenia do fitnessu, ławeczki do fitness, domowe urządzenia do fitness, poręcze wielofunkcyjne
do ćwiczeń, stojaki do przysiadów, gry i zabawki, taśmy i pasy dla sportowców i dla podnoszących ciężary, mianowicie pasy do podnoszenia ciężarów, piłki do jogi, kółka gimnastyczne, przyrządy stosowane
w kulturystyce, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, sprzęt
gimnastyczny, rowery stacjonarne, hantle, przyrządy do podnoszenia
ciężarów, liny do celów sportowych (skakanki, liny do przeciągania),
elektryczne urządzenia gimnastyczne, ochraniacze na klatkę piersiową, aparaty do ściskania, aparaty do ćwiczenia nacisku dłoni, wyciągi treningowe, worki treningowe, ochraniacze do uprawiania sportu,
bieżnie stacjonarne, orbitreki przednionapędowe i tylnonapędowe,
platformy wibracyjne, ergometry wioślarskie.
(111) 322697
(220) 2018 12 07
(210) 493560
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) WINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SELEKCJA MAKŁOWICZ
(540)
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w płynie, zawierających głównie ryż, gotowych dań z ryżu, przekąsek z produktów zbożowych, przekąsek na bazie ryżu, przekąsek
wieloziarnistych, przekąsek z musli, przekąsek z kukurydzy, chrupek
serowych [przekąski], przekąski wykonane z kukurydzy, wyciskanych
przekąsek zawierających kukurydzę, przekąsek z ekstrudowanej
pszenicy, przekąsek na bazie Muesli, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi informacyjne dla konsumentów, usługi dystrybucji ulotek, broszur reklamowych.

(111) 322698
(220) 2018 12 07
(210) 493556
(151) 2019 07 29
(441) 2019 04 01
(732) WINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M
(540)

(591) ciemnoczerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w szczególności wino, 35 usługi
w zakresie sprzedaży przede wszystkim win, w tym: usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu i usługi
informacyjne dla konsumentów, usługi dystrybucyjne.
(111) 322699
(220) 2018 12 07
(210) 493558
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) WINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SELEKCJA MAKŁOWICZ
(540)

(531) 27.05.10
(510), (511) 30 kanapki, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, gotowe dania z ryżu, przekąski z produktów zbożowych, przekąski na bazie ryżu, przekąski wieloziarniste, przekąski
z musli, przekąski z kukurydzy, chrupki serowe [ przekąski], przekąski
wytwarzane z Muesli, przekąski wykonane z kukurydzy, wyciskane
przekąski zawierające kukurydzę, przekąski z ekstrudowanej pszenicy, 33 napoje alkoholowe, wino, 35 usługi w zakresie sprzedaży
napojów alkoholowych, win, kanapek, dań gotowych suchych lub
w płynie, zawierających głównie ryż, gotowych dań z ryżu, przekąsek z produktów zbożowych, przekąsek na bazie ryżu, przekąsek
wieloziarnistych, przekąsek z musli, przekąsek z kukurydzy, chrupek
serowych [przekąski], przekąski wykonane z kukurydzy, wyciskanych
przekąsek zawierających kukurydzę, przekąsek z ekstrudowanej
pszenicy, przekąsek na bazie Muesli, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi informacyjne dla konsumentów, usługi dystrybucyjne w zakresie dystrybucji ulotek, broszur reklamowych.
(111) 322700
(220) 2019 01 25
(210) 495203
(151) 2019 08 13
(441) 2019 04 01
(732) MENIO-BALBOUS MAGDALENA, Nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zapach Orientu
(540)

(531) 27.05.24
(510), (511) 30 kanapki, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, gotowe dania z ryżu, przekąski z produktów zbożowych, przekąski na bazie ryżu, przekąski wieloziarniste, przekąski
z musli, przekąski z kukurydzy, chrupki serowe [ przekąski], przekąski
wytwarzane z Muesli, przekąski wykonane z kukurydzy, wyciskane
przekąski zawierające kukurydzę, przekąski z ekstrudowanej pszenicy, 33 napoje alkoholowe, wino, 35 usługi w zakresie sprzedaży
napojów alkoholowych, win, kanapek, dań gotowych suchych lub

(591) zielony
(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.13, 26.13.01, 29.01.03
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(510), (511) 3 zestawy kosmetyczne, zapachy, antyperspiranty (przybory toaletowe), aromaty (olejki eteryczne), balsamy do celów kosmetycznych, bazy do perfum kwiatowych, cytrynowe olejki eteryczne,
dezodoranty dla ludzi i zwierząt, drewno zapachowe, dyfuzory z patyczkami zapachowymi, ekstrakty kwiatowe (perfumy), ekstrakty
ziołowe do celów kosmetycznych, esencja badianowa, esencja mięty
(olejek eteryczny), esencje eteryczne, jonony (wyroby perfumeryjne),
kadzidełka, kadzidełka na patyczkach, kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, mydła, olejek bergamotowy, olejek golteriowy, olejek jaśminowy, olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejek do celów kosmetycznych, olejek do perfum
i zapachów, olejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa cedrowego,
olejki toaletowe, pałeczki zapachowe, piżmo (wyroby perfumeryjne),
preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do odymiania (perfumy), preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty toaletowe, produkty perfumeryjne, środki odświeżające powietrze (zapachowe),
terpeny (olejki eteryczne), woda kolońska, woda lawendowa, woda
perfumowana, 35 publikowanie tekstów reklamowych, pomoc w zakresie planowania działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą, promocja sprzedaży, usługi sklepów detalicznych
online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, promocyjne usługi
handlowe, przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych,
promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, usługi
reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego, wydawanie ulotek reklamowych, reklama za pośrednictwem mediów
elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie
detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych.

(111) 322701
(220) 2019 04 03
(151) 2019 09 18
(441) 2019 06 03
(732) CONSTEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) consteel
(540)

(210) 498144

(591) czarny, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 24.15.03, 24.15.08
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości, wynajem powierzchni
biurowej, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, 37 usługi
generalnych wykonawców budowlanych, budowa nieruchomości, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości
komercyjnych, budowa nieruchomości przemysłowych, rozbiórka
budynków, nadzór budowlany, montaż rusztowań, wynajem maszyn budowlanych, wynajem narzędzi budowlanych, konserwacja
i naprawa budynków, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 42 projektowanie budynków, projektowanie
wnętrz budynków, projektowanie wnętrz komercyjnych.
(111) 322702
(220) 2019 04 15
(151) 2019 09 30
(441) 2019 06 10
(732) SZCZUTKOWSKI JAKUB KAROL, Kieźliny (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIZON
(540)

(210) 498794

(591) biały, czerwony
(531) 05.07.02, 03.04.04, 03.04.22, 03.04.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 alternatory [generatory prądu przemiennego], awaryjne
generatory prądotwórcze, bębny [części maszyn], brony, chłodnice
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do silników, cylindry do maszyn, cylindry do silników, części hamulcowe, inne niż do pojazdów, czopy [części maszyn], czółenka [części maszyn], czyszczalnie złożone do ziaren, dławnice [części maszyn], dmuchawy do sprężania, wysysania i transportu gazu, dmuchawy
do sprężania, zasysania i transportu ziarna, dźwigi [urządzenia do podnoszenia i wyciągania], dźwigniki zębatkowe, elewatory rolnicze, etykieciarki, eżektory [wyrzutniki], filtry [części maszyn lub silników], filtry
do oczyszczania chłodzącego powietrza, do silników, gaźniki, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn i urządzeń ładunkowo-rozładunkowych, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn
rolniczych, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic pługów śnieżnych, głowice cylindrów do silników, grabie do zgrabiarek, instalacje
odsysające pył do czyszczenia, iskrowniki zapłonowe, kable sterownicze do maszyn i silników, kamienie młyńskie, klocki hamulcowe, inne
niż do pojazdów, kolektory wydechowe do silników, koła maszyn, kołowrotki [przędzenie], kołowroty [do wyciągania], kombajny zbożowe,
konwertory paliwa do silników spalinowych wewnętrznego spalania,
koparki jednoczerpakowe mechaniczne, korbowody do maszyn, motorów i silników, korby [części maszyn], koronkarki [maszyny], kosiarki,
kosze samowyładowcze mechaniczne, kotły maszynowe [parowe],
krajarki [maszyny], krążki [części maszyn], krosna, kultywatory [maszyny], kurki spustowe, lance termiczne [maszyny], lemiesze pługów, łańcuchy do podnośników [części maszyn], łańcuchy napędowe, inne niż
do pojazdów lądowych, łoża silnika, inne niż do pojazdów lądowych,
łożyska, łożyska [części maszyn], łożyska do wałów transmisyjnych, łożyska kulkowe, łożyska przeciwcierne do maszyn, łożyska z automatycznym smarowaniem, łuskarki ziarna, maszynowe koła zamachowe,
maszynowy mechanizm przekładniowy, maszyny do filtrowania, maszyny do mieszania, maszyny do mycia ciśnieniowego, maszyny
do oplatania, maszyny do ostrzenia, maszyny do ostrzenia ostrzy, maszyny do pielenia, maszyny do regulowania [nastawiania], maszyny
do robót ziemnych, maszyny do sortowania dla przemysłu, maszyny
do tłoczenia, maszyny do ubijania, maszyny do uprawiania ziemi
do użytku rolniczego, maszyny do usuwania odpadków, maszyny drenarskie, maszyny i urządzenia do czyszczenia [elektryczne], maszyny
kopiące rowy [pługi], maszyny rolnicze, maszyny rozpylające, maszyny
wirujące, maszyny wydmuchowe, maźnice [części maszyn], mechaniczne podajniki paszy dla zwierząt, mechanizmy napędowe, inne niż
do pojazdów lądowych, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, membrany do pomp, mieszalniki, miksery elektryczne, miksery
elektryczne do celów domowych, młocarnie, młotki [części maszyn],
młoty dźwigniowe, młoty elektryczne, młoty pneumatyczne, młynki
do kawy, inne niż obsługiwane ręcznie, młynki do mielenia mąki [maszyny], młynki do użytku domowego inne niż ręczne, młynki domowe
elektryczne, młyny [maszyny], młyny odśrodkowe, narzędzia ręczne
o napędzie innym niż ręczny, narzędzia rolnicze, inne niż o napędzie
ręcznym, nawijarki mechaniczne do przewodów giętkich, noże [części
maszyn], obicia do zgrzeblarek [części maszyn], obrabiarki, obudowy
[części maszyn], obudowy łożysk do maszyn, odkurzacze, odpowietrzacze [odgazowywacze] wody zasilającej, odtłuszczacze [maszyny],
okładziny szczęk hamulca, inne niż do pojazdów, osie do maszyn, osłony maszyn, ostrza [części maszyn], ostrza do kosiarek, ostrza do sieczkarni, pakowarki, paski klinowe do silników, pasy do maszyn, pasy
do podnośników, pasy do prądnic, pasy do przenośników, pasy do silników, pierścienie o kulistej powierzchni roboczej do łożysk, pierścienie smarujące [części maszyn], pierścienie tłokowe, piły [maszyny], piły
o napędzie innym niż ręczny, płuczkarki, pługi, pługi do usuwania darni, pługi śnieżne, płytki cierne hamulca, inne niż do pojazdów, podajniki [części maszyn], podgrzewacze wody [części maszyn], podnośniki
[urządzenia], podnośniki [windy], podnośniki pneumatyczne, podstawy [statywy] maszyn, pompy [części maszyn lub silników], pompy [maszyny], pompy odśrodkowe, pompy paliwowe samonastawne, pompy
próżniowe [maszyny], pompy smarownicze, prasy [maszyny do celów
przemysłowych], prasy do paszy, 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, przesiewacze, przetrząsacze
do siana, rampy załadunkowe, 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, rozruszniki silników, sieczkarnie, siewniki [maszyny], silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, silniki hydrauliczne, silniki na sprężone powietrze,

182

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

silniki napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, silniki, inne niż
do pojazdów lądowych, sita [maszyny lub części maszyn], skrzynie korbowe do maszyn i silników, smarownice [części maszyn], snopowiązałki, sortownice, sprężyny [części maszyn], sprzęgła wałów [maszyny],
sterowniki hydrauliczne do maszyn i silników, sterowniki pneumatyczne do silników i maszyn, stojany [statory], stoły do maszyn, suszarki
wirowe [bez podgrzewania], suwnice pomostowe, szczotki [części maszyn], szczotki prądnic, szczotki węglowe [elektryczność], szpule [części maszyn], świece zapłonowe do silników spalinowych wewnętrznego spalania, świece żarowe do silników diesla, tłoki [części maszyn lub
silników], tłoki do amortyzatorów, tłoki do cylindrów, tłoki do silników,
tłumiki do silników, transportery pneumatyczne, turbiny hydrauliczne,
turbiny wiatrowe, turbiny, inne niż do pojazdów lądowych, turbosprężarki, uchwyty [części maszyn], uchwyty do ostrzy [części maszyn],
ugniatarki mechaniczne, urządzenia do szypułkowania [maszyny],
urządzenia do tarcia warzyw, urządzenia elektromechaniczne do przygotowywania żywności, urządzenia mechaniczne do nawijania, urządzenia podnośnikowe, urządzenia przeciw zanieczyszczeniom do silników, urządzenia przeładunkowe do załadunku i wyładunku,
urządzenia zapłonowe do silników spalinowych wewnętrznego spalania, wały korbowe, wały napędowe, inne niż do pojazdów lądowych,
wały rozrządcze do silników pojazdów, wciągniki [wielokrążki], wentylatory do silników, wialnie, wiązarki do siana, wibratory [maszyny]
do celów przemysłowych, wieszaki [części maszyn], wolne koła, inne
niż do pojazdów lądowych, wtryskiwacze paliwa do silników, wyciągi
[dźwigi], wymienniki ciepła [części maszyn], wytłaczarki, zamiatarki
drogowe [samojezdne], zasilacze do gaźników, zawory [części maszyn
lub silników], zawory [części maszyn], zawory ciśnieniowe [części maszyn], zawory klapowe [części maszyn], zbiorniki wyrównawcze [części
maszyn], zgrabiarki, złącza uszczelniające [części silników], zmotoryzowane kultywatory, żniwiarki i snopowiązałki, 12 alarmy antywłamaniowe do pojazdów, amortyzatory zawieszenia w pojazdach, antypoślizgowe przyrządy do opon pojazdów, bagażniki do pojazdów, błotniki,
ciągniki, ciągniki drogowe do ciągnięcia naczep, ciężarki do wyważania kół pojazdów, ciężarówki, czopy osi pojazdów, dętki do opon pneumatycznych, drążki skrętne do pojazdów, drzwi do pojazdów, dżojstiki
do pojazdów, furgony [pojazdy], gąsienicowy układ bieżny do pojazdów [taśmy gąsienicowe], hamulce do pojazdów, kierownice pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, klaksony do pojazdów, klatki
transportowe, klipsy przystosowane do mocowania części samochodowych do nadwozi, kolce do opon, koła do pojazdów lądowych, kontenery przechylne, korbowody do pojazdów lądowych, inne niż części
silników, korki do zbiorników paliwa w pojazdach, korpusy opon, kółka
samonastawne do wózków [pojazdy], lusterka boczne do pojazdów,
lusterka wsteczne, łańcuchy do samochodów, łańcuchy napędowe
do pojazdów lądowych, łańcuchy przeciwpoślizgowe, łaty do opon,
łoża silnika do pojazdów lądowych, maski do pojazdów, maski silników
do pojazdów, mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, miejsca leżące [do spania] w pojazdach, nadwozia pojazdów, nadwozia samochodowe, nakrętki do szpilek piast w kołach pojazdów, napinacze
do szprych do kół, obręcze do piast kół, obręcze kół pojazdów, obwody hydrauliczne do pojazdów, okładziny hamulcowe do pojazdów,
opony do pojazdów, opony do pojazdów mechanicznych, opony pełne do kół pojazdów, opony pneumatyczne, osie pojazdów, osłony
przeciwsłoneczne do samochodów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń
w pojazdach, piankowe wkładki do opon, piasty kół pojazdów, płytki
cierne hamulca do samochodów, podnośniki ścianki tylnej skrzyni ładunkowej [części pojazdów lądowych], podwozia pojazdów, podwozia samochodów, pojazdy do poruszania się drogą lądową, pojazdy
elektryczne, pojazdy zdalnie sterowane, inne niż zabawki, pojazdy-chłodnie, pokrowce na pojazdy [dopasowane], pokrowce na siedzenia pojazdów, pompy powietrzne [akcesoria do pojazdów], popielniczki do pojazdów, przekładnie do pojazdów lądowych, przekładnie
redukcyjne do pojazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowego do pojazdów lądowych, przenośniki naziemne [transportery],
przyczepy [pojazdy], resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów, resory,
sprężyny amortyzujące samochodowe, samochody, siatki bagażowe
do pojazdów, siedzenia do pojazdów, silniki do pojazdów lądowych,
silniki elektryczne do pojazdów lądowych, skrzynie biegów do pojazdów lądowych, skrzynie korbowe do elementów pojazdów lądowych,
inne niż do silników, skrzynie ładunkowe wywrotkowe do ciężarówek,
spojlery do pojazdów, sprzęgła do pojazdów lądowych, stopnie nadwozia do pojazdów, sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów, szczęki
hamulcowe do pojazdów, szprychy kół pojazdów, szyby do pojazdów,
szyby przednie pojazdów, tapicerka do pojazdów, tarcze hamulcowe
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do pojazdów, turbiny do pojazdów lądowych, urządzenia i instalacje
do transportu linowego, urządzenia przeciwoślepieniowe do pojazdów, urządzenia przeciwwłamaniowe do pojazdów, urządzenia sprzęgające do pojazdów lądowych, wały napędowe do pojazdów lądowych, wentyle do opon pojazdów, wolne koła do pojazdów lądowych,
wozy, wózki jezdniowe widłowe, wózki na zakupy, wózki napędzane
siłą ludzką, wózki przechylne, wózki towarowe i bagażowe, wózki
transportowe, wózki z bębnem do zwijania przewodów giętkich, wycieraczki do przednich szyb, wycieraczki przednich świateł, zagłówki
do siedzeń pojazdów, zapalniczki samochodowe, zderzaki do pojazdów, zestawy narzędzi do naprawy dętek, zębate przekładnie do pojazdów lądowych, złącza do przyczep do pojazdów.

(111) 322703
(220) 2018 09 07
(210) 490325
(151) 2019 05 23
(441) 2018 12 27
(732) NARODOWY INSTYTUT OKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Świat Oka Centrum Okulistyczne
(510), (511) 5 krople do oczu, produkty farmaceutyczne do użytku
okulistycznego, krople i preparaty do nawilżania oczu, lecznicze płyny do przemywania oczu, maść do oczu do użytku medycznego, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom oczu, preparaty
farmaceutyczne do leczenia chorób i dolegliwości oczu, przeciwinfekcyjne substancje do stosowania miejscowego do leczenia infekcji
oczu, 41 szkolenia, wykłady i warsztaty z dziedziny okulistyki i optyki, organizowanie i prowadzenie konferencji z dziedziny okulistyki
i optyki, 42 badania kliniczne, 44 usługi medyczne, usługi optyczne,
usługi okulistyczne.
(111) 322704
(220) 2018 09 07
(210) 490328
(151) 2019 06 28
(441) 2018 12 27
(732) NARODOWY INSTYTUT OKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Świat Oka Centrum okulistyczne
(540)

(591) niebieski, żółty
(531) 29.01.12, 26.02.01, 27.05.01
(510), (511) 5 krople do oczu, produkty farmaceutyczne do użytku
okulistycznego, krople i preparaty do nawilżania oczu, lecznicze płyny do przemywania oczu, maść do oczu do użytku medycznego, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom oczu, preparaty
farmaceutyczne do leczenia chorób i dolegliwości oczu, przeciwinfekcyjne substancje do stosowania miejscowego do leczenia infekcji
oczu, 41 szkolenia, wykłady i warsztaty z dziedziny okulistyki i optyki, organizowanie i prowadzenie konferencji z dziedziny okulistyki
i optyki, 42 badania kliniczne, 44 usługi medyczne, usługi optyczne,
usługi okulistyczne.
(111) 322705
(220) 2019 02 15
(210) 495980
(151) 2019 07 16
(441) 2019 04 01
(732) KIKO EDUCATIONAL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kiko Educational Solutions
(540)

(591) czerwony, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 24.15.13,
24.15.21, 24.15.02, 24.15.13

Nr 11/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 35 doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, ekspertyzy i badania w zakresie
biznesu, zarządzania, personelu, 41 edukacja, nauczanie i kształcenie, organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, seminariów,
konferencji, kongresów, publikowanie książek, czasopism, materiałów i filmów edukacyjnych, publikowanie on-line elektronicznych
materiałów, książek, czasopism, 42 projektowanie, rozwój i wdrażanie programów oraz systemów komputerowych.

(111) 322706
(220) 2019 02 18
(210) 496016
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) GARCHEM GARCZAREK SPÓŁKA JAWNA, Kąkolewo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PERGOLD
(540)

(591) biały, niebieski, żółty, granatowy, czarny, złoty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 01.15.15, 26.11.03, 26.11.12
(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 ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, produkty
toaletowe, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, ściereczki nasączone detergentami do czyszczenia, płyny do prania, płyny
do prania chemicznego, płyny wybielające do prania, płyny do płukania do prania.
(111) 322707
(220) 2018 12 28
(210) 494331
(151) 2019 07 19
(441) 2019 03 18
(732) MATUSZAK MICHAŁ VENUS, Kalisz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POLDERMA
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do mycia, mydła, mydła lecznicze,
szampony, żele pod prysznic, żel oczyszczający, mleczko oczyszczające, peeling do ciała, olejek do ciała, olejki do celów kosmetycznych,
preparaty do kąpieli, sole do kąpieli, preparaty do pielęgnacji ciała,
preparaty do pielęgnacji twarzy, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji nóg, preparaty do pielęgnacji paznokci, balsamy do ciała, balsam do twarzy, balsam do masażu, wosk
do masażu, preparaty do pielęgnacji włosów, odżywka do włosów,
serum, toniki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne, ampułki kosmetyczne, krem, kremy kosmetyczne, krem do ciała, krem do twarzy,
krem do stóp, krem do rąk, olejki eteryczne, aromaty [olejki aromatyczne], esencje eteryczne, kadzidełka, antyperspiranty, perfumy,
woda zapachowa, preparaty kosmetyczne do opalania, 10 aparaty
i instrumenty medyczne, urządzenia elektromedyczne, urządzenia
do dermabrazji, urządzenia do elektroforezy, urządzenia do leczenia
cellulitu, aparaty, urządzenia i przyrządy do celów rehabilitacyjnych,
aparaty i przyrządy do masażu, aparaty wibracyjne do masażu, urządzenia do masażu wibracyjnego i estetycznego, przyrządy do masażu kosmetycznego, elektryczne masażery kosmetyczne, urządzenia
do masażu ciała, przyrządy do leczniczych ćwiczeń fizycznych, aparaty i przyrządy do fizjoterapii i fizykoterapii, urządzenia terapeutyczne, urządzenia do terapii cieplnych, urządzenia do leczenia obrzęku
limfatycznego, lampy do celów leczniczych oraz urządzenia do światłolecznictwa, ciepłolecznictwa i elektroterapii, pasy do celów leczniczych, pasy elektryczne do celów leczniczych, przyrządy do hydroterapii, 44 usługi w zakresie odnowy biologicznej, usługi w zakresie
poprawy kondycji fizycznej, SPA, usługi kosmetyczne, salony piękności, usługi kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej, usługi
w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej twarzy i ciała, usługi w zakresie
zabiegów pielęgnacyjnych i kosmetycznych włosów i skóry głowy,
usługi pielęgnacji dłoni i stóp, pedicure i manicure, epilacja, depila-
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cja, usługi w zakresie dermatologii estetycznej i leczniczej, udzielanie porad z zakresu kosmetyki, porady dietetyczne, usługi w zakresie
masażu, okładów, usługi rehabilitacyjne, fizykoterapii, usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie odnowy biologicznej, terapia, aromatoterapia, fizjoterapia, fizykoterapia, masaż, rehabilitacja, usługi doradcze w zakresie sprzętu kosmetycznego, medycznego, do odnowy
biologicznej.

(111) 322708
(220) 2019 02 18
(210) 496018
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) LPCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WATERLANE
(540)

(591) złoty
(531) 29.01.02, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 26.11.02,
26.11.05, 26.11.08, 26.11.10
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy dotyczącej nieruchomości,
w tym nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych świadczone
na rzecz osób trzecich, oraz świadczone na rzecz osób trzecich usługi
w zakresie promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, wszystkie powyższe z wyłączeniem usług polegających na organizowaniu
targów, wystaw, konferencji i zebrań o charakterze biznesowym, handlowym, reklamowym i komercyjnym, 36 usługi dotyczące nieruchomości nieujęte w innych klasach, obrót nieruchomościami, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, administrowanie sprawami
finansowymi dotyczącymi nieruchomości, zarządzanie inwestycjami
w nieruchomości, usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, doradztwo w zakresie dotyczącym nieruchomości, w tym
dotyczące inwestowania w nieruchomości, obrotu nieruchomościami
oraz doradztwo związane z finansowaniem inwestycji w nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, dostarczanie
informacji dotyczących nieruchomości, usługi w zakresie najmu lub
dzierżawy nieruchomości, w tym nieruchomości budynkowych i lokalowych, ocena, szacowanie i wycena nieruchomości, usługi w zakresie
inwestowania w nieruchomości, pomoc w nabywaniu nieruchomości,
pośrednictwo ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, 39 usługi transportowe nieujęte w innych klasach, transport osób i rzeczy,
wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, wynajmowanie powierzchni i obiektów magazynowych.
(111) 322709
(220) 2019 02 18
(151) 2019 07 11
(441) 2019 03 25
(732) WOŚ ADAM JAKUB, Henryków Urocze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIO Bistro
(540)

(210) 496020

(591) zielony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.17, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi
z owoców, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe nektary owocowe, piwo, soki owocowe,
woda gazowana, woda stołowa, 33 napoje alkoholowe, brandy,
napoje alkoholowe destylowane, dżin, gorzkie nalewki, kirsz [alkohol na bazie wiśni], koktajle, likiery, miód pitny, owocowe ekstrakty
z alkoholem, rum, sake, whisky, wino, wódka, 35 prowadzenie usług
w zakresie: agencji importowo-eksportowej, agencji reklamowych,
badania opinii publicznej, badania rynku, dekoracji wystaw sklepowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom,
handlowe wyceny, prezentowanie produktów w mediach dla celów
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sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, dystrybucja materiałów
reklamowych-próbek, druków, prospektów, broszur, reklama billboardowa, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy prasowe, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych dla artykułów spożywczych, odzieżowych i technicznych, organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, specjalistycznego doradztwa handlowo-gastronomicznego w zakresie
organizacji i zarządzania, impresariat w działalności gospodarczej,
usługi prowadzenia sprzedaży w sklepie i/lub hurtowni produktów
spożywczych, jak: warzyw, owoców, napojów bezalkoholowych,
cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych, wyrobów piekarskich,
chleba, ciasta, wyrobów ciastkarskich, herbaty, kawy, kakao, przypraw spożywczych, ryb świeżych, ryb suszonych, ryb wędzonych,
skorupiaków, mięczaków, homarów żywych, mięsa i wyrobów
z mięsa, tytoniu i wyrobów tytoniowych, sprzętu sportowego,
odzieży, dywanów, pokryć podłogowych, pokryć ściennych, kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy
dla zwierząt domowych, oliwek świeżych, owoców cytrusowych,
pomarańczy, bezalkoholowych napojów z soków owocowych,
aperitifów bezalkoholowych, ekstraktów owocowych bezalkoholowych, bezalkoholowych napojów na bazie miodu, nektarów
bezalkoholowych owocowych, piwa, gorzkich nalewek, likierów,
napojów alkoholowych destylowanych, napojów alkoholowych zawierających owoce, owocowych ekstraktów z alkoholem, alkoholi
i likierów wspomagających trawienie, whisky, wina, wódki, soków
owocowych, wody gazowanej, wody stołowej, kosmetyków, preparatów do makijażu i demakijażu, dezodorantów do użytku osobistego, wyrobów perfumeryjnych, soli do kąpieli do celów innych
niż lecznicze, preparatów kosmetycznych do kąpieli, preparatów
kosmetycznych do odchudzania, kremów kosmetycznych, lakierów
do paznokci, mydeł dezynfekujących, mydeł leczniczych, perfum,
płynów do pielęgnacji włosów, pomadek do ust, tuszy do rzęs,
preparatów do prania, wywabiaczy plam-tak, by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach,
43 prowadzenie usług w zakresie: barów, barów szybkiej obsługi,
snack-barów, restauracji, restauracji samoobsługowych, stołówek,
kafeterii, kawiarni, przygotowania posiłków, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, przygotowywania dań-żywność i napoje na zamówienie oraz ich dostawa,
dostarczania dań i posiłków, catering, usług dotyczących zakwaterowania i wyżywienia, hotele, motele, pensjonaty.

(111) 322710
(220) 2019 02 18
(210) 496029
(151) 2019 07 11
(441) 2019 03 25
(732) 4MED COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDESTE AESTHETIC MEDICINE
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 02.09.01,
26.11.02, 26.11.05, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.10, 26.11.12, 26.04.01,
26.04.05
(510), (511) 3 kremy ochronne, kremy odżywcze, kremy przeciwzmarszczkowe.
(111) 322711
(220) 2019 02 18
(210) 496037
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) GARCHEM GARCZAREK SPÓŁKA JAWNA, Granowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Superklee
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(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.05
(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 ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, produkty toaletowe,
chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, ściereczki nasączone
detergentami do czyszczenia, płyny do prania, płyny do prania chemicznego, płyny wybielające do prania, płyny do płukania do prania.
(111) 322712
(220) 2019 02 18
(210) 496058
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) WITPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radom (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SKWIERZYNA
(510), (511) 5 dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych
lub weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone
i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko
i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, pasta z bakłażana, pasta
z cukinii, pasty do kromek zawierające tłuszcz, pasty na bazie orzechów,
pasztet z wątróbki, pasta z ciecierzycy, 30 kawa, herbata, kakao i substytuty kawy, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa, drożdże, proszek
do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy [przyprawy], przyprawy, lód.
(111) 322713
(220) 2018 03 22
(210) 483939
(151) 2019 08 06
(441) 2018 09 17
(732) PACKIEWICZ WIOLETTA WP TRADE, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Brooklyn PIZZA CLUB
(540)

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 07.11.01, 27.05.01, 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 30 potrawy na bazie mąki, pizza, zapiekanki w cieście, ciasta zawierające mięso, mięso z warzywami w cieście, makarony i dania
na bazie makaronu, pierogi, gotowe dania i przekąski na bazie mąki,
sosy do pizzy i potraw na bazie mąki, 35 sprzedaż i dostarczanie dań
na zamówienie za pośrednictwem sieci Internet i sieci telefonicznych,
organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych,
usługi reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, promocja
sprzedaży towarów świadczona na rzecz osób trzecich, prezentacja
oferty handlowej w Internecie, usługi w zakresie organizowania aukcji publicznych, 43 usługi w zakresie prowadzenia barów, pizzerii,
restauracji i kawiarni, usługi restauracyjne, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, przygotowywanie dań i napojów na zamówienie
oraz ich dostawa, usługi z zakresu zaopatrywania w żywność na zamówienie osób trzecich (catering), także za pomocą sieci komputerowej
w systemie online, imprezy firmowe w zakresie zapewnienia jedzenia
i napojów, organizacja przyjęć, usługi w zakresie bankietów, zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, 45 zarządzane prawami autorskimi i prawami z zakresu własności intelektualnej.
(111) 322714
(151) 2019 08 06

(220) 2018 05 18
(441) 2019 04 23

(210) 485116
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(732) DYLEWSKI PAWEŁ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pick Rock
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.13, 27.05.17, 02.09.16, 26.01.03, 26.01.14
(510), (511) 9 pliki muzyczne do pobierania, płyty gramofonowe,
płyty kompaktowe [audio-wideo], programy komputerowe nagrane, 25 odzież gimnastyczna, stroje na maskaradę, 41 organizowanie
i prowadzenie koncertów, prowadzenie zajęć fitness, usługi klubowe
[rozrywka lub nauczanie], usługi związane z dyskotekami, kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, taniec.
(111) 322715
(220) 2018 04 30
(210) 485485
(151) 2019 08 06
(441) 2019 04 23
(732) WÓJCIK JACEK BIURO INFORMATYKI STOSOWANEJ FORMAT,
Legnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Akademia Umysłu
(540)

(591) żółty, pomarańczowy, czerwony
(531) 02.01.01, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi edukacyjne, szkolenia grupowe i indywidualne-edukacja.
(111) 322716
(220) 2018 08 31
(151) 2019 08 06
(441) 2019 04 23
(732) SENYSZYN JOANNA, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GŁOS WYBRZEŻA
(540)

(210) 490005

(531) 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 9 wydawnictwa i czasopisma on-line do pobrania, wydawnictwa na nośnikach danych, publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne dostarczane on-line z baz danych lub z Internetu,
16 komiksy, katalogi, materiały piśmienne, nalepki, notesy, plany, publikacje drukowane, dzienniki, gazety, czasopisma, pisma, druki, broszury, plakaty, fotografie, książki, drukowane wydawnictwa prasowe,
kalendarze, papierowe publikacje, wydawnictwa, prospekty, broszury, ulotki, foldery, informatory, naklejki, papier, tektura, materiały
introligatorskie, odbitki fotograficzne, reprodukcje fotograficzne, 35
usługi badania opinii publicznej, usługi badania rynku, dystrybucja
materiałów reklamowych, publikowanie ogłoszeń reklamowych,
ogłoszenia prasowe, prenumerata gazet i czasopism, organizowanie
wystaw w celach reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych,
reklama prasowa, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, usługi agencji reklamowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (ulotki, druki, prospekty, próbki), usługi marketingowe,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, informacja handlowa, informacja o działalności gospodarczej, informacje o firmach, usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży publikacji elektronicznych i drukowanych, usługi reklamowe, w tym w zakresie zamieszczania ogłoszeń
w prasie, rozpowszechnianie wyrobów producentów w celach reklamowych, wynajem czasu i miejsca reklamowego, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, prowadzenie wykazu informacji
handlowych w Internecie, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
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prenumerata prasy, organizowanie konferencji, gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz
z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, zarządzanie portalami internetowymi, sprzedaż
detaliczna i hurtowa towarów reklamowych, a mianowicie koszulek,
czapek, kubków, długopisów, smyczy, notesów oraz rozprowadzanie tych towarów dla celów reklamowych, 41 publikowanie tekstów
innych niż reklamowe, publikowanie książek, organizowanie loterii,
usługi publikacji elektronicznych on-line, publikacja on-line periodyków i książek, publikowanie tekstów, usługi reporterskie, organizowanie imprez rozrywkowych, informacja o imprezach rozrywkowych,
działalność sportowa i kulturalna, nauczanie, kształcenie, rozrywka,
usługi kulturalne, usługi w zakresie działalności wydawniczej, publikowanie w formie elektronicznej książek, tekstów, gazet, periodyków
i elektronicznych mediów, dostarczanie publikacji elektronicznych
on-line, usługi księgarni elektronicznej, która dostarcza prasę, magazyny, fotografie, zdjęcia, książki on-line, organizowanie, obsługa
i prowadzenie kursów korespondencyjnych, seminariów, kongresów,
forum, konferencji, sympozjów, organizowanie konkursów, plebiscytów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, pikników, wydarzeń
tematycznych, festiwali filmowych, kształcenie praktyczne, szkolenia, dokształcanie i doradztwo zawodowe, organizowanie, montaż
programów radiowych, telewizyjnych, udostępnianych przez Internet, produkcja filmów i widowisk, usługi filmowania i nagrywania,
usługi doradcze w sprawie produkcji filmowej, prowadzenie programów rozrywkowych, naukowych, publicystycznych, kulturalnych,
usługi w zakresie gier interaktywnych, interaktywna rozrywka i usługi współzawodnictwa oraz usługi quizów elektronicznych, także dostarczane globalną siecią komputerową lub przez Internet.

(111) 322717
(220) 2018 10 03
(151) 2019 08 09
(441) 2018 11 19
(732) MUSZKIETA PIOTR, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEKARBO
(540)

(210) 491234

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny do czyszczenia silników, maszyny do czyszczenia układów wydechowych, maszyny do czyszczenia silników
spalinowych poprzez usuwanie złogów węglowych, maszyny
do czyszczenia układów wydechowych silników spalinowych poprzez usuwanie złogów węglowych, urządzenia do wytwarzania
gazów, urządzenia do czyszczenia silników spalinowych i układów
wydechowych silników spalinowych przy użyciu gazów uzyskanych
w wyniku procesu elektrolizy, 37 czyszczenie silników, regeneracja
silników.
(111) 322718
(220) 2018 10 03
(210) 491236
(151) 2019 08 09
(441) 2018 11 19
(732) MUSZKIETA PIOTR, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DEKARBO
(510), (511) 7 maszyny do czyszczenia silników, maszyny do czyszczenia układów wydechowych, maszyny do czyszczenia silników spalinowych poprzez usuwanie złogów węglowych, maszyny do czyszczenia układów wydechowych silników spalinowych poprzez usuwanie
złogów węglowych, urządzenia do wytwarzania gazów, urządzenia
do czyszczenia silników spalinowych i układów wydechowych silników spalinowych przy użyciu gazów uzyskanych w wyniku procesu
elektrolizy, 37 czyszczenie silników, regeneracja silników.
(111) 322719
(220) 2018 10 04
(151) 2019 08 08
(441) 2018 11 19
(732) QUEST FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) QUEST FOOD

(210) 491264

186

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej: zup, olejów jadalnych,
oliwy, lodów, wyrobów piekarskich, słodyczy, nabiału, przetworów
warzywnych, czipsów, nachosów, sosów, dipów, przypraw, napojów mlecznych, jogurtów, hummusu i past kanapkowych, kremów
kanapkowych, soków owocowych i warzywnych, nektarów owocowych i warzywnych, napojów bezalkoholowych, z wyłączeniem białka w proszku i z wyłączeniem: batoników, ciastek, wyrobów piekarskich, czipsów i przekąsek wysokobiałkowych przeznaczonych dla
sportowców, kulturystów i osób uprawiających fitness.

(111) 322720
(220) 2018 10 04
(151) 2019 08 08
(441) 2018 11 19
(732) QUEST FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Quest Food
(540)

(210) 491267

(591) różowy, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej: zup, olejów jadalnych,
oliwy, lodów, wyrobów piekarskich, słodyczy, nabiału, przetworów
warzywnych, czipsów, nachosów, sosów, dipów, przypraw, napojów mlecznych, jogurtów, hummusu i past kanapkowych, kremów
kanapkowych, soków owocowych i warzywnych, nektarów owocowych i warzywnych, napojów bezalkoholowych, z wyłączeniem białka w proszku i z wyłączeniem: batoników, ciastek, wyrobów piekarskich, czipsów i przekąsek wysokobiałkowych przeznaczonych dla
sportowców, kulturystów i osób uprawiających fitness.
(111) 322721
(220) 2018 11 15
(210) 492717
(151) 2019 08 09
(441) 2019 02 25
(732) BULIŃSKI PAWEŁ CUBATURA MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ
BULIŃSKI, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cubatura
(540)

(531) 26.04.01, 26.04.07, 27.05.01
(510), (511) 42 usługi projektowe związane z nieruchomościami, usługi architektoniczne, projektowanie architektoniczne, projektowanie
budowlane, opracowywanie projektów budowlanych, usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz, planowanie przestrzenne
[projektowanie] wnętrz, profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania wnętrz, usługi architektury wnętrz, usługi architektoniczne
w zakresie projektowania budynków komercyjnych, projektowani
wnętrz komercyjnych, usługi projektowania wnętrz budynków, projektowanie zewnętrznej części budynków, usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, projektowanie domów, usługi
w zakresie projektowania wystroju wnętrz domowych, usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, usługi projektowania
w zakresie umeblowania, usługi planowania [projektowania] hoteli,
projektowanie sklepów, usługi w zakresie projektowania wnętrz
sklepów, projektowanie wyposażenia sklepów, usługi projektowania
w zakresie restauracji, usługi architektoniczne w zakresie projektowania obiektów biurowych, projektowanie przestrzeni biurowych,
projektowanie obiektów biznesowych, projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, przygotowywanie projektu architektonicznego, doradztwo w dziedzinie projektowania architektonicznego,
usługi doradcze w zakresie planowania architektonicznego, usługi
w zakresie planowania architektonicznego, usługi informacyjne dotyczące harmonizacji kolorów, farb i wyposażenia do celów projektowania wnętrz, opracowywanie projektów technicznych, planowanie
projektów technicznych, projektowanie techniczne i doradztwo,
analizy wykonalności projektu, studium wykonalności technicznej,
usługi projektowe w zakresie opracowań graficznych, usługi archi-
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tektoniczne dotyczące zagospodarowania terenu, projektowanie
urbanistyczne, badania dotyczące planowania urbanistycznego,
sporządzanie planów budowlanych obiektów rekreacyjnych, projektowanie graficzne, wspomagane komputerowo usługi projektowe
związane z architekturą.

(111) 322722
(220) 2018 11 22
(210) 492963
(151) 2019 08 05
(441) 2019 03 11
(732) KORCZ ŁUKASZ FIRMA USŁUGOWA, Inowrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COwOKNIE
(540)

(591) biały, ciemnozielony, zielony, fioletowy
(531) 27.05.01, 27.05.17, 26.04.05, 26.04.18, 07.03.02, 29.01.14
(510), (511) 6 żaluzje i rolety metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, rygle okienne metalowe, rygle do zasuw okiennych, ozdobne
metalowe okucia okienne, okna żaluzjowe metalowe, 19 żaluzje
i rolety niemetalowe, żaluzje i rolety nietekstylne, okna żaluzjowe
niemetalowe, niemetalowe parapety okienne, niemetalowe ramy
do okien szklanych, okiennice niemetalowe, okna witrażowe, 20
karnisze do zasłon, końcówki do karniszy, klamerki ozdobne, gałki
do upinania firan, prowadnice do zasłon, dekoracje wiszące (ozdoby), haki do zasłon, kółka do zasłon, krążki do zasłon, rolki do zasłon,
sznury do podwiązywania zasłon, nietekstylne uchwyty do zasłon,
zasłony dekoracyjne z koralików, zasłony bambusowe, niemetalowe
urządzenia do zamykania do okien, ograniczniki do okien, osprzęt
niemetalowy do okien, rolety wewnętrzne okienne, niemetalowe
rygle do ram okiennych, 24 firany, zasłony, zasłony z tkaniny lub tworzyw sztucznych, tekstylne uchwyty do zasłon, zasłony okienne, 35
sprzedaż w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu
(sklepy internetowe on-line), sprzedaż wysyłkowa i katalogowa następujących towarów: tekstylia i wyroby włókiennicze, firany, zasłony, tkaniny, dzianiny, materiały tekstylne nietkane, substytuty tkanin,
reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, akwizycja,
promocja sprzedaży, 44 usługi wizażystów do dekoracji okien.
(111) 322723
(220) 2018 11 29
(210) 493259
(151) 2019 08 06
(441) 2019 02 25
(732) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RUPURIX
(510), (511) 5 produkty lecznicze i inne środki lecznicze, dietetyczne
środki spożywcze, suplementy diety, witaminy, minerały do celów
leczniczych, mineralne dodatki do żywności do celów leczniczych,
parafarmaceutyki do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów
leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze,
środki wspomagające leczenie i wzmacniające organizm.
(111) 322724
(220) 2018 11 29
(151) 2019 08 06
(441) 2019 02 25
(732) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPEC-DIAG-RED
(540)

(210) 493251

(591) szary, czerwony, biały, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.24, 26.01.18, 26.04.18
(510), (511) 10 medyczne przyrządy diagnostyczne, narzędzia do diagnostyki medycznej, narzędzia do diagnostyki weterynaryjnej, analizatory automatyczne do diagnostyki medycznej, przyrządy diagnostyczne do użytku medycznego, aparatura diagnostyczna do celów
medycznych, diagnostyczne urządzenia pomiarowe do użytku medycznego, medyczne urządzenia diagnostyczne do celów medycz-
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nych, analizatory widma do użytku w diagnostyce medycznej, przyrządy elektryczne do użytku medycznego w diagnostyce krwi, sondy
podłączone do mikroprocesorowych urządzeń do diagnostyki medycznej, urządzenia do przeprowadzania testów diagnostycznych
do celów medycznych, urządzenia do monitorowania krwi [do celów
medycznych], urządzenia do analizy krwi [do celów medycznych],
urządzenia do badania poziomu glukozy we krwi, urządzenia do monitorowania poziomu glukozy we krwi, urządzenia do badań krwi
[do celów medycznych], urządzenia medyczne do pomiaru zawartości tlenu we krwi, elektroniczne rejestratory nasycenia krwi tlenem
[do użytku medycznego], wewnątrznaczyniowe systemy do monitorowania poziomu gazów we krwi, elektroniczne przyrządy do pomiaru nasycenia krwi tlenem [do użytku medycznego], 42 projektowanie
urządzeń diagnostycznych, opracowywanie urządzeń diagnostycznych, projektowanie i opracowywanie aparatury diagnostycznej,
projektowanie urządzeń i sprzętu diagnostycznego, projektowanie
i opracowywanie medycznej aparatury diagnostycznej, usługi w zakresie analizy krwi, usługi analizy krwi do celów badań naukowych.

(111) 322725
(220) 2018 12 04
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 23
(732) Gothals Limited, Nikozja (CY)
(540) (znak słowny)
(540) PROGRESS
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(732) RACZYŃSKI ROMAN, BILEK MARIUSZ M.D-DAMAR SPÓŁKA
CYWILNA, Dąbrowa Górnicza (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Oaza
(510), (511) 45 usługi pogrzebowe, prowadzenie ceremonii pogrzebowych, usługi kremacyjne, usługi pogrzebowe towarzyszące kremacji, udostępnianie miejsc grobowych lub kostnic, usługi w zakresie balsamowania.
(111) 322729
(220) 2018 12 10
(210) 493625
(151) 2019 08 01
(441) 2019 02 04
(732) KOCHAŃSKA-DUBAS JOLANTA WENA, Jelenia Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WENA Leśne samoobsługowe apteki dla zwierząt
(540)

(210) 493441

(111) 322726
(220) 2018 12 04
(210) 493443
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 23
(732) CORA BOGUSŁAW CONSILIUM, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CONSILIUM
(510), (511) 9 nośniki danych magnetyczne i optyczne, dyski optyczne, publikacje elektroniczne, hologramy, karty chipowe i magnetyczne, oprogramowanie komputerowe, 35 usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenie księgowości podatkowej
i handlowej, usługi w zakresie organizowania, tworzenia, działania,
funkcjonowania księgowości oraz dostosowywania jej do zmieniających się przepisów, informowanie o powyższych w Internecie, 36
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością finansową takie jak doradztwo finansowe w zakresie strategii działania, inwestowania środków, w zakresie finansowania rozwoju firmy, inwestowania działalności bieżącej, weryfikacja bilansów, ustalanie podatków, sporządzanie
deklaracji podatkowych wszelkiego rodzaju, analizy ekonomiczne
i finansowe, badania, analizy i wycena działalności gospodarczej,
w tym określenie wartości składników jak i wartości całości przedsiębiorstwa przy pomocy różnych metod: księgowych, statystycznych,
giełdowych, oszacowanie wartości dla celów fiskalnych, 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, usługi związane z portalami internetowymi, usługi poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi przekazywania
poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej,
udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, udostępnianie
stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu przenośnego, 42 usługi świadczenia dostępu do komputerowych baz danych on-line, udostępnianie
i kompilowanie stron w Internecie, 45 doradztwo w zakresie prawa
podatkowego.
(111) 322727
(220) 2018 12 04
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 23
(732) Gothals Limited, Nikozja (CY)
(540) (znak słowny)
(540) FUTURISTIC YOUTHS
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 493445

(111) 322728
(151) 2019 08 06

(210) 493493

(220) 2018 12 05
(441) 2019 04 23
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(591) zielony, brązowy, biały, jasnobrązowy
(531) 29.01.14, 27.05.01, 03.04.07, 03.04.18, 03.04.24, 03.04.26,
05.01.01, 05.01.03, 05.01.09, 05.01.16, 06.19.05
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, mineralne suplementy
diety dla zwierząt, suplementy diety do celów weterynaryjnych, suplementy diety dla zwierząt domowych, 16 publikacje edukacyjne,
publikacje drukowane, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, publikacje periodyczne drukowane, 41 szkolenia edukacyjne,
prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie
seminariów i warsztatów [szkolenia].
(111) 322730
(220) 2018 12 21
(210) 494188
(151) 2019 08 08
(441) 2019 03 18
(732) FOLIAREX FOROOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOROOF
(540)

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.04
(510), (511) 6 rury spustowe metalowe, rynny metalowe, złączki rur
spustowych metalowe, złączki rynien metalowe, 19 rury spustowe niemetalowe, rynny niemetalowe, 37 usługi dekarskie, budowa
i konserwacja rynien i rur spustowych.
(111) 322731
(220) 2018 12 21
(210) 494193
(151) 2019 08 08
(441) 2019 03 18
(732) FOLIAREX FOROOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FOROOF
(510), (511) 6 rury spustowe metalowe, rynny metalowe, złączki rur
spustowych metalowe, złączki rynien metalowe, 19 rury spustowe niemetalowe, rynny niemetalowe, 37 usługi dekarskie, budowa
i konserwacja rynien i rur spustowych.
(111) 322732
(220) 2019 01 25
(210) 495256
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 23
(732) Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg (SE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRY SECURE ODOUR CONTROL 3x PROTECTION
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(540)

(591) niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, biały
(531) 26.01.18, 26.01.17, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 5 podpaski higieniczne (podkłady), majtki higieniczne,
majtki sanitarne, wkładki higieniczne (sanitarne), podkłady stosowane przy inkontynencji, chłonne majtki i majteczki stosowane przy
inkontynencji, pieluchy stosowane przy inkontynencji, jednorazowe
pieluchy i pieluchomajtki wykonane z papieru i celulozy.
(111) 322733
(220) 2019 01 29
(151) 2019 08 09
(441) 2019 03 25
(732) OWCZARCZYK DOMINIKA, Bilcza (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vege HOME
(540)

(210) 495355

ki z tworzyw sztucznych, 25 obuwie skórzane, obuwie z tworzyw
sztucznych, obuwie damskie, męskie, młodzieżowe i dziecięce, paski,
odzież, w tym skórzana, kurtki, płaszcze, kożuchy, spodnie, spódnice,
sukienki, kamizelki, rękawiczki, czapki, kapelusze, garnitury, koszule, swetry, bluzki, szlafroki, bielizna osobista, biustonosze, 35 usługi
sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej poprzez e-sklepy, na aukcjach
internetowych, za pomocą domów sprzedaży wysyłkowej, sprzedaż
katalogowa, sprzedaż on-line takich artykułów jak: torby skórzane,
torby z tworzyw sztucznych, portfele skórzane, portfele z tworzyw
sztucznych, plecaki skórzane, plecaki z tworzyw sztucznych, obuwie skórzane, obuwie z tworzyw sztucznych, obuwie damskie, męskie, młodzieżowe i dziecięce, paski, odzież, w tym skórzana, kurtki,
płaszcze, kożuchy, spodnie, spódnice, sukienki, kamizelki, rękawiczki,
czapki, kapelusze, garnitury, koszule, swetry, bluzki, szlafroki, bielizna osobista, biustonosze, informacja o wymienionych towarach,
reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, programy
promocyjne, zarządzanie w działalności handlowej, dostarczanie
informacji gospodarczych, dystrybucja towarów w celach reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi internetowego serwisu promocyjnego, informacyjny serwis platformy internetowej.

(111) 322735
(220) 2018 07 20
(210) 488483
(151) 2019 07 08
(441) 2019 03 18
(732) The Stilton Cheese Makers Association, Melton Mowbray (GB)
(540) (znak słowny)
(540) STILTON
(510), (511) 29 sery.

(591) zielony, brązowy
(531) 07.03.11, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 poduszki, poduszki ciążowe, poduszki siedziska,
poduszki dekoracyjne, poduszki zapamiętujące kształt, poduszki
z wypełnieniem, łóżka, pościel, materace, poduszki i do karmienia
niemowląt, poduszki-podkładki na krzesła, zagłówki-poduszki dla
niemowląt [podpórki], elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin
[poduszki], pościel, oprócz bielizny pościelowej, statuetki, figurki,
dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak
drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie,
dekoracje wiszące [ozdoby], meble, siedzenia [meble], meble do siedzenia, meble domowe, biurowe i ogrodowe, meble i akcesoria
meblowe wyposażenia domu, 24 kołdry, poszwy na kołdry, kołdry
z materiałów tekstylnych, kołdry zawierające materiały wypełniające, pokrowce na poduszki, poszwy na poduszki, ozdobne poszewki
na poduszki, pościel jako materiały tekstylne, bielizna pościelowa,
bielizna stołowa i pościelowa, bielizna pościelowa i koce, narzuty
pikowane [artykuły pościelowe], osłony do łóżek dziecięcych [pościel], artykuły tekstylne do użytku jako pościel, koce bawełniane,
koce piknikowe, koce dla niemowląt, narzuty, narzuty na łóżka, pokrowce i narzuty na meble, tekstylne pokrowce ochronne na meble,
ochronne pokrowce [narzuty] na materace i meble, okienne tkaniny
dekoracyjne, 35 prowadzenie sklepów i hurtowni tradycyjnych oraz
za pośrednictwem Internetu w zakresie towarów w postaci artykułów wyposażenia wnętrz, pościeli, koców, narzut, poszewek, mebli
oraz materiałów i przedmiotów dekoracyjnych.
(111) 322734
(220) 2019 02 04
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 23
(732) INTERMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grudziądz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOE for shoes
(540)
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(210) 495573

(591) czarny, złoty, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 torby skórzane, torby z tworzyw sztucznych, portfele
skórzane, portfele z tworzyw sztucznych, plecaki skórzane, pleca-

(111) 322736
(220) 2018 10 12
(210) 491560
(151) 2019 07 05
(441) 2018 12 27
(732) WOJENKOWSKI WOJCIECH ZAKŁADY PRODUKCJI
CUKIERNICZEJ VOBRO, Brodnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vobro Caramelli
(540)

(591) brązowy, jasnobrązowy, ciemnobrązowy, biały, jasnożółty,
ciemnożółty
(531) 08.01.19, 08.01.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i czekoladowe, słodycze, czekolady, bombonierki, ciastka, cukierki, pastylki, wiśnie w czekoladzie,
wafle i wafelki, batony, chałwa, napoje na bazie czekolady, napoje
na bazie kakao, napoje na bazie kawy, galaretki owocowe, mleczne
pianki w czekoladzie, lody.
(111) 322737
(220) 2018 08 27
(210) 489757
(151) 2019 01 16
(441) 2018 10 01
(732) WIĘCŁAW ŁUKASZ, WIŚNIEWSKI ADAM HURTOWNIA
WIĘCŁAW-WIŚNIEWSKI SPÓŁKA CYWILNA, Kłobuck (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Moto Technik TECHNIKA WARSZTATOWA & SERWIS
(540)

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 26.04.04, 26.04.06, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 7 samobieżne platformy hydrauliczne, silniki hydrauliczne, turbiny hydrauliczne, akumulatory hydrauliczne, zawory hydrauliczne, siłowniki hydrauliczne, hydrauliczne złącza obrotowe,
przełączniki hydraulicznie sterowane, hydrauliczne przekładnie, inne
niż do pojazdów lądowych, zawory obsługiwane automatycznie po-
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przez hydrauliczne urządzenia sterujące, sprzęgła metalowe do urządzeń hydraulicznych, sterowniki hydrauliczne do maszyn i silników,
kleszcze hydrauliczne (części maszyn budowlanych), wzmacniacze
hydrauliczne stanowiące części maszyn, sprzęgła hydrauliczne stanowiące części maszyn, akumulatory hydrauliczne stanowiące części
maszyn, stojaki do dźwigników hydraulicznych, hydraulicznie sterowane zawory skrzydełkowe, regulatory procesów przemysłowych
hydrauliczne, hydrauliczne siłowniki do zaworów, zawory hydrauliczne, obwody hydrauliczne do maszyn, silniki hydrauliczne do koparek, sterowniki hydrauliczne do maszyn, sterowniki hydrauliczne
do silników, przewody metalowe do transferu energii hydraulicznej
w maszynach, przewody niemetalowe do przesyłu energii hydraulicznej w maszynach, przewody niemetalowe do użytku w hydraulicznych systemach maszyn, przewody metalowe do użytku w hydraulicznych systemach maszyn, podnośniki platformowe, platformy
podnoszące, podnośniki samochodowe, podnośniki śrubowe, urządzenia podnoszące, podnośniki pneumatyczne, podnośniki hydrauliczne, podnośniki do ładunków, podnośniki do materiałów, platformy podnośnikowe, podnośniki do podnoszenia pojazdów, wyciągi,
silniki wyciągarek, wyciągarki elektryczne, mechaniczne urządzenia
do podnoszenia i wyciągania, 35 usługi sprzedaży specjalistycznych
zabudów hydraulicznych do samochodów pomocy drogowej oraz
stałych i hydraulicznych platform pojazdów specjalnych pomocy
drogowej, 37 montaż części do pojazdów, montaż akcesoriów do pojazdów, tuning samochodowy, usługi polegające na zwiększaniu parametrów silnika, na zwiększaniu parametrów nadwozia i podwozia,
ulepszanie pojazdów mechanicznych, zabudowa busów, zabudowa
pojazdów, modernizacja pojazdów, montaż i naprawa instalacji alarmowych w pojazdach, wulkanizacja opon, serwis i naprawa specjalistycznych zabudów hydraulicznych do samochodów pomocy drogowej oraz stałych i hydraulicznych platform pojazdów specjalnych
pomocy drogowej.

(111) 322738
(220) 2018 06 13
(151) 2019 01 21
(441) 2018 08 20
(732) MAJDA ADRIAN, Kalisz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLANDEKI
(540)

(210) 487109

(591) biały
(531) 02.01.02, 02.01.15, 02.01.23, 18.01.23, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 12 plandeki przystosowane [ukształtowane] do pojazdów, plandeki przystosowane [ukształtowane] do łodzi, plandeki
przystosowane [ukształtowane] do przyczep pojazdów, 22 plandeki,
pokrycia w postaci plandek, pokrowce na pojazdy, plandeki, do użytku innego niż z pojazdami.
(111) 322739
(220) 2018 10 13
(151) 2019 07 05
(441) 2018 12 27
(732) SADOWSKI MACIEJ MS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R Regina di Acqua
(540)

(210) 491575

(591) złoty
(531) 01.15.24, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry,
kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, oliwki, lotiony, balsamy,
płyny, żele, preparaty do mycia, szampony, 32 napoje bezalkoholowe,
wody mineralne, wody źródlane, wody niegazowane i gazowane, 41
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usługi w zakresie organizacji wypoczynku i rekreacji, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi kongresów, zjazdów, sympozjów, seminariów, konferencji, szkoleń, wystaw z dziedziny kultury
lub edukacji, usługi w zakresie organizowania rozrywki, prowadzenie
parków rozrywki, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi: imprez artystycznych, estradowych, kulturalnych, sportowych,
rekreacyjnych, spektakli, koncertów, widowisk multimedialnych, festiwali, festynów, konkursów, turniejów, widowisk typu światło i dźwięk,
pokazów ogni sztucznych i/lub laserów, imprez plenerowych, usługi
w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi dyskotek i nocnych
klubów, usługi klubowe, wynajmowanie obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, 43 usługi w zakresie tymczasowego
zakwaterowania, usługi w zakresie prowadzenia hoteli, moteli, pensjonatów, obiektów typu resort, condo hoteli, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, usługi w zakresie prowadzenia restauracji, barów,
kawiarni, pubów i innych placówek gastronomicznych, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, 44
usługi w zakresie troski o zdrowie, sprawność oraz urodę istot ludzkich,
usługi świadczone w basenach, saunach, salonach SPA oraz salonach
odnowy biologicznej.

(111) 322740
(220) 2018 10 13
(210) 491577
(151) 2019 07 05
(441) 2018 12 27
(732) SADOWSKI MACIEJ MS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) REGINA DI ACQUA
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry,
kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, oliwki, lotiony, balsamy,
płyny, żele, preparaty do mycia, szampony, 32 napoje bezalkoholowe,
wody mineralne, wody źródlane, wody niegazowane i gazowane, 41
usługi w zakresie organizacji wypoczynku i rekreacji, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi kongresów, zjazdów, sympozjów, seminariów, konferencji, szkoleń, wystaw z dziedziny kultury
lub edukacji, usługi w zakresie organizowania rozrywki, prowadzenie
parków rozrywki, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi: imprez artystycznych, estradowych, kulturalnych, sportowych,
rekreacyjnych, spektakli, koncertów, widowisk multimedialnych, festiwali, festynów, konkursów, turniejów, widowisk typu światło i dźwięk,
pokazów ogni sztucznych i/lub laserów, imprez plenerowych, usługi
w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi dyskotek i nocnych
klubów, usługi klubowe, wynajmowanie obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, 43 usługi w zakresie tymczasowego
zakwaterowania, usługi w zakresie prowadzenia hoteli, moteli, pensjonatów, obiektów typu resort, condo hoteli, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, usługi w zakresie prowadzenia restauracji, barów,
kawiarni, pubów i innych placówek gastronomicznych, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, 44
usługi w zakresie troski o zdrowie, sprawność oraz urodę istot ludzkich,
usługi świadczone w basenach, saunach, salonach SPA oraz salonach
odnowy biologicznej.
(111) 322741
(220) 2018 10 13
(151) 2019 07 05
(441) 2018 12 27
(732) SADOWSKI MACIEJ MS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R Regina di Acqua
(540)

(210) 491580

(531) 01.15.24, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry,
kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, oliwki, lotiony, balsamy,
płyny, żele, preparaty do mycia, szampony, 32 napoje bezalkoholowe,
wody mineralne, wody źródlane, wody niegazowane i gazowane, 41
usługi w zakresie organizacji wypoczynku i rekreacji, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi kongresów, zjazdów, sympozjów, seminariów, konferencji, szkoleń, wystaw z dziedziny kultury
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lub edukacji, usługi w zakresie organizowania rozrywki, prowadzenie
parków rozrywki, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi: imprez artystycznych, estradowych, kulturalnych, sportowych,
rekreacyjnych, spektakli, koncertów, widowisk multimedialnych, festiwali, festynów, konkursów, turniejów, widowisk typu światło i dźwięk,
pokazów ogni sztucznych i/lub laserów, imprez plenerowych, usługi
w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi dyskotek i nocnych
klubów, usługi klubowe, wynajmowanie obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, 43 usługi w zakresie tymczasowego
zakwaterowania, usługi w zakresie prowadzenia hoteli, moteli, pensjonatów, obiektów typu resort, condo hoteli, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, usługi w zakresie prowadzenia restauracji, barów,
kawiarni, pubów i innych placówek gastronomicznych, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, 44
usługi w zakresie troski o zdrowie, sprawność oraz urodę istot ludzkich,
usługi świadczone w basenach, saunach, salonach SPA oraz salonach
odnowy biologicznej.

(111) 322742
(220) 2018 10 16
(210) 491658
(151) 2019 07 10
(441) 2018 12 27
(732) ELECTROMOBILITY POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MISJA ELEKTROMOBILNOŚĆ.PL
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 14.01.10, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 akumulatory do pojazdów elektrycznych, aparatura
i urządzenia do kontrolowania elektryczności, elektroniczne czujniki
pomiarowe, elektroniczne elementy składowe, elektroniczne nośniki
danych, elektroniczne przyrządy sterujące, elektroniczne urządzenia
nawigacyjne, oprogramowanie komputerowe do mobilnych aplikacji
umożliwiających interakcje i łączenie pomiędzy pojazdami i urządzeniami mobilnymi, samodzielne systemy do kontroli jazdy do użytku
w pojazdach, urządzenia do lokalizacji pojazdów, urządzenia elektryczne do sterowania, urządzenia komunikacyjne dla pojazdów,
urządzenia do zdalnego sterowania, aparatura kontrolna [energia
elektryczna], baterie elektryczne do pojazdów, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, 12 pojazdy zdalnie sterowane, samochody, samochody bez kierowcy, samochody elektryczne, silniki
elektryczne do pojazdów lądowych, lądowe pojazdy mechaniczne,
lądowe pojazdy i środki transportu, alarmy do pojazdów, alarmowe
systemy bezpieczeństwa do pojazdów, amortyzatory do pojazdów,
części i akcesoria do pojazdów, elektryczne mechanizmy napędowe
do pojazdów lądowych, mechanizmy napędów silnikowych elektrycznych do pojazdów lądowych, pojazdy sterowane elektrycznie, pojazdy elektryczne, skutery z napędem elektrycznym, skutery
sterowane elektrycznie, rowery elektryczne, 35 usługi zarządzania
sprzedażą, analizy ekonomiczne do celów działalności gospodarczej, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi
informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, analizy i raporty
statystyczne, analizy kosztów, analizy rynku, badania ekonomiczne
do celów działalności gospodarczej, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej,
doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, konsultacje
w zakresie oceny rynku, opracowywanie strategii przedsiębiorstw,
organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, planowanie strategii marketingowych, porady w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące przedstawicielstw handlowych zajmujących się sprzedażą samochodów, działających na zasadach franchisingu, rozwój
kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, świadczenie pomocy
w zakresie działalności gospodarczej, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, organizowanie imprez, wystaw,
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów
handlowych i targów handlowych w celach komercyjnych i reklamowych, 36 finansowanie projektów, zapewnianie gwarancji na lądowe
pojazdy silnikowe, zapewnianie gwarancji związanych z używanymi
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silnikowymi pojazdami lądowymi, analizy finansowo-ekonomiczne,
konsultacje finansowe w sektorze energetyki, usługi finansowe, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, pozyskiwanie kapitału, pozyskiwanie inwestycji finansowych, pozyskiwanie funduszy na wynalazki,
pozyskiwanie funduszy dla uniwersytetów, pozyskiwanie funduszy dla instytucji badawczych, pozyskiwanie funduszy dla rozwoju
nowych technologii, pozyskiwanie funduszy dla wynalazców, 37
konserwacja i naprawa pojazdów, 38 dostęp do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie użytkownikom dostępu do portali
w internecie, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych
i portali, 39 wynajem pojazdów, dzierżawa samochodów ciężarowych, transport drogowy, 41 organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, 42 badania naukowe, badania dotyczące projektowania, badania projektów inżynieryjnych,
badania techniczne, badania projektowe związane z oprogramowaniem, projektowanie portali sieciowych, inżynieria mechaniczna,
inżynieria techniczna, opracowywanie pojazdów, opracowywanie
produktów w zakresie konstrukcji pojazdów i konstrukcji karoserii,
badania i opracowywanie projektów technicznych, planowanie projektów technicznych, pomiary inżynieryjne, projektowanie części
do pojazdów mechanicznych, projektowanie części do pojazdów
lądowych, projektowanie oprzyrządowania do produkcji części
do pojazdów lądowych, projektowanie pojazdów lądowych, projektowanie samochodów, projektowanie techniczne i doradztwo, prace
badawczo-rozwojowe nad produktami.

(111) 322743
(220) 2018 10 17
(151) 2019 05 15
(441) 2018 12 03
(732) CLICKRAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BS BrowserSpot
(540)

(210) 491707

(531) 27.05.01
(510), (511) 42 projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania
komputerowego, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, doradztwo, konsultacje
i informacja w zakresie technologii informacyjnych.
(111) 322744
(220) 2018 10 17
(151) 2019 05 15
(441) 2018 12 03
(732) CLICKRAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BS BrowserSpot
(540)

(210) 491708

(531) 27.05.01
(510), (511) 42 projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania
komputerowego, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, doradztwo, konsultacje
i informacja w zakresie technologii informacyjnych.
(111) 322745
(220) 2018 11 21
(210) 492934
(151) 2019 07 04
(441) 2019 02 04
(732) BBH BIOTECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) APIGEN ROYAL
(540)

(591) złoty
(531) 03.13.04, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 3 kosmetyki, zarówno w postaci płynnej, półpłynnej jak
i stałej, w szczególności kosmetyki do pielęgnacji skóry, w tym między innymi kremy do twarzy, ciała i rąk, mleczka, emulsje, żele, zole,
sera, toniki kosmetyczne, 5 wyroby medyczne i produkty lecznicze, zarówno w postaci płynnej, półpłynnej jak i stałej, w szczególności maści, kremy, mleczka, emulsje, żele, zole, sera i toniki o właściwościach
leczniczych, ochronnych, przeciwzapalnych lub przeciwbólowych,
35 usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów
w dziedzinie produktów kosmetycznych, usługi sklepów detalicznych
online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi,
usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych
pudełek zawierających kosmetyki, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi w zakresie
detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, udzielanie informacji konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków,
udostępnianie porad dotyczących konsumenckich produktów kosmetycznych, usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, 42
testowanie kosmetyków, kontrola kosmetyków, badania w dziedzinie
kosmetyki, badania naukowe dotyczące kosmetyków, badania w dziedzinie kosmetologii, badania laboratoryjne w dziedzinie kosmetyki,
analiza laboratoryjna w dziedzinie kosmetyków, badania w dziedzinie kosmetyki na rzecz osób trzecich, 44 zabiegi kosmetyczne, usługi
kosmetyczne, analiza kosmetyczna, konsultacje dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące kosmetyków, usługi doradcze dotyczące
kosmetyków, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne
dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, usługi kosmetycznej
pielęgnacji ciała, usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, leczenie
kosmetyczne grzyba palców nóg, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, usługi
w zakresie porad kosmetycznych, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz
i włosy, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało.
(111) 322746
(220) 2019 02 22
(210) 496287
(151) 2019 07 26
(441) 2019 03 25
(732) Fédération Internationale de Football Association (FIFA),
Zurych (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLAND 2019 GRZYWEK
(540)

(591) czerwony, biały, brązowy, czarny, niebieski, szary
(531) 03.04.04, 04.02.20, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, koszule, ubiory z dzianiny, bluzy, pulowery, podkoszulki bez rękawów, koszulki z krótkim rękawem, kamizelki, koszulki bez rękawów, suknie, spódnice, bielizna, stroje
pływackie, bikini, tankini, płaszcze kąpielowe, szorty, spodenki, swetry,
czepki, czapki, kapelusze, szale, chusty na głowę, szarfy, chusty, daszki,
czapki z daszkiem, odzież gimnastyczna, dresy, bluzy dresowe, kurtki,
kurtki sportowe, ciepłe kurtki ze ściągaczem, blezery, ubrania przeciwdeszczowe, płaszcze, uniformy, krawaty, opaski na nadgarstek, opaski
na głowę, rękawice, fartuchy, śliniaki- nie z papieru, piżamy, jednoczęściowe ubranka dla niemowląt i małych dzieci, śpiwory dla dzieci jako
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odzież, skarpety i wyroby pończosznicze, szelki, paski, podwiązki, sandały, klapki, obuwie sportowe, mianowicie buty turystyczne, buty terenowe, buty do koszykówki, buty do treningu terenowego, buty kolarskie,
buty do sportów halowych, buty do biegania i lekkoatletyki, japonki,
buty do piłki nożnej halowej i boiskowej, buty piłkarskie, buty płócienne, buty tenisowe, miejskie buty sportowe, buty żeglarskie, buty do aerobiku, odzież sportowa, mianowicie bluzy polarowe, stroje do joggingu, sportowe ubiory z dzianiny, spodnie sportowe, koszulki polo, bluzy
sportowe, spodnie sportowe, koszulki piłkarskie, koszulki do rugby, skarpety, stroje pływackie, rajstopy i ocieplacze nóg, odzież gimnastyczna,
bielizna funkcjonalna, koszulki bez rękawów, biustonosze, topy-odzież,
trykoty, opaski na nadgarstek, opaski na głowę, rękawice, kombinezony
zimowe, kurtki zimowe, spodnie zimowe, 28 gry i zabawki, piłki sportowe, gry planszowe, stoły do futbolu stołowego, pluszowe lalki i zwierzęta, pojazdy do zabawy, puzzle, balony, zabawki dmuchane, karty do gry,
konfetti, artykuły gimnastyczne i sportowe, przyrządy gimnastyczne,
sprzęt piłkarski, mianowicie rękawice, ochraniacze kolan, łokci i ramion,
nagolenniki i bramki piłkarskie, ścianki bramek piłkarskich, torby sportowe i pojemniki dostosowane do przenoszenia artykułów sportowych,
czapki na przyjęcia jako zabawki, podręczne gry elektroniczne przystosowane do użycia wyłącznie z odbiornikami telewizyjnymi, gry wideo,
automaty do gier wideo, konsole do gier, podręczne urządzenia do gier
z ekranem ciekłokrystalicznym, podręczne gry elektroniczne inne niż
przystosowane do użycia wyłącznie z odbiornikami telewizyjnymi, kontrolery do gier, kierownice do gier wideo i maty do tańca do gier wideo,
ręce z pianki jako zabawki, roboty zabawki do rozrywki, gry do automatów, modele-repliki statków powietrznych, zabawki dla zwierząt
domowych, zdrapki, latawce, rolki, hulajnogi jako zabawki, deskorolki,
41 nauczanie, kształcenie, zapewnienie kursów szkoleniowych, rozrywka, usługi rozrywkowe świadczone w czasie wydarzeń sportowych lub
z nimi związane, usługi rozrywkowe w formie publicznego oglądania
wydarzeń sportowych, zapewnienie zajęć sportowych i kulturalnych,
organizacja wydarzeń i zajęć sportowych i kulturalnych, organizacja
loterii i konkursów, organizacja zawodów i wydarzeń sportowych w zakresie piłki nożnej, zapewnienie obiektów sportowych, usługi parków
rozrywki, usługi klubów zdrowia i sprawności fizycznej, usługi wynajmu
sprzętu audio i wideo, produkcja, prezentacja, publikacja i/lub wypożyczanie filmów, nagrań dźwiękowych i filmowych, publikacja i/lub wypożyczanie interaktywnych produktów edukacyjnych i rozrywkowych,
mianowicie filmów, książek, płyt kompaktowych, płyt DVD, minidysków,
CD-ROM-ów, publikacja informacji statystycznych i innych na temat
wyników sportowych, sprawozdania radiowe i telewizyjne z wydarzeń
sportowych, usługi produkcyjne i montażowe w zakresie programów
radiowych i telewizyjnych, usługi fotograficzne, usługi produkcyjne
w zakresie fotografii, nagrywania audio i wideo, produkcja filmów animowanych, produkcja animowanych programów telewizyjnych, usługi
rezerwacji miejsc na wydarzenia rozrywkowe i sportowe, usługi rezerwacji biletów na wydarzenia rozrywkowe i sportowe, usługi agencyjne
w zakresie biletów na wydarzenia sportowe, mierzenie czasu na wydarzeniach sportowych, nagrywanie wydarzeń sportowych, organizacja
konkursów piękności, rozrywka interaktywna, usługi w zakresie hazardu, świadczenie usług loterii, usługi gier online, zapewnienie rozrywki
online o charakterze turniejów gamingowych, organizacja zawodów
w zakresie gier komputerowych, w tym zawodów online, informacje
dotyczące rozrywki lub kształcenia, świadczone online z komputerowej
bazy danych lub przez Internet, albo na elektronicznym bezprzewodowym urządzeniu telekomunikacyjnym, usługi gier elektronicznych
świadczone przez Internet lub na elektronicznym bezprzewodowym
urządzeniu telekomunikacyjnym-rozrywka, publikacja książek, publikacja książek elektronicznych i czasopism online, usługi rozrywkowe w formie chat roomów przez Internet lub na elektronicznych bezprzewodowych urządzeniach telekomunikacyjnych, usługi rozrywkowe w formie
pokazów kinowych, usługi tłumaczeń, usługi tłumaczeń ustnych, zapewnienie infrastruktury rozrywkowej, mianowicie salonów VIP i loży
widokowych zarówno na obiektach sportowych, jak i poza nimi w celach rozrywkowych, usługi obsługi gości, mianowicie usługi recepcyjne,
usługi obsługi gości, mianowicie zapewnienie biletów na wydarzenia
sportowe i rozrywkowe, zapewnienie informacji online w zakresie sportu lub wydarzeń sportowych z komputerowej bazy danych lub przez
Internet, usługi w zakresie informacji statystycznych i innych na temat
wyników sportowych, programów radiowych i telewizyjnych.

(111) 322747
(151) 2019 07 24

(220) 2019 02 22
(441) 2019 04 08

(210) 496288
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(732) DAKOTA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Eurocentrum Green & Friendly
(510), (511) 16 druki, drukowane materiały informacyjne, drukowane
materiały reklamowe, gazetki, magazyny, broszury, katalogi, ulotki,
torby na zakupy z papieru, torby na zakupy z tworzyw sztucznych, fotografie, 35 usługi w zakresie design-managementu na wszystkich
poziomach funkcjonowania firmy, usługi agencji reklamowych, usługi
promocyjne dotyczące działalności gospodarczej, badania rynku, opinii publicznej, w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi w zakresie kształtowania wizerunku, identyfikacji, usługi rekrutacji personelu,
designerów, usługi pomocy/pośrednictwa w nawiązywaniu kontaktów zawodowo-biznesowych, usługi w zakresie promowania towarów
i usług osób trzecich, usługi doradcze w zakresie franchisingu, zarządzanie przedsiębiorstwami franchisingowymi, doradztwo w zakresie
organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie przedsiębiorstwami
handlowymi, centrami handlowymi, punktami usługowym, sklepami-detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, usługi w zakresie organizacji promocji sprzedaży, usługi w zakresie rozpowszechniania i dystrybucji materiałów reklamowych, usługi marketingowe, analizy i raporty
marketingowe, marketing internetowy marketing bezpośredni, usługi
w zakresie wynajmowania powierzchni i miejsc reklamowych i ogłoszeniowych, usługi w zakresie organizowania targów i wystaw oraz
pokazów w celach handlowych, promocyjnych lub reklamowych,
usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn sklepowych, usługi w zakresie informacji handlowej i informacji o działalności gospodarczej,
usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią: odzieży, obuwia, nakryć
głowy, wyrobów jubilerskich, artykułów optycznych, zegarów i zegarków, wyrobów zegarmistrzowskich, artykułów informatycznie-komputerowych, urządzeń oświetleniowych, artykułów wydawniczych,
wyrobów papierniczych i piśmienniczych, wyrobów tekstylnych, artykułów pasmanteryjnych, wyrobów ze skóry, sprzętu biurowego, artykułów dekoracyjnych, artykułów sportowych, gier i zabawek, mebli,
artykułów wyposażenia wnętrz, produktów związanych z wystrojem
wewnętrznym i zewnętrznym powierzchni oraz urządzeniem i wyposażeniem domu, artykułów wyposażenia łazienek, szkła i porcelany,
produktów związanych z rekreacją, ogrodnictwem i majsterkowaniem, narzędzi oraz artykułów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu RTV i AGD, artykułów spożywczych i przemysłowych, usługi w zakresie doradztwa i pomocy w zarządzaniu
działalnością artystyczną, prowadzenia aukcji publicznych, administrowania hoteli i moteli, wynajmowanie powierzchni wystawienniczej, usługi wyselekcjonowania, z myślą o osobach trzecich, różnych
produktów tak, aby umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie
zakupu w dobrych warunkach, wynajmowanie powierzchni na działalność handlową i usługową, działalność artystyczna, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, punkty informacji konsumenckiej,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, wynajmowanie nośników
reklamowych, 36 wynajmowanie oraz sprzedaż pomieszczeń / powierzchni biurowych, usługowych, handlowych, użytkowych i mieszkań, usługi sprzedaży powierzchni magazynowych i miejsc parkingowych, pośrednictwo w wynajmie oraz sprzedaży powierzchni
handlowych, usługowych, administrowanie oraz zarządzanie nieruchomościami, w tym lokalami użytkowymi i kompleksami handlowymi, usługowymi, hotelowymi i rozrywkowymi, zbieranie czynszu
i opłat, usługi w zakresie wyceny nieruchomości oraz powierzchni
w centrach handlowych, usługi w zakresie wyceny dzieł sztuki, antyków i biżuterii, usługi w zakresie prowadzenia kantorów wymiany walut, usługi developerskie w zakresie finansowym, usługi agencji nieruchomości, usługi doradztwa w zakresie inwestycji na rynku
nieruchomości, usługi finansowe i bankowe, pośrednictwo w handlu
nieruchomościami, wynajmowanie powierzchni na usługi bankowe,
sponsorowanie finansowe, doradztwo w sprawach finansowych
i ubezpieczeniowych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, wycena
finansowa w zakresie ubezpieczeń, bankowości, nieruchomości, 37
usługi budowlane i projektowe, usługi instalacyjne, naprawa i czyszczenie pojazdów samochodowych w stacjach obsługi, sprzątanie budynków, prowadzenie punktów usług pralniczych, instalowanie, konstruowanie pawilonów, handlowych-sklepów, wynajmowanie
kopiarek, budowa i naprawy obiektów magazynowych, instalacja ma-
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szyn, montaż rusztowań, mycie okien, instalowanie i naprawy instalacji
grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, usługi w zakresie naprawy i wymiany opon samochodowych, instalowanie i naprawy urządzeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych, instalowanie i naprawy urządzeń łączności w tym telefonów, usługi ogólnobudowlane
związane z wykonywaniem budynków, prac inżynieryjnych, instalatorskich, remontowych, restauratorskich i konserwatorskich, informacja
budowlana, doradztwo budowlane, 39 usługi związane z prowadzeniem parkingów samochodowych i rowerowych, transport autobusami, dostarczanie towarów, dystrybucja gazet, dystrybucja towarów,
wynajmowanie garaży, informacja o składowaniu, informacja o transporcie, wypożyczanie kontenerów magazynowych, wypożyczanie
chłodziarek i lad chłodniczych, magazynowanie, wynajmowanie magazynów, pakowanie towarów, pośrednictwo transportowe, wynajmowanie powierzchni w celu sprzedaży samochodów, 41 usługi związane z prowadzeniem klubów fitness, klubów gier komputerowych,
kręgielni, sal kinowych, informowanie o imprezach rozrywkowych
i o rekreacji, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
konkursów i loterii, organizowanie wystaw, organizowanie zabaw i zawodów i imprez sportowych, organizowanie eventów, informacja
o modzie, wypożyczanie nagrań filmowych i dźwiękowych, organizowanie występów cyrkowych, usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem dyskotek, organizowanie festiwali sztuki w tym festiwali
filmowych oraz pokazów filmowych, prowadzenie klubów rozrywkowych i sportowych, usługi w zakresie lunaparków, kultura fizyczna,
usługi impresaryjne, organizowanie wystaw w celach kulturalnych
i edukacyjnych, parki rozrywki, planowanie przyjęć, przedstawienia
teatralne, rezerwacja miejsc na widowiska, pokazy treningu, tresura
zwierząt, informacja o wypoczynku, usługi związane z organizacją wypoczynku, wypożyczanie sprzętu sportowego, usługi związane z organizacją i prowadzeniem nauczania i rozrywki: klubów edukacyjnych,
rozrywkowych i poprawy zdrowia, dyskotek, balów, konkursów piękności, studia filmowego, przedstawień teatralnych, studia nagrań, salonów gier, sal koncertowych, organizacja i obsługa kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów i przyjęć, organizowanie spektakli
z dziedziny kultury i edukacji, informacja o spektaklach i wystawach,
wynajmowanie powierzchni w celu organizowania imprez kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych przez
osoby trzecie, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, wynajmowanie
i prowadzenie kortów tenisowych, wynajmowanie i prowadzenie boisk i lodowisk, 42 usługi w następującym zakresie: wzornictwo przemysłowe, stylizacja, architektura, usługi artystów-grafików, designerów,
projektantów, badania oraz opracowywanie projektów technicznych,
prace badawczo-rozwojowe na rzecz osób trzecich, projektowanie budynków, dekoracji wnętrz, opakowań, planowanie urbanistyczne,
usługi w zakresie budowy i analiz systemów komputerowych, usługi
w zakresie badania i udoskonalania nowych produktów, odpłatne
udostępnianie komputerowych baz danych, wypożyczanie komputerów, konserwacja oprogramowania komputerów, usługi w zakresie
grafiki artystycznej, identyfikacja dzieł sztuki, administrowanie prawami autorskimi w zakresie dzieł sztuki, usługi projektowe, 43 usługi restauracyjne, barowe, cateringowe, usługi zakwaterowania tymczasowego, wynajem sal na posiedzenia, konferencje, usługi wypożyczania
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i zastawy stołowej, dostarczanie potraw i napojów, usługi związane z prowadzeniem barów, restauracji,
kawiarni, kafeterii, fast-foodów, wynajmowanie dystrybutorów automatycznych, opieka nad dziećmi, zarządzanie miejscami wystawowymi, 44 salony fryzjerskie, kosmetyczne i salony piękności, gabinety
odnowy biologicznej, gabinety fizjoterapeutyczne, gabinety fizykoterapeutyczne oraz wynajmowanie powierzchni na prowadzenie takiej
działalności przez osoby trzecie.

(111) 322748
(220) 2019 02 22
(210) 496303
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) FELCZAK MAGDALENA COMPACTPR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOMEJOB
(540)

(591) ciemnożółty, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 07.01.08
(510), (511) 35 rekrutacja personelu, 41 szkolenia.

Nr 11/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 322749
(220) 2019 02 22
(210) 496319
(151) 2019 08 02
(441) 2019 04 15
(732) AMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Mikstat (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚWIAT KACZKI
(540)

(591) złoty, biały
(531) 03.07.06, 27.05.01, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso i wędliny, gotowe dania z mięsa, drób, podroby,
35 usługi w zakresie sprzedaży: mięsa, wędlin, tusz drobiowych, gotowych dań z mięsa, drobiu, podrobów.
(111) 322750
(220) 2019 02 22
(210) 496320
(151) 2019 08 05
(441) 2019 04 15
(732) KĄDZIOŁKA KAZIMIERZ INTEBO, Limanowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) INTEBO
(510), (511) 20 garderoby, meble, meble biurowe, meble ogrodowe,
meble metalowe, meble kuchenne, osprzęt niemetalowy do mebli,
szafy wnękowe, osłony do kominków, wykończeniowe elementy
z tworzyw sztucznych do mebli, 37 instalowanie i naprawa kominków, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji grzewczych,
montaż wyposażenia kuchennego, montaż mebli, konserwacja
mebli, montaż drzwi i okien, renowacja mebli, tapicerowanie mebli,
usługi hydrauliczne, usługi elektryczne, tynkowanie, murarstwo, malowanie, budownictwo, ciesielstwo, izolowanie budynków, nadzór
budowlany, renowacja mebli.
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(111) 322753
(220) 2019 02 22
(210) 496328
(151) 2019 08 05
(441) 2019 04 15
(732) DORADZTWO HANDLOWE 2002 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BERGOLD GROUP
(540)

(591) granatowy, ciemnoniebieski, jasnoniebieski, szary
(531) 26.11.03, 26.11.07, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 35 wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajem
bilbordów [tablic reklamowych], doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo handlowe
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 36 administrowanie nieruchomościami, doradztwo w zakresie nieruchomości, dzierżawa
nieruchomości posiadanych na własność, wynajem budynków, wynajem mieszkań, wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem pomieszczeń handlowych, wynajem powierzchni biurowej, wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, zarządzanie portfelem
nieruchomości, dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, 39
wynajmowanie magazynów, wynajmowanie garaży, wynajmowanie
miejsc parkingowych.
(111) 322754
(220) 2019 02 23
(210) 496337
(151) 2019 08 05
(441) 2019 04 15
(732) BIELAWSKA WYTWÓRNIA NAPOJÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Bielawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR WIELKA SOWA
(540)

(111) 322751
(220) 2019 02 22
(210) 496324
(151) 2019 08 05
(441) 2019 04 15
(732) AMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Mikstat (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚWIAT GĘSI
(540)
(531) 03.07.26, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, piwo.

(591) biały, złoty
(531) 03.07.06, 03.07.24, 26.11.03, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso i wędliny, gotowe dania z mięsa, drób, podroby,
35 usługi w zakresie sprzedaży: mięsa, wędlin, tusz drobiowych, gotowych dań z mięsa, drobiu, podrobów.
(111) 322752
(220) 2019 02 22
(210) 496326
(151) 2019 08 05
(441) 2019 04 15
(732) COAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mypanel.pl
(540)

(111) 322755
(220) 2019 02 23
(210) 496338
(151) 2019 08 05
(441) 2019 04 15
(732) BIELAWSKA WYTWÓRNIA NAPOJÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Bielawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZBOŻO
(540)

(531) 05.07.02, 27.05.01, 27.05.02
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, piwo.
(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 42 przechowywanie danych elektronicznych.

(111) 322756
(151) 2019 07 12

(220) 2014 03 24
(441) 2014 07 07

(210) 426530
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(732) BARTCZAK PIOTR NANO-CHEM-TECH, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NANO CHEM TECH
(540)

(591) niebieski, czerwony
(531) 24.17.01, 24.17.02, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 odczynniki chemiczne inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych, substancje chemiczne do analiz laboratoryjnych, inne niżdo celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty
chemiczne dla przemysłu, preparaty chemiczne do celów naukowych inne niżdo celów medycznych lub weterynaryjnych, katalizatory chemiczne i biochemiczne do celów laboratoryjnych i przemysłowych, sole do celów laboratoryjnych i przemysłowych, w tym sole
metaliszlachetnych: złota, srebra, platyny, palladu, irydu, rodu, renu,
rutenu, osmu, nanomateriały, mieszaniny i preparaty zawierające
struktury nanometryczne, 9 aparatura i przyrządy dla chemii, w tym:
wirówki laboratoryjne, urządzenia wysokiej częstotliwości, urządzenia i przyrządy pomiarowe, piece laboratoryjne, suszarki i cieplarki
laboratoryjne,mieszadła mechaniczne i magnetyczne, pompy perystaltyczne, pompy próżniowe, aparatura do destylacji do celów
naukowych, urządzenia do analizy inne niż do celów medycznych,
laboratoryjne elementy i urządzenia grzejne, w tym: czasze, taśmy,
płyty, łaźnie wodne, olejowe, powietrzne, piaskowe, urządzenia mikrofalowe do celów laboratoryjnych, palniki laboratoryjne, autoklawy laboratoryjne, kriostaty laboratoryjne, chłodziarki i zamrażarki
laboratoryjne, 11 piece inne niż do użytku laboratoryjnego, suszarki
i cieplarki przemysłowe, urządzenia mikrofalowe do celów przemysłowych, urządzenia do wytwarzania i obróbki lodu, aparatura i urządzenia do destylacji, aparatura i urządzenia do uzdatniania wody,
aparatura i urządzenia do oczyszczania i suszenia powietrza i gazów,
42 prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie chemii, nanotechnologii oraz mechaniki, badania naukowe, badania techniczne, badania
chemiczne, badania w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego,
opracowywanie projektów technicznych i technologicznych, analizy
chemiczne i fizyczne: wody, związków chemicznych, mieszanin i materiałów, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, usługi chemiczne.
(111) 322757
(220) 2018 12 10
(210) 493654
(151) 2019 07 22
(441) 2019 01 28
(732) TOMCZAK BARBARA PRETTY LITTLE WEDDINGS, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pretty Little Weddings
(540)

(531) 02.09.01, 27.05.01, 24.17.25
(510), (511) 35 sprzedaż wyrobów papierniczych, albumów do zdjęć,
zaproszeń, kartek pamiątkowych, 41 planowanie i organizowanie
przyjęć ślubnych, planowanie przyjęć, usługi wypożyczania strojów
i dekoracji na uroczystości, przyjęcia i imprezy okolicznościowe, specjalne oraz rodzinne, usługi udzielania informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem Internetu, usługi fotografowania i filmowania zawarte w tej klasie.
(111) 322758
(220) 2018 12 13
(210) 493814
(151) 2019 07 09
(441) 2019 02 25
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540) SENTINO
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetycz-
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ne, 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) 322759
(220) 2019 01 23
(210) 495092
(151) 2019 06 25
(441) 2019 02 25
(732) NARUSZEWICZ DARIUSZ PRADMA, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Rozszerzamy rzeczywistość
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
komputerowe zarządzanie plikami, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla
osób trzecich, 37 budownictwo, 38 łączność poprzez terminale komputerowe, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, wynajmowanie czasu dostępu do globalnych sieci
komputerowych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 41 edukacja, wyższe uczelnie [edukacja], 42 usługi architektoniczne, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób
trzecich, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej,
usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, analizy
systemów komputerowych, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, usługi doradcze
w dziedzinie technologii komputerowej.
(111) 322760
(220) 2019 01 30
(151) 2019 07 05
(441) 2019 03 18
(732) Cyber Power Systems, Inc., Taipei (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CyberPower
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05

(210) 495394
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(510), (511) 42 programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego, wynajem oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego.

(111) 322761
(220) 2019 01 31
(210) 495437
(151) 2019 07 03
(441) 2019 03 18
(732) Zentiva Group, a.s., Praga (CZ)
(540) (znak słowny)
(540) ZYMELA
(510), (511) 5 leki, preparaty farmaceutyczne dla ludzi.
(111) 322762
(220) 2019 02 01
(210) 495475
(151) 2019 07 03
(441) 2019 03 18
(732) S-LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S-LABS
(540)

(591) zielony, ciemnozielony
(531) 29.01.03, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.15, 24.17.01,
26.11.03, 26.11.05, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.09, 26.11.12
(510), (511) 7 akcesoria mocowane do odkurzaczy do rozpylania
perfum oraz środków dezynfekcyjnych, alternatory [generatory prądu przemiennego], automaty do sprzedaży, awaryjne generatory
prądotwórcze, bębny [części maszyn], długopisy do druku 3D, drukarki 3D, elektryczne urządzenia do otwierania drzwi, elektryczne
urządzenia do otwierania okien, elektryczne urządzenia do spawania, elektryczne urządzenia do zamykania okien, elektryczne wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa domowego, elektryczne zamknięcia drzwiowe, hydrauliczne urządzenia do otwierania
drzwi, hydrauliczne urządzenia do otwierania okien, hydrauliczne
urządzenia do zamykania okien, hydrauliczne zamknięcia drzwi, instalacje do centralnego odkurzania, instalacje do mycia pojazdów,
instalacje kondensacyjne, instalacje odsysające pył do czyszczenia,
kable sterownicze do maszyn i silników, pneumatyczne urządzenia
do otwierania drzwi, pneumatyczne urządzenia do otwierania okien,
pneumatyczne urządzenia do zamykania drzwi, pneumatyczne
urządzenia do zamykania okien, pralki, pralki uruchamiane monetą, prasownice, ssawki do odkurzaczy, sterowniki do wind, 9 adaptory elektryczne, alarmy, dżojstiki do użytku z komputerami, inne
niż do gier wideo, elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami
zdalnego sterowania, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe,
elektryczne ściemniacze światła, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, identyfikacyjne karty
magnetyczne, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, inteligentne bransoletki [przyrządy pomiarowe], inteligentne pierścionki, interaktywne
tablice elektroniczne, interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, karty inteligentne [karty z układem scalonym], kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, kodowane karty magnetyczne,
kodowane karty-klucze, komputery, magnetyczne nośniki danych,
mechanizmy na monety lub żetony do włączania telewizorów, mikroprocesory, okulary inteligentne, platformy oprogramowania
komputerowego, nagrane lub do pobrania, przyrządy do śledzenia
aktywności do noszenia na sobie, przyrządy do wskazywania temperatury, smartfony, tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące],
układy scalone, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia
elektrodynamiczne do zdalnego sterowania sygnałami, urządzenia
telewizyjne, urządzenia zdalnego sterowania, wykrywacze [detektory], zamki elektryczne, zegarki inteligentne, komputerowe bazy
danych, 11 elektryczne płyty kuchenne, instalacje do automatycznego podlewania, kuchenny sprzęt elektryczny, urządzenia i instalacje
do gotowania, urządzenia i instalacje do suszenia, urządzenia i instalacje oświetleniowe, urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza, 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, aktu-
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alizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, komputerowe
zarządzanie plikami, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej,
usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 38 agencje informacyjne,
komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, łączność poprzez
terminale komputerowe, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych
z globalną siecią komputerową, poczta elektroniczna, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, wynajmowanie czasu
dostępu do globalnych sieci komputerowych, zapewnianie dostępu
do baz danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy
systemów komputerowych, badania naukowe, badania techniczne,
doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie
bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oszczędności energii,
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, hosting serwerów,
hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola
jakości, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu
zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów komputerowych w celu
wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, odblokowywanie telefonów komórkowych, odzyskiwanie danych komputerowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS],
powielanie programów komputerowych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, programowanie
komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego,
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, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi graficzne, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania
danych, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynajmowanie
serwerów www, wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
wzornictwo przemysłowe, 45 licencjonowanie oprogramowania
komputerowego, licencjonowanie własności intelektualnej, monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, otwieranie zamków zabezpieczających, wynajem nazw domen internetowych.

(111) 322763
(220) 2019 02 01
(210) 495483
(151) 2019 07 03
(441) 2019 03 18
(732) S-LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) S-LABS
(510), (511) 7 akcesoria mocowane do odkurzaczy do rozpylania perfum oraz środków dezynfekcyjnych, alternatory [generatory prądu
przemiennego], automaty do sprzedaży, awaryjne generatory prądotwórcze, bębny [części maszyn], długopisy do druku 3D, drukarki 3D,
elektryczne urządzenia do otwierania drzwi, elektryczne urządzenia
do otwierania okien, elektryczne urządzenia do spawania, elektryczne urządzenia do zamykania okien, elektryczne wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa domowego, elektryczne zamknięcia
drzwiowe, hydrauliczne urządzenia do otwierania drzwi, hydrauliczne
urządzenia do otwierania okien, hydrauliczne urządzenia do zamykania okien, hydrauliczne zamknięcia drzwi, instalacje do centralnego
odkurzania, instalacje do mycia pojazdów, instalacje kondensacyjne,
instalacje odsysające pył do czyszczenia, kable sterownicze do maszyn
i silników, pneumatyczne urządzenia do otwierania drzwi, pneuma-
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tyczne urządzenia do otwierania okien, pneumatyczne urządzenia
do zamykania drzwi, pneumatyczne urządzenia do zamykania okien,
pralki, pralki uruchamiane monetą, prasownice, ssawki do odkurzaczy,
sterowniki do wind, 9 adaptory elektryczne, alarmy, dżojstiki do użytku z komputerami, inne niż do gier wideo, elektroniczne breloki
do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne ściemniacze światła, elektryczne
urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe,
identyfikacyjne karty magnetyczne, instalacje elektryczne, instalacje
elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, inteligentne bransoletki [przyrządy pomiarowe], inteligentne pierścionki,
interaktywne tablice elektroniczne, interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, karty inteligentne [karty z układem scalonym],
kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, kodowane
karty magnetyczne, kodowane karty-klucze, komputery, magnetyczne nośniki danych, mechanizmy na monety lub żetony do włączania
telewizorów, mikroprocesory, okulary inteligentne, platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, przyrządy
do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, przyrządy do wskazywania temperatury, smartfony, tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], układy scalone, urządzenia do przetwarzania danych,
urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania sygnałami,
urządzenia telewizyjne, urządzenia zdalnego sterowania, wykrywacze
[detektory], zamki elektryczne, zegarki inteligentne, komputerowe
bazy danych, 11 elektryczne płyty kuchenne, instalacje do automatycznego podlewania, kuchenny sprzęt elektryczny, urządzenia i instalacje do gotowania, urządzenia i instalacje do suszenia, urządzenia
i instalacje oświetleniowe, urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza, 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, komputerowe zarządzanie plikami, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi
pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi
finansowania, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, 38 agencje informacyjne, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, łączność poprzez terminale
komputerowe, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną
siecią komputerową, poczta elektroniczna, transfer strumieniowy
danych, transmisja plików cyfrowych, wspomagane komputerowo
przesyłanie wiadomości i obrazów, wynajmowanie czasu dostępu
do globalnych sieci komputerowych, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 42
aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów
komputerowych, badania naukowe, badania techniczne, doradztwo
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie
bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oszczędności energii, 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, hosting serwerów, hosting stron internetowych,
instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, monitoring systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie
systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego
dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, odblokowywanie telefonów komórkowych, odzyskiwanie danych komputerowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], powielanie programów komputerowych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób
trzecich, programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego, 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, udostępnienie wyszukiwarek internetowych,
usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi graficzne,
usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowa-
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nia danych, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów www, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wzornictwo przemysłowe, 45 licencjonowanie oprogramowania
komputerowego, licencjonowanie własności intelektualnej, monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, otwieranie zamków zabezpieczających, wynajem nazw domen internetowych.

(111) 322764
(220) 2019 02 05
(151) 2019 07 04
(441) 2019 03 18
(732) ŚLIWOWSKA ALICJA NATASZA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKIN SESH dr A. Śliwowska
(540)

(210) 495593

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 3 ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje
do mycia ciała nie zawierające mydła, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki funkcjonalne, kosmetyki
do stosowania na skórę, kosmetyki upiększające, kosmetyki w postaci kremów, kremy BB, kremy do mycia, kremy do twarzy i ciała
[kosmetyki], kremy i balsamy kosmetyczne, kosmetyki w formie
sproszkowanej [pudry], kremy kojące do użytku kosmetycznego,
preparaty do makijażu, maseczki do twarzy i ciała, masła do twarzy
i ciała, mgiełki do ciała, mleczko kosmetyczne, mydła i żele, nielecznicze olejki pod prysznic, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody,
nielecznicze preparaty do namaczania stóp, nielecznicze preparaty
do pielęgnacji ciała, oleje do pielęgnacji i oczyszczania twarzy, olejki
do ciała i twarzy, oczyszczające maseczki do twarzy, olejki do kąpieli
i pod prysznic [nielecznicze], olejki do masażu ciała, olejki do masażu twarzy, peelingi do twarzy i ciała, preparaty czyszczące do użytku
osobistego, płynne kremy [kosmetyki], płyny do włosów i ciała, płyny
pielęgnacyjne, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty fitokosmetyczne, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty
kosmetyczne do kąpieli i prysznicowe, preparaty myjące do użytku
osobistego, preparaty pod prysznic, preparaty złuszczające do twarzy do użytku kosmetycznego, produkty do mycia rąk, serum do celów kosmetycznych, serum pielęgnacyjne, żel pod prysznic i do kąpieli, żele do twarzy i ciała [kosmetyki], żelowe maseczki i płatki pod
oczy do celów kosmetycznych, kremy do aromaterapii, zapachowe
płyny i kremy do pielęgnacji ciała, preparaty zapachowe, preparaty
aromaterapeutyczne, zmieszane olejki eteryczne.
(111) 322765
(220) 2019 02 11
(210) 495837
(151) 2019 08 05
(441) 2019 04 01
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ERDOSOL
(510), (511) 5 preparat farmaceutyczny o działaniu mukolitycznym.
(111) 322766
(220) 2019 02 13
(151) 2019 08 05
(441) 2019 04 01
(732) JÓŹWIAK PAWEŁ BAARS, Słupca (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEBO POZNAŃ
(540)

(210) 495894

(591) szary, zielony
(531) 27.05.01, 27.05.25, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi organizowania i prowadzenia warsztatów, treningów, seminariów, konferencji, kursów oraz szkoleń edukacyjnych
w zakresie geologii, geofizyki, geotechniki oraz planowania geograficznego, 42 usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania, usługi inżynieryjne, usługi w zakresie miernictwa i eksploracji,
usługi w dziedzinie nauk przyrodniczych, testowanie, stwierdzanie
autentyczności i kontrola jakości, usługi sondowania geologiczne-
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go, prowadzenie badań geologicznych i pomiarów gruntu, badania, poszukiwania, ekspertyzy geologiczne, projektowanie wierceń
geologicznych, doradztwo technologiczne w dziedzinie geologii,
geofizyki, geotechniki oraz planowania geograficznego, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie pomiarów geofizycznych, usługi badawczo-rozwojowe, a także badania i projektowanie
w zakresie prac geologicznych, poszukiwań, rozpoznawania i wydobywania surowców energetycznych oraz wykorzystywania wyeksploatowanych złóż na cele magazynowe, poszukiwanie surowców
energetycznych, ropy naftowej i gazu ziemnego.

(111) 322767
(220) 2019 02 13
(151) 2019 08 02
(441) 2019 04 15
(732) TERMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOT TOPICS DERMATOLOGIA
(540)

(210) 495901
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27.05.24, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.24, 24.17.01, 03.13.04, 03.13.24,
26.11.01, 26.11.05, 26.11.12, 26.05.01, 26.05.15, 26.05.17, 26.05.18,
26.05.22, 26.05.24
(510), (511) 30 miody naturalne, 33 miody pitne.
(111) 322770
(220) 2019 02 19
(151) 2019 07 11
(441) 2019 03 25
(732) COMP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) one
(540)

(210) 496098

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24
(510), (511) 9 kasa fiskalna.
(591) niebieski, brązowy, żółty, biały
(531) 26.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 książki i podręczniki, materiały do nauczania, czasopisma, gazety, broszury, albumy, katalogi, prospekty, afisze, plakaty,
plansze, druki, notesy, zeszyty, skoroszyty i teczki na dokumenty,
artykuły papiernicze, artykuły i materiały piśmienne, 41 usługi w zakresie organizowania i prowadzenia konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów edukacyjnych, wystaw z dziedziny edukacji i kultury, publikowanie książek, czasopism i tekstów
innych niż reklamowe.
(111) 322768
(220) 2019 02 19
(151) 2019 07 11
(441) 2019 03 25
(732) COMP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOVITUS ONE
(540)

(111) 322771
(220) 2019 02 19
(210) 496104
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) ZUBALA ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWE EKODARPOL, Dębno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KROPLE natury NAWÓZ NATURALNY
(540)

(210) 496073

(591) biały, ciemnozielony, jasnozielony, niebieski, zielony
(531) 29.01.13, 01.15.15, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.08, 27.05.09,
27.05.10, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 1 nawozy.

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 9 kasa fiskalna.
(111) 322769
(220) 2019 02 19
(210) 496077
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) SPÓŁDZIELNIA PSZCZELARSKA APIS W LUBLINIE, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) apis 1932 Bee Free, Bee Cool, Bee Happy :)
(540)

(591) żółty, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,

(111) 322772
(220) 2019 02 19
(210) 496105
(151) 2019 07 11
(441) 2019 03 25
(732) SPES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Szlachetne ZDROWIE
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 16 afisze, plakaty, biuletyny informacyjne, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma [periodyki], czasopisma branżowe,
czasopisma fachowe, czasopisma o tematyce ogólnej, drukowane
rozkłady, formularze [blankiety, druki], fotografie [wydrukowane],
gazety, kalendarze, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania,
inne niż do gier, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, materiały
drukowane, materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), matryce, nalepki, naklejki
[materiały piśmienne], notatniki [notesy], okładki, obwoluty [artykuły
papiernicze], periodyki [czasopisma], podręczniki [książki], śpiewniki,
torby papierowe, transparenty z papieru, ulotki, zakładki do książek,
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zakładki do stron, 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, agencje reklamowe, obróbka tekstów, produkcja filmów
reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych,
reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, tworzenie
tekstów reklamowych, usługi marketingowe, usługi prenumeraty
gazet dla osób trzecich, usługi przeglądu prasy, usługi w zakresie
opracowania graficznego do celów reklamowych, 41 organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], publikowanie
czasopism, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], wydawanie
czasopism.

(111) 322773
(220) 2019 02 19
(210) 496133
(151) 2019 08 06
(441) 2019 04 23
(732) PASZKOWSKA MONIKA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOMMANIA
(510), (511) 35 tworzenie komputerowych baz danych, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, usługi w zakresie promowania towarów i usług, gromadzenie informacji i prowadzenie spisu
firm oraz danych o firmach, usługi w zakresie udostępniania bazy
danych, ogłoszenia elektroniczne, świadczenie usług katalogu firm
online, kompilacja i systematyzacja danych na potrzeby baz danych,
38 zapewnienie dostępu do baz danych, udostępnienie portali internetowych, zbieranie i przekazywanie wiadomości poprzez sieci
komunikacyjne, w tym Internet.
(111) 322774
(220) 2019 02 20
(210) 496161
(151) 2019 07 18
(441) 2019 04 01
(732) WILLA WIN JAROCKI KWIATKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) manufaktura wina
(540)

(591) czarny, jasnoszary, ciemnoczerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
11.03.01, 11.03.02, 19.07.01, 26.11.05, 26.11.12, 11.01.14, 15.07.01,
15.07.15, 19.08.02
(510), (511) 25 odzież, 32 piwo i produkty piwowarskie, 33 napoje
alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 322775
(220) 2019 02 20
(210) 496192
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 23
(732) ŻUREK ARKADIUSZ MAREK BROWAR PILICA, Biskupice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR Pilica
(540)

(531) 27.05.01, 07.01.08, 07.01.24
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, piwa korzenne, piwa słodowe, piwa smakowe, piwa rzemieślnicze, piwa pszeniczne, brzeczka
piwna, piwo i produkty piwowarskie, napoje na bazie piwa, ekstrak-
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ty chmielu do produkcji piwa, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz wysyłkowej, w tym i za pośrednictwem globalnej sieci
internetowej piwa i napoi bezalkoholowych, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zarządzania, 43 restauracje, restauracje samoobsługowe, bary szybkiej
obsługi (snack-bary), kafeterie, bufety, kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych, catering.

(111) 322776
(220) 2019 02 21
(210) 496204
(151) 2019 07 18
(441) 2019 04 01
(732) ROJEK ARTUR OTTO PILOTTO MEDIA, Mysłowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Off Festival
(510), (511) 16 druki, materiały drukowane, w tym afisze, plakaty,
broszury, katalogi, papier, karton i wyroby z tych materiałów: torby
z papieru, materiały drukowane, naklejki, ulotki, bilety, książki, czasopisma, artykuły papiernicze, magazyny, gazety, albumy, etykiety, foldery, fotografie, informatory, kalendarze, katalogi, nalepki, naklejki,
prospekty, notesy, kalendarze, notatniki, notesy podręczne, zakładki
do książek, teczki, skoroszyty, teczki na dokumenty, okładki, obwoluty, przyrządy do pisania, kalendarze z kartkami do zrywania, papier
do pisania, podstawki papierowe pod naczynia, bloki do pisania, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, materiały
szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, 25 odzież, nakrycia głowy, 35 usługi reklamowe, reklama,
profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi w zakresie promocji artystów i ich dokonań, zamieszczanie w Internecie,
radio, telewizji, prasie informacji dotyczących organizowania imprez
muzycznych, usługi promocyjne i marketingowe, również drogą on-line, promowanie wolontariatu, usługi menadżerskie, usługi przedstawicielskie i agencyjne: promocja młodych artystów z kraju i zagranicy, przygotowywanie kampanii reklamowych i promocyjnych
przedsięwzięć artystycznych i rozrywkowych, 41 rozrywka, przedsięwzięcia artystyczne i rozrywkowe: organizowanie i prowadzenie
koncertów, festiwali muzycznych i filmowych, widowisk, spektakli,
przeglądów, pokazów, konkursów, występów rozrywkowych i innych imprez turystycznych, edukacja w zakresie kultury i sztuki,
organizowanie, realizacja i wystawianie spektakli, usługi muzyczne,
tworzenie kompozycji muzycznych, impresariat muzyczny, produkcja i świadczenie usług medialnych w zakresie organizacji koncertów,
festiwali muzycznych i filmowych, widowisk, spektakli, przeglądów,
pokazów, konkursów, występów rozrywkowych i innych imprez turystycznych-organizowanie i prowadzenie konferencji, konkursów,
wystaw z dziedziny kultury i edukacji, usługi artystyczne, artystyczne
wykonywanie utworów słowno-muzycznych.
(111) 322777
(220) 2019 02 21
(210) 496206
(151) 2019 07 18
(441) 2019 04 01
(732) ŚWIĘTOCHOWSKI ŁUKASZ E-MEDIACOM, Mińsk Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SKLEP INTYMNY
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna gadżetów i akcesoriów
erotycznych za pośrednictwem sieci Internet, sprzedaż wysyłkowa
gadżetów i akcesoriów erotycznych.
(111) 322778
(220) 2019 02 22
(210) 496285
(151) 2019 07 24
(441) 2019 04 08
(732) DAKOTA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EUROCENTRUM GREEN & FRIENDLY
(540)

(591) jasnozielony, ciemnozielony, biały
(531) 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 01.15.11, 01.15.13, 01.03.02,
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05.03.13, 13.01.17, 19.01.03, 01.07.06, 18.01.05, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 16 druki, drukowane materiały informacyjne, drukowane
materiały reklamowe, gazetki, magazyny, broszury, katalogi, ulotki,
torby na zakupy z papieru, torby na zakupy z tworzyw sztucznych,
fotografie, 35 usługi w zakresie design-managementu na wszystkich
poziomach funkcjonowania firmy, usługi agencji reklamowych, usługi promocyjne dotyczące działalności gospodarczej, badania rynku,
opinii publicznej, w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi
w zakresie kształtowania wizerunku, identyfikacji, usługi rekrutacji
personelu, designerów, usługi pomocy/pośrednictwa w nawiązywaniu kontaktów zawodowo-biznesowych, usługi w zakresie promowania towarów i usług osób trzecich, usługi doradcze w zakresie
franchisingu, zarządzanie przedsiębiorstwami franchisingowymi,
doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą,, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, centrami handlowymi,
punktami usługowym, sklepami-detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, usługi w zakresie organizacji promocji sprzedaży, usługi
w zakresie rozpowszechniania i dystrybucji materiałów reklamowych, usługi marketingowe, analizy i raporty marketingowe, marketing internetowy marketing bezpośredni, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni i miejsc reklamowych i ogłoszeniowych,
usługi w zakresie organizowania targów i wystaw oraz pokazów
w celach handlowych, promocyjnych lub reklamowych, usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn sklepowych, usługi w zakresie informacji handlowej i informacji o działalności gospodarczej, usługi
sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią: odzieży, obuwia, nakryć
głowy, wyrobów jubilerskich, artykułów optycznych, zegarów i zegarków, wyrobów zegarmistrzowskich, artykułów informatycznie-komputerowych, urządzeń oświetleniowych, artykułów wydawniczych, wyrobów papierniczych i piśmienniczych, wyrobów
tekstylnych, artykułów pasmanteryjnych, wyrobów ze skóry, sprzętu
biurowego, artykułów dekoracyjnych, artykułów sportowych, gier
i zabawek, mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, produktów związanych z wystrojem wewnętrznym i zewnętrznym powierzchni oraz
urządzeniem i wyposażeniem domu, artykułów wyposażenia łazienek, szkła i porcelany, produktów związanych z rekreacją, ogrodnictwem i majsterkowaniem, narzędzi oraz artykułów budowlanych,
artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu RTV i AGD, artykułów
spożywczych i przemysłowych, usługi w zakresie doradztwa i pomocy w zarządzaniu działalnością artystyczną, prowadzenia aukcji publicznych, administrowania hoteli i moteli, wynajmowanie powierzchni wystawienniczej, usługi wyselekcjonowania, z myślą
o osobach trzecich, różnych produktów tak, aby umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, wynajmowanie powierzchni na działalność handlową i usługową, działalność artystyczna, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
punkty informacji konsumenckiej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, wynajmowanie nośników reklamowych, 36 wynajmowanie
oraz sprzedaż pomieszczeń powierzchni biurowych, usługowych,
handlowych, użytkowych i mieszkań, usługi sprzedaży powierzchni
magazynowych i miejsc parkingowych, pośrednictwo w wynajmie
oraz sprzedaży powierzchni handlowych, usługowych, administrowanie oraz zarządzanie nieruchomościami, w tym lokalami użytkowymi i kompleksami handlowymi, usługowymi, hotelowymi i rozrywkowymi, zbieranie czynszu i opłat, usługi w zakresie wyceny
nieruchomości oraz powierzchni w centrach handlowych, usługi
w zakresie wyceny dzieł sztuki, antyków i biżuterii, usługi w zakresie
prowadzenia kantorów wymiany walut, usługi developerskie w zakresie finansowym, usługi agencji nieruchomości, usługi doradztwa
w zakresie inwestycji na rynku nieruchomości, usługi finansowe
i bankowe, pośrednictwo w handlu nieruchomościami, wynajmowanie powierzchni na usługi bankowe, sponsorowanie finansowe, doradztwo w sprawach finansowych i ubezpieczeniowych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, wycena finansowa w zakresie
ubezpieczeń, bankowości, nieruchomości, 37 usługi budowlane
i projektowe, usługi instalacyjne, naprawa i czyszczenie pojazdów
samochodowych w stacjach obsługi, sprzątanie budynków, prowadzenie punktów usług pralniczych, instalowanie, konstruowanie pawilonów handlowych i sklepów, wynajmowanie kopiarek, budowa
i naprawy obiektów magazynowych, instalacja maszyn, montaż
rusztowań, mycie okien, instalowanie i naprawy instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, usługi w zakresie naprawy
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i wymiany opon samochodowych, instalowanie i naprawy urządzeń
przeciwpożarowych i antywłamaniowych, instalowanie i naprawy
urządzeń łączności, w tym telefonów, usługi ogólnobudowlane
związane z wykonywaniem budynków, prac inżynieryjnych, instalatorskich, remontowych, restauratorskich i konserwatorskich, informacja budowlana, doradztwo budowlane, 39 usługi związane z prowadzeniem parkingów samochodowych i rowerowych, transport
autobusami, dostarczanie towarów, dystrybucja gazet, dystrybucja
towarów, wynajmowanie garaży, informacja o składowaniu, informacja o transporcie, wypożyczanie kontenerów magazynowych, wypożyczanie chłodziarek i lad chłodniczych, magazynowanie, wynajmowanie magazynów, pakowanie towarów, pośrednictwo transportowe,
wynajmowanie powierzchni w celu sprzedaży samochodów, 41 usługi
związane z prowadzeniem klubów fitness, klubów gier komputerowych, kręgielni, sal kinowych, informowanie o imprezach rozrywkowych i o rekreacji, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie konkursów i loterii, organizowanie wystaw, organizowanie
zabaw i zawodów i imprez sportowych, organizowanie eventów, informacja o modzie, wypożyczanie nagrań filmowych i dźwiękowych,
organizowanie występów cyrkowych, usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem dyskotek, organizowanie festiwali sztuki,
w tym festiwali filmowych oraz pokazów filmowych, prowadzenie
klubów rozrywkowych i sportowych, usługi w zakresie lunaparków,
kultura fizyczna, usługi impresaryjne, organizowanie wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, parki rozrywki, planowanie przyjęć, przedstawienia teatralne, rezerwacja miejsc na widowiska, pokazy treningu, tresura zwierząt, informacja o wypoczynku, usługi
związane z organizacją wypoczynku, wypożyczanie sprzętu sportowego, usługi związane z organizacją i prowadzeniem nauczania i rozrywki: klubów edukacyjnych, rozrywkowych i poprawy zdrowia, dyskotek, balów, konkursów piękności, studia filmowego, przedstawień
teatralnych, studia nagrań, salonów gier, sal koncertowych, organizacja i obsługa kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów i przyjęć,
organizowanie spektakli z dziedziny kultury i edukacji, informacja
o spektaklach i wystawach, wynajmowanie powierzchni w celu organizowania imprez kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych przez osoby trzecie, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie
koncertów, wynajmowanie i prowadzenie kortów tenisowych, wynajmowanie i prowadzenie boisk i lodowisk, 42 usługi w następującym zakresie: wzornictwo przemysłowe, stylizacja, architektura,
usługi artystów-grafików, designerów, projektantów, badania oraz
opracowywanie projektów technicznych, prace badawczo-rozwojowe na rzecz osób trzecich, projektowanie budynków, dekoracji
wnętrz, opakowań, planowanie urbanistyczne, usługi w zakresie budowy i analiz systemów komputerowych, usługi w zakresie badania
i udoskonalania nowych produktów, odpłatne udostępnianie komputerowych baz danych, wypożyczanie komputerów, konserwacja
oprogramowania komputerów, usługi w zakresie grafiki artystycznej,
identyfikacja dzieł sztuki, administrowanie prawami, 43 usługi restauracyjne, barowe, cateringowe, usługi zakwaterowania tymczasowego, wynajem sal na posiedzenia, konferencje, usługi wypożyczania krzeseł, stołów, bielizny stołowej i zastawy stołowej, dostarczanie
potraw i napojów, usługi związane z prowadzeniem barów, restauracji, kawiarni, kafeterii, fast-foodów, wynajmowanie dystrybutorów
automatycznych, opieka nad dziećmi, zarządzanie miejscami wystawowymi, 44 salony fryzjerskie, kosmetyczne i salony piękności, gabinety odnowy biologicznej, gabinety fizjoterapeutyczne, gabinety fizykoterapeutyczne oraz wynajmowanie powierzchni na prowadzenie
takiej działalności przez osoby trzecie.

(111) 322779
(220) 2018 11 29
(210) 493264
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) GLOBAL TRADE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FAREL
(510), (511) 6 kabiny kąpielowe metalowe, zlewy metalowe, budowlane materiały metalowe, drobne wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby metalowe, rury i rurki metalowe, drzwi i okna metalowe,
metale nieszlachetne i ich stopy, przenośne metalowe konstrukcje
budowlane, przewody nieelektryczne i przewody drutowe z metali nieszlachetnych, kasy pancerne, elementy metalowe w postaci
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rozgałęźników rurowych, architektoniczne elementy konstrukcyjne
wykonane z metali nieszlachetnych i ich stopów, nakrętki, sworznie
i zamknięcia, z metalu, metalowe drobne wyroby, metalowe kątowniki stalowe, metalowe profile odwadniające, rudy (kruszce), 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania,
chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, zaopatrzenia w wodę,
instalacje sanitarne, kabiny kąpielowe, wanny kąpielowe, wanny łazienkowe, wanny do nasiadówek, wanny z hydromasażem, wanny
z wirowym ruchem wody, jacuzzi, osprzęt i wyposażenie do wanien,
kabiny natryskowe, kabiny prysznicowe, natryski, prysznice, brodziki,
kabiny hydromasażowe, kabiny przenośne do łaźni tureckich, wanno-kabiny, urządzenia do kąpieli, sauny, umywalki, podpory umywalek, postumenty i półpostumenty do urządzeń sanitarnych, sedesy,
miski klozetowe, pisuary, bidety, ustępy przenośne, deski sedesowe,
miski ustępowe, urządzenia kompaktowe złożone z miski ustępowej
i płuczki, płuczki ustępowe, zbiorniki do płuczek ustępowych, przyciski do zaworów spłukujących, zawory spłukujące, zlewozmywaki,
zlewy, zlewy kompozytowe, elektryczne młynki na odpadki jako
części zlewów, krany i baterie: umywalkowe, wannowe, prysznicowe,
prysznicowe do wanien, bidetowe, kuchenne, panele prysznicowe,
armatura sanitarna, wyroby sanitarne, kuchenne okapy wyciągowe, wyciągi kuchenne, suszarki do włosów, suszarki do rąk, suszarki do żywności, suszarki do ubrań, fontanny, wodotryski ozdobne,
części i akcesoria do urządzeń i instalacji sanitarnych, rurki, odpływy,
zaworki, wężyki instalacje i aparatura sanitarna, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń i instalacji wodnych i sanitarnych,
aparatura i urządzenia do zmiękczania i uzdatniania wody, ogrzewacze wody, lodówki, zamrażarki, szafy chłodnicze, wentylatory, klimatyzatory, grzejniki, termofory, piece, grzałki, suszarki, bojlery, czajniki
elektryczne, ekspresy do kawy, frytkownice, grille, barbecue grille,
kuchenki, rożen, mikrofalówki, gofrownice, opiekacze do chleba, tostery, szybkowary, elektryczne i parowe, urządzenia do gotowania,
kociołki i naczynia do gotowania pod ciśnieniem, elektryczny sprzęt
kuchenny, sprzęt oświetleniowy, lampy, abażury, żyrandole, kinkiety, żarówki, lampiony, latarki, urządzenia do ogrzewania, aparatura
do podgrzewania powietrza, urządzenia grzewcze, elementy grzewcze, urządzenia grzewcze do pomieszczeń mieszkalnych, urządzenia
grzewcze do użytku w domu, podgrzewacze powietrza, promiennikowe ogrzewacze do pomieszczeń, instalacje grzewcze, urządzenia
do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe,
pomniki niemetalowe, kabiny kąpielowe, ceramiczne elementy budowlane, mozaiki, kafelki, kafle, płytki ceramiczne, terakota, gres, kamień naturalny, kamień sztuczny, konglomeraty kamienia, marmur,
granit, piaskowiec oraz wyroby z tych materiałów, płyty kamienne,
tablice kamienne, parapety niemetalowe, płytki, schody niemetalowe, balustrady, kostka kamienna, terakota, tłuczeń, obudowy kominków, szkło budowlane, drewno budowlane, drewno użytkowe,
drzwi i okna niemetalowe, cegły, dachówki, kostka brukowa, płyty
budowlane niemetalowe, rury niemetalowe, beton, cementy, masy
wyrównujące, masy wyrównujące na bazie cementu, zaprawy budowlane, zaprawy do klejenia, suche tynki, gipsy do celów budowlanych, wypełniacze szczelin i masy szpachlowe, tynki, tynki gipsowe,
tynki o dobrej przyczepności, tynki strukturowe, tynki izolacyjne,
tynki drapane, elementy budowlane do produkcji dachów i ścian,
w tym płyty z gipsokartonu, z gipsu włóknistego, z włókien mineralnych, płyty wielowarstwowe, płyty ogniochronne, płyty na ścianki
działowe, płyty i korpusy dekoracyjne, 20 meble, meble łazienkowe,
materace, lustra, ramki obrazów, blaty kuchenne oraz łazienkowe,
akcesoria meblowe wykonane z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu,
kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej,
sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych, dozowniki do ręczników niemetalowe, haki, uchwyty i szyny do zasłon,
karnisze, kosze niemetalowe, wieszaki i haki niemetalowe do wieszania odzieży, parawany, 21 przybory kuchenne i gospodarstwa
domowego, pojemniki do użytku domowego, grzebienie i gąbki,
sprzęt do czyszczenia, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne dla
gospodarstwa domowego, suszarki do bielizny, stojaki do suszenia
prania, deski do prasowania, deski pralnicze, dozowniki mydła, mydelniczki, dozowniki papieru toaletowego, ręczników papierowych,
uchwyty do gąbek, pudełka dozujące ręczniki papierowe oraz chusteczki higieniczne i waciki, wanienki dla niemowląt, wanienki do prania, balie, wiadra, kubły na śmieci, szczotki do misek klozetowych,
przybory toaletowe.
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(111) 322780
(220) 2018 11 29
(210) 493323
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) GLOBAL TRADE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FARELKA
(510), (511) 6 kabiny kąpielowe metalowe, zlewy metalowe, budowlane materiały metalowe, drobne wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby metalowe, rury i rurki metalowe, drzwi i okna metalowe,
metale nieszlachetne i ich stopy, przenośne metalowe konstrukcje
budowlane, przewody nieelektryczne i przewody drutowe z metali nieszlachetnych, kasy pancerne, elementy metalowe w postaci
rozgałęźników rurowych, architektoniczne elementy konstrukcyjne
wykonane z metali nieszlachetnych i ich stopów, nakrętki, sworznie
i zamknięcia, z metalu, metalowe drobne wyroby, metalowe kątowniki stalowe, metalowe profile odwadniające, rudy (kruszce), 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania,
chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, zaopatrzenia w wodę,
instalacje sanitarne, kabiny kąpielowe, wanny kąpielowe, wanny łazienkowe, wanny do nasiadówek, wanny z hydromasażem, wanny
z wirowym ruchem wody, jacuzzi, osprzęt i wyposażenie do wanien,
kabiny natryskowe, kabiny prysznicowe, natryski, prysznice, brodziki,
kabiny hydromasażowe, kabiny przenośne do łaźni tureckich, wanno-kabiny, urządzenia do kąpieli, sauny, umywalki, podpory umywalek, postumenty i półpostumenty do urządzeń sanitarnych, sedesy,
miski klozetowe, pisuary, bidety, ustępy przenośne, deski sedesowe,
miski ustępowe, urządzenia kompaktowe złożone z miski ustępowej
i płuczki, płuczki ustępowe, zbiorniki do płuczek ustępowych, przyciski do zaworów spłukujących, zawory spłukujące, zlewozmywaki,
zlewy, zlewy kompozytowe, elektryczne młynki na odpadki jako
części zlewów, krany i baterie: umywalkowe, wannowe, prysznicowe,
prysznicowe do wanien, bidetowe, kuchenne, panele prysznicowe,
armatura sanitarna, wyroby sanitarne, kuchenne okapy wyciągowe, wyciągi kuchenne, suszarki do włosów, suszarki do rąk, suszarki do żywności, suszarki do ubrań, fontanny, wodotryski ozdobne,
części i akcesoria do urządzeń i instalacji sanitarnych, rurki, odpływy,
zaworki, wężyki instalacje i aparatura sanitarna, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń i instalacji wodnych i sanitarnych,
aparatura i urządzenia do zmiękczania i uzdatniania wody, ogrzewacze wody, lodówki, zamrażarki, szafy chłodnicze, wentylatory, klimatyzatory, grzejniki, termofory, piece, grzałki, suszarki, bojlery, czajniki
elektryczne, ekspresy do kawy, frytkownice, grille, barbecue grille,
kuchenki, rożen, mikrofalówki, gofrownice, opiekacze do chleba, tostery, szybkowary, elektryczne i parowe, urządzenia do gotowania,
kociołki i naczynia do gotowania pod ciśnieniem, elektryczny sprzęt
kuchenny, sprzęt oświetleniowy, lampy, abażury, żyrandole, kinkiety, żarówki, lampiony, latarki, urządzenia do ogrzewania, aparatura
do podgrzewania powietrza, urządzenia grzewcze, elementy grzewcze, urządzenia grzewcze do pomieszczeń mieszkalnych, urządzenia
grzewcze do użytku w domu, podgrzewacze powietrza, promiennikowe ogrzewacze do pomieszczeń, instalacje grzewcze, urządzenia
do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe,
pomniki niemetalowe, kabiny kąpielowe, ceramiczne elementy budowlane, mozaiki, kafelki, kafle, płytki ceramiczne, terakota, gres, kamień naturalny, kamień sztuczny, konglomeraty kamienia, marmur,
granit, piaskowiec oraz wyroby z tych materiałów, płyty kamienne,
tablice kamienne, parapety niemetalowe, płytki, schody niemetalowe, balustrady, kostka kamienna, terakota, tłuczeń, obudowy kominków, szkło budowlane, drewno budowlane, drewno użytkowe,
drzwi i okna niemetalowe, cegły, dachówki, kostka brukowa, płyty
budowlane niemetalowe, rury niemetalowe, beton, cementy, masy
wyrównujące, masy wyrównujące na bazie cementu, zaprawy budowlane, zaprawy do klejenia, suche tynki, gipsy do celów budowlanych, wypełniacze szczelin i masy szpachlowe, tynki, tynki gipsowe,
tynki o dobrej przyczepności, tynki strukturowe, tynki izolacyjne,
tynki drapane, elementy budowlane do produkcji dachów i ścian,
w tym płyty z gipsokartonu, z gipsu włóknistego, z włókien mineralnych, płyty wielowarstwowe, płyty ogniochronne, płyty na ścianki
działowe, płyty i korpusy dekoracyjne, 20 meble, meble łazienkowe,
materace, lustra, ramki obrazów, blaty kuchenne oraz łazienkowe,
akcesoria meblowe wykonane z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu,
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kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej,
sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych, dozowniki do ręczników niemetalowe, haki, uchwyty i szyny do zasłon,
karnisze, kosze niemetalowe, wieszaki i haki niemetalowe do wieszania odzieży, parawany, 21 przybory kuchenne i gospodarstwa
domowego, pojemniki do użytku domowego, grzebienie i gąbki,
sprzęt do czyszczenia, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne dla
gospodarstwa domowego, suszarki do bielizny, stojaki do suszenia
prania, deski do prasowania, deski pralnicze, dozowniki mydła, mydelniczki, dozowniki papieru toaletowego, ręczników papierowych,
uchwyty do gąbek, pudełka dozujące ręczniki papierowe oraz chusteczki higieniczne i waciki, wanienki dla niemowląt, wanienki do prania, balie, wiadra, kubły na śmieci, szczotki do misek klozetowych,
przybory toaletowe.

(111) 322781
(220) 2019 02 27
(210) 496481
(151) 2019 07 29
(441) 2019 04 08
(732) ARYSTA LIFESCIENCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LAMINONE
(510), (511) 1 stymulatory i regulatory odporności roślin, 5 środki
grzybobójcze dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, środki ochrony
roślin: biocydy, fungicydy.
(111) 322782
(220) 2019 02 27
(210) 496497
(151) 2019 07 29
(441) 2019 04 08
(732) EUROPEJSKIE CENTRUM REMARKETINGU SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ECR Europejskie Centrum Remarketingu
(540)

(591) czarny, czerwony, szary, ciemnoszary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.23,
26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.09, 26.11.12
(510), (511) 12 autokary, betoniarki [samochody], ciągniki, ciągniki
drogowe do ciągnięcia naczep, ciężarówki, furgony [pojazdy], motocykle, motorowery, nadwozia samochodowe, podwozia pojazdów,
podwozia samochodów, pojazdy [skutery] śnieżne, pojazdy do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną lub kolejową, pojazdy
elektryczne, przyczepy [pojazdy], samochody, samochody holownicze [pomocy drogowej], skutery wyposażone w silnik, wózki jezdniowe widłowe, samochody hybrydowe, wozy kopalniane, wózki przechylne, wózki towarowe i bagażowe, wózki transportowe, śmieciarki,
trycykle, 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, badania rynkowe, badania biznesowe, reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, organizowanie aukcji, organizowanie aukcji internetowych, organizowanie
i przeprowadzenie aukcji, usługi aukcji online dla osób trzecich, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, przeprowadzanie interaktywnych aukcji wirtualnych, usługi aukcyjne online, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, optymalizacja stron
internetowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, aukcje
samochodów, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, usługi aukcyjne, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw], zarządzanie flotą pojazdów [dla osób trzecich], wyceny handlowe, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, gromadzenie proponowanych ofert
w przetargach, 36 informacje finansowe, informacja o ubezpieczeniach, leasing finansowy, organizowanie wynajmu nieruchomości,
usługi finansowe w zakresie zakupu pojazdów, usługi finansowania
samochodów, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi w zakresie
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finansowania zakupów na raty [leasing], wynajem zakwaterowania
[mieszkania], 37 czyszczenie pojazdów, instalowanie, konserwacja
i naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, konserwacja pojazdów, lakierowanie, ładowanie
akumulatorów do pojazdów, mycie pojazdów, polerowanie pojazdów, regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych,
zabezpieczanie pojazdów przed rdzą, wyważanie opon, naprawy
samochodów, przegląd pojazdów, usługi warsztatów samochodowych w zakresie konserwacji pojazdów, 39 holowanie, informacja
o składowaniu, informacja o transporcie, parkowanie samochodów,
wypożyczanie pojazdów, przewóz samochodami ciężarowymi, składowanie towarów, usługi pomocy drogowej w przypadku awarii
pojazdów, rezerwacja miejsc na transport pojazdami silnikowymi,
udzielanie informacji dotyczących usług parkowania pojazdów,
transport pojazdami do ciężkich ładunków, transport pojazdów,
wynajem pojazdów użytkowych, usługi transportu samochodami
silnikowymi, wynajem samochodów, wynajmowanie magazynów,
wynajmowanie miejsc parkingowych, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego,
doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu
za pośrednictwem strony internetowej, hosting serwerów, hosting
stron internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego,
monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania
nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych,
opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, oprogramowanie jako usługa [SaaS], wynajem oprogramowania komputerowego związanego z ofertami cenowymi, wynajem
oprogramowania komputerowego do odczytywania bazy danych
z ofertami cenowymi, platforma jako usługa [PaaS], programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych
elektronicznych, testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem sprawności, 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 podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, wynajmowanie serwerów WWW, wypożyczanie oprogramowania komputerowego.

(111) 322783
(220) 2019 02 28
(210) 496582
(151) 2019 08 07
(441) 2019 04 23
(732) BOBER BARTŁOMIEJ JÓZEF 22CRANES, Zabrze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GALERIA W CHMURACH
(540)

(531) 27.05.01, 01.15.11, 03.07.16, 26.11.12
(510), (511) 16 obrazy ręcznie zdobione na płótnie, grafika, obrazy
na szkle, 20 ramy.
(111) 322784
(220) 2019 02 28
(151) 2019 08 07
(441) 2019 04 23
(732) SĘKOWSKA-KIJKO EWA ESEKO, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) artseko

(210) 496584
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(540)

(591) złoty, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.05.03, 05.05.20, 26.07.25
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, bransoletki [biżuteria], amulety [biżuteria], zawieszki [biżuteria], broszki [biżuteria], łańcuszki
[biżuteria], medaliony [biżuteria], pierścionki [biżuteria], naszyjniki,
breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], części i akcesoria do biżuterii, pudełka na biżuterię [szkatułki lub puzderka], kolczyki, klipsy,
spinki do mankietów, spinki do krawatów.
(111) 322785
(220) 2019 03 01
(210) 496590
(151) 2019 08 07
(441) 2019 04 23
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) UŚMIECHY
(510), (511) 9 kodowane karty lojalnościowe, programy komputerowe,
nagrane programy komputerowe, programy komputerowe, programy
komputerowe do zarządzania projektami, programy komputerowe
dotyczące spraw finansowych, użytkowe programy komputerowe
do pobrania, programy komputerowe do zdalnego łączenia się z komputerami lub sieciami komputerowymi, programy komputerowe stosowane do elektronicznych systemów kasowych, oprogramowanie
komputerowe [programy] do zarządzania bazami danych, programy
i oprogramowanie komputerowe do przetwarzania obrazów wykorzystywane w telefonach komórkowych, programy komputerowe do telewizji interaktywnej i do interaktywnych gier i/lub kwizów, elektroniczne wyświetlacze reklam, platformy oprogramowania
komputerowego, mobilne aplikacje, aplikacje mobilne do pobrania
do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, 35
obsługa programów lojalnościowych, zarządzanie programami lojalnościowymi, administrowanie programami lojalności konsumenta,
usługi w zakresie programów lojalnościowych, administrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie działalności
gospodarczej i programami lojalnościowymi, organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych, usługi programów lojalnościowych dla celów
handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi w zakresie
przeprowadzania badań rynkowych dotyczących lojalności klientów,
promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, doradztwo organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla klientów, organizowanie
konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, administrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, rekrutacja personelu, usługi rekrutacyjne, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników, ogłoszenia odnoszące się
do rekrutacji personelu, konsultacja dotycząca rekrutacji w zakresie
działalności gospodarczej, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, dostarczenie informacji na temat rekrutacji za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, udostępnianie skomputeryzowanych informacji związanych z dokumentacją gospodarczą,
doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją handlową, publikacja reklam, reklamy on-line, reklama i usługi reklamowe, agencje reklamowe, reklama i marketing, analizy odbioru reklamy, reklama rekrutacji personelu, dystrybucja ogłoszeń reklamowych, usługi agencji
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, badania w zakresie reklamy, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, dystrybucja reklam i ogłoszeń
handlowych, usługi badawcze związane z reklamą, usługi planowania
w zakresie reklamy, reklama z a pomocą marketingu bezpośredniego,
usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, organizacja konkursów w celach reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórko-
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wej, reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama
on-line poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, udostępnianie
przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu,
przetwarzanie zapytań telefonicznych dotyczących reklamowanych
towarów i usług, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej on-line w Internecie, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie
informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych i sprzedaży, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, badanie działalności gospodarczej i rynku, badanie rynku, badania rynku i badania marketingowe, badania rynku i analizy biznesowe, pomoc przy
prowadzeniu franczyz, usługi doradcze dotyczące działalności gospodarczej związane z prowadzeniem franczyz, badania rynkowe, dostarczanie informacji handlowych konsumentom, dostarczanie informacji
konsumentom na temat towarów i usług, usługi informacyjne w zakresie rynku konsumentów, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej,
analizy i raporty statystyczne, sporządzanie raportów do celów marketingowych, usługi w zakresie informacji rynkowej dotyczące raportów
handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, promocja towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, marketing towarów i usług osób trzecich poprzez
dystrybucję kuponów, 36 przelewy i transakcje finansowe oraz usługi
płatnicze, obsługa kart do transakcji płatniczych, przetwarzanie transakcji płatniczych za pośrednictwem Internetu, usługi związane z kartami kredytowymi i kartami płatniczymi, usługi płatnicze świadczone
za pośrednictwem bezprzewodowej aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych, udostępnianie wielu opcji płatniczych za pośrednictwem
terminali elektronicznych obsługiwanych samodzielnie przez klientów
i zlokalizowanych w sklepach detalicznych, zautomatyzowane usługi
płatnicze, wydawanie kart przedpłaconych i bonów, emisja bonów
wartościowych w związku z programami motywacyjnymi, emisja bonów wartościowych w związku z programami motywacyjnymi, emisja
bonów wartościowych w związku z programami motywacyjnymi, emisja bonów wartościowych jako nagroda z a lojalność klienta, emisja
bonów wartościowych w ramach programu członkowskiego dla klientów, usługi finansowe związane z dostarczaniem bonów na zakup towarów, 38 zapewnianie dostępu do danych lub dokumentów przechowywanych elektronicznie w plikach centralnych do zdalnego
wglądu, usługi w zakresie elektronicznego przesyłania dokumentów,
dostarczenie dokumentów on-line za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, telekomunikacyjne usługi dostępowe, zapewnianie
dostępu do witryn elektronicznych, zapewnianie użytkownikom dostępu do wyszukiwarek, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do stron internetowych, zapewnianie dostępu do stron
w Internecie, zapewnianie dostępu do elektronicznej skrzynki pocztowej, zapewnianie dostępu do internetowych linii czatowych, zapewnianie dostępu do forów internetowych, zapewnianie dostępu do informacji w Internecie, dostęp do treści, stron internetowych i portali,
zapewnianie dostępu do elektronicznych systemów przesyłania wiadomości, zapewnianie dostępu do danych w sieciach komunikacyjnych, łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu, usługi komunikacyjne w zakresie dostępu do baz danych, zapewnianie
dostępu do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu
do elektronicznych sieci przesyłu danych i elektronicznych baz danych, usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, zapewnianie
dostępu do platform i portali w Internecie, usługi związane z portalami
telekomunikacyjnymi, zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem
platform i portali w Internecie i innych mediach, transmisja krótkich
wiadomości [SMS], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów
tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, 39 usługi informacyjne związane z lokalizacją towarów, usługi doradcze w zakresie dystrybucji towarów, 41 publikowanie dokumentów, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych
lub Internetu, 42 elektroniczne przechowywanie plików i dokumenty,
elektroniczne przechowywanie dokumentów i zarchiwizowanych wiadomości e-mail, digitalizacja dokumentów, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do logistyki zarządzania
łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych, programowanie oprogramowania do reklamy on-line, hosting, oprogramowanie jako usługa
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, doradztwo,
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konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, integracja systemów i sieci komputerowych, projektowanie i opracowywanie systemów do przechowywania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania danych, projektowanie
i opracowywanie systemów przetwarzania danych, projektowanie
i opracowywanie systemów do wprowadzania danych, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz danych,
projektowanie i opracowywanie komputerowych urządzeń peryferyjnych, projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych,
projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, konserwacja oprogramowania do przetwarzania danych, rozwój, programowanie
i wdrażanie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, usługi w zakresie
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych,
usługi w zakresie technologii informacyjnych, hosting aplikacji mobilnych, hosting mobilnych stron internetowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, 43 usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, 45 programy komputerowe (licencjonowane-) [usługi prawne], usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych on-line za pomocą aplikacji mobilnych do pobrania.

(111) 322786
(220) 2019 03 01
(210) 496613
(151) 2019 08 07
(441) 2019 04 23
(732) ZĄBEK ROBERT FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ZĄBEK,
Dębica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZĄBEK
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.03, 09.01.01, 09.01.10, 08.05.03
(510), (511) 29 bekon, drób, dziczyzna, dania gotowe z mięsa, ekstrakty mięsne, flaki, galarety mięsne, kiełbasy, kiełbasy z kurczaka,
konserwy mięsne, krwawa kiszka, mięso, mięso wieprzowe, mięso
wołowe, mięso konserwowane, mięso solone, pasty mięsne, pasty
zawierające tłuszcz do kanapek, pasztety, podroby, potrawy mięsne
gotowane, sosy mięsne, szynka, salceson, tłuszcze jadalne, wędliny, wyroby garmażeryjne mięsne, zwierzęcy szpik kostny jadalny,
35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej i internetowej towarów
obejmujących: bekon, drób, dziczyznę, dania gotowe z mięsa, ekstrakty mięsne, flaki, galarety mięsne, kiełbasy, kiełbasy z kurczaka,
konserwy mięsne, krwawą kiszkę, mięso, mięso wieprzowe, mięso
wołowe, mięso konserwowane, mięso solone, pasty mięsne, pasty
zawierające tłuszcz do kanapek, pasztety, podroby, potrawy mięsne
gotowane, sosy mięsne, szynkę, salceson, tłuszcze jadalne, wędliny,
wyroby garmażeryjne mięsne, zwierzęcy szpik kostny jadalny, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie
targów, wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych,
prezentowanie produktów w mediach w celu ich sprzedaży.
(111) 322787
(220) 2019 03 01
(210) 496615
(151) 2019 08 01
(441) 2019 04 15
(732) HELIO SPÓŁKA AKCYJNA, Wyględy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CZEKOLADOWA STUDENCKA
(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.
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(111) 322788
(220) 2019 03 01
(210) 496617
(151) 2019 08 07
(441) 2019 04 23
(732) KACZKOWSKI JÓZEF CERMAG, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CERMAG
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet płytek, glazury i terakoty, ceramiki
łazienkowej i sanitarnej, w tym umywalek, zlewów, wanien, pryszniców i natrysków, kabin natryskowych i prysznicowych, brodzików, bidetów, pisuarów, toalet, misek i muszli toaletowych, sedesów, desek
do muszli toaletowych, armatury łazienkowej, w tym, baterii, kranów,
kurków do pryszniców, umywalek, wanien i toalet, akcesoriów łazienkowych, wyposażenia łazienek, instalacji sanitarnych i łazienkowych,
armatury wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji i urządzeń sanitarnych,
grzejników, mebli, mebli łazienkowych, chemii budowlanej, w tym
klejów, farb, lakierów, pokostów, zapraw, tynków, spoiw i lepiszczy,
narzędzi, przyrządów i elektronarzędzi budowlanych do naprawy
i konserwacji, w tym, narzędzi glazurniczych i malarskich, maszyn
ręcznych i elektrycznych do cięcia płytek, zapewnianie platformy internetowej do celów handlowych i reklamowych umożliwiającej promocję i sprzedaż wskazanych towarów, usługi w zakresie promocji
i reklamy, promocja sprzedaży, udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, organizowanie pokazów w celach handlowych, usługi
konsultingowe związane z zarządzaniem, zarządzanie i doradztwo
w sprawach działalności gospodarczej, zarządzanie w działalności
handlowej, administrowanie działalnością gospodarczą, zarządzanie
i doradztwo organizacyjne i ekonomiczne projektami w zakresie nieruchomości, 36 zarządzanie nieruchomościami, doradztwo w zakresie nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie portfelem nieruchomości, usługi agencji nieruchomości, usługi
nabywania nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, wynajem nieruchomości, dzierżawa
nieruchomości, dzierżawa budynków, wynajem pomieszczeń i powierzchni handlowych, wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, dzierżawa pomieszczeń handlowych, wynajem powierzchni ekspozycyjnych, wynajem pomieszczeń i powierzchni biurowych,
wynajem mieszkań, studio i pokoi, usługi zarządzania majątkiem
nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, usługi związane z majątkiem nieruchomym, administrowanie sprawami
finansowymi dotyczącymi nieruchomości, finansowe zarządzanie
projektami z dziedziny nieruchomości, usługi w zakresie działalności
deweloperskiej, a mianowicie: usługi inwestycyjne i finansowe związane z nieruchomościami, organizowanie finansowania projektów
budowlanych, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe
i wyburzeniowe, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa
nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, konserwacja i naprawa budynków, usługi instalacyjne i remontowe w zakresie instalacji wodnych, kanalizacyjnych, grzewczych,
gazowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, energetycznych
i oświetleniowych, doradztwo inżynieryjne [budownictwo], informacja budowlana, nadzór budowlany, zarządzanie projektem budowy,
42 usługi projektowe i doradcze w zakresie budownictwa, instalacji
wodnych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych, usługi projektowe i doradcze w zakresie aranżacji
i wyposażenia łazienek, mieszkań, obiektów użyteczności publicznej
i obiektów przemysłowych, doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, usługi architektoniczne, usługi architektury wnętrz, projektowanie techniczne.
(111) 322789
(220) 2019 03 01
(210) 496628
(151) 2019 08 01
(441) 2019 04 15
(732) GAŁKA GRZEGORZ ZARZĄDZANIE TECHNICZNE, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM MALUCHA AGUGU
(540)

(591) czerwony, jasnoniebieski, biały, różowy, jasnozielony, żółty,
ciemnopomarańczowy
(531) 01.15.01, 02.05.06, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 żłobki dla dzieci, opieka nad dziećmi w żłobkach.
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(111) 322790
(220) 2019 03 04
(210) 496698
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 15
(732) IQS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AtenaTabs
(510), (511) 9 programy komputerowe do pobrania, programy komputerowe nagrane, 35 badania marketingowe, badania rynku, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
monitorowanie obecności marki w Internecie, badania w zakresie
efektów kampanii reklamowych i promocji w Internecie, także w mediach społecznościowych, usługi reklamowe, doradztwo reklamowe
i marketingowe, sporządzanie ekspertyz dotyczących efektywności
marketingowej i reklamowej, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, sporządzanie prognoz ekonomicznych, public
relations, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, telemarketing, wywiad gospodarczy, zarządzanie zbiorami informatycznymi, ustalanie potencjalnych odbiorców towarów i usług, monitoring
Internetu pod kątem opinii o osobach i organizacjach, kształtowanie
wizerunku towarów i usług oraz osób i organizacji, 42 projektowanie
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerów i zawodowe (nie dotyczące działalności gospodarczej),
adaptacja metod statystycznych na potrzeby prac badawczych, aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania do przetwarzania danych, aktualizacja
oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, badania
związane z opracowywaniem programów i oprogramowania komputerowego, doradztwo techniczne związane z zastosowaniem i używaniem oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
komputerowych programów baz danych, doradztwo w zakresie sieci
i aplikacji do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, doradztwo
w zakresie testowania systemów aplikacyjnych, doradztwo związane
z projektowaniem i opracowywaniem programów oprogramowania
komputerowego, instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji
oprogramowania komputerowego, hosting skomputeryzowanych
danych, plików, aplikacji i informacji, kompilacja informacji związanych z technologią informacyjną, kompilacja informacji związanych
z systemami informacyjnymi, kompilacja programów do przetwarzania danych, opracowywanie i testowanie metod przetwarzania
danych, algorytmów i oprogramowania, opracowywanie rozwiązań
aplikacji oprogramowania komputerowego, prace badawczo-rozwojowe w zakresie oprogramowania komputerowego, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania komputerowego do sterowania
procesami, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do zarządzania bazami danych.
(111) 322791
(220) 2019 03 05
(210) 496723
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) S.J. SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokółka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S.J. SERVICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(540)

(591) biały, czerwony, niebieski, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 03.04.04, 03.04.05, 03.04.13, 26.04.05,
25.05.03
(510), (511) 37 usługi instalacji maszyn.
(111) 322792
(220) 2019 03 06
(210) 496798
(151) 2019 08 07
(441) 2019 04 23
(732) PAWŁOWSKI PRZEMYSŁAW KOKOSZE, Boczki Chełmońskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOKOSZE
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(540)

(591) biały, szary
(531) 03.07.03, 03.07.24, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 10 fartuchy do badania pacjentów, maski anestezjologiczne, maski stosowane przez personel medyczny, odzież używana
na salach operacyjnych, okrycia chirurgiczne.
(111) 322793
(220) 2019 03 06
(210) 496810
(151) 2019 08 07
(441) 2019 04 23
(732) STOWARZYSZENIE FILMOWCÓW POLSKICH, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CINEMA PARADISO
(510), (511) 35 zgromadzenie na rzecz osób trzecich towarów i usług
z nimi związanych pozwalające nabywcy na ich swobodne oglądanie i kupowanie w sklepie lub hurtowni z artykułami spożywczymi
i alkoholowymi, doradztwo w zakresie prowadzenia usług gastronomicznych i zarządzania siecią lokali gastronomicznych, 41 usługi w zakresie prowadzenia szkoleń i kształcenie kadr pracujących
w gastronomii, usługi w zakresie organizacji i obsługi: konferencji,
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie balów,
zabaw, dyskotek, pikników, festynów, widowisk, planowanie i organizowanie przyjęć okolicznościowych, spotkań klubowych i towarzyskich, wynajem sal, 43 usługi w zakresie prowadzenia placówek
gastronomicznych, barów, restauracji, kawiarni, herbaciarni, pubów,
kafeterii, barów szybkiej obsługi, snack-barów, usługi gastronomiczne i cateringowe, posiłki w restauracjach, wynajmowanie sal na posiedzenia, przygotowanie dań (żywność i napoje) na zamówienie
oraz ich dostawa, obsługa imprez promocyjnych, przyjęć, bankietów,
zabaw, balów na zlecenie osób trzecich polegające na zaopatrzeniu
w żywność i napoje.
(111) 322794
(220) 2015 06 03
(210) 443397
(151) 2016 10 06
(441) 2015 09 14
(732) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K Classic Marienna
(540)

(531) 26.04.01, 26.04.07, 26.04.08, 26.04.11, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 30 ciasta i wyroby cukiernicze z czekoladą i bez czekolady, ciastka z czekoladą i bez czekolady, herbatniki z czekoladą i bez
czekolady, wafle i ciastka waflowe z czekoladą i bez czekolady, mąka
i preparaty zbożowe.
(111) 322795
(220) 2018 06 04
(151) 2018 11 02
(441) 2018 07 02
(732) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mServices
(540)

(210) 486676

(591) czerwony, czarny, pomarańczowy, ciemnoczerwony,
niebieski, biały, zielony
(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.08, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, 35 usługi doradztwa
oraz pomocy w organizowaniu, prowadzeniu i zarządzaniu działal-
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nością gospodarczą, badania rynku, badania opinii publicznej, usługi
przetwarzania danych, usługi wyszukiwania informacji w plikach komputerowych i w dokumentach na nośnikach papierowych, wynajem
oraz dzierżawa maszyn biurowych, sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego, usługi w zakresie pośrednictwa pracy, usługi
w zakresie agencji pracy tymczasowej, rekrutacja i dobór personelu,
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, opracowywanie
i powielanie dokumentów, prace biurowe, administrowanie biurami,
36 usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, świadczone drogą elektroniczną usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, usługi bankowe,
usługi bankowe świadczone drogą elektroniczną, udzielanie kredytów
i pożyczek, zarządzanie i doradztwo w sprawach finansowych, analizy
finansowe, wycena finansowa, usługi agentów i brokerów ubezpieczeniowych, 37 konserwacja i naprawa maszyn biurowych i sprzętu komputerowego, 38 usługi w zakresie przesyłania informacji, usługi w zakresie centrów telefonicznych, 39 transport, informacja o transporcie,
wynajmowanie środków transportu, pośrednictwo w transporcie,
rezerwacja transportu, magazynowanie i przechowywanie towarów,
informacja o magazynowaniu, dostarczanie przesyłek, usługi pocztowe i kurierskie, usługi w zakresie przechowywania dokumentów w postaci papierowej i magazynowania elektronicznych nośników danych,
40 usługi drukowania, usługi poligraficzne, 41 usługi wydawnicze,
usługi wydawnicze w zakresie oprogramowania komputerowego, publikacje książek i periodyków, publikacje elektroniczne on-line książek
i periodyków, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
pisanie i publikowanie tekstów innych niż reklamowe, 42 doradztwo
w sprawach oprogramowania, sprzętu komputerowego i technologii
informacyjnej (IT), zarządzanie technologią informacyjną, projektowanie, powielanie, konserwacja, instalacja, aktualizacja i wypożyczanie
oprogramowania komputerowego oraz technologii informatycznych,
tworzenie oraz zarządzanie stronami internetowymi i portalami internetowymi.

(111) 322796
(220) 2018 12 04
(210) 493432
(151) 2019 05 08
(441) 2019 01 21
(732) FARMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Brzeziny (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FARMER BRZEZINY
(540)

(591) zielony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.17, 02.09.14,
03.07.03, 03.07.24, 03.04.18, 03.04.24, 03.04.26, 03.03.01, 03.03.24,
03.03.26, 02.07.01, 02.07.21, 02.07.23, 05.07.02, 26.11.03, 26.11.07,
26.11.09, 26.11.10, 26.11.13, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.01.14,
26.01.15, 26.01.16
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, suplementy witaminowe dla zwierząt, mieszanki paszowe uzupełniające, 31 karmy i pasze
dla zwierząt, mieszanki paszowe dla zwierząt, napoje dla zwierząt,
słód dla zwierząt, mączka dla zwierząt, pasza dla zwierząt tucznych,
produkty do tuczenia zwierząt, preparaty spożywcze dla zwierząt,
syntetyczny pokarm dla zwierząt, suszona lucerna dla zwierząt, otręby jako pokarm dla zwierząt, ziarno 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
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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 pasza 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, 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 pasza dla zwierząt, sole mineralne dla bydła, produkty żywnościowe dla zwierząt na bazie mleka, substytuty mleka do użycia jako
produkty żywnościowe dla zwierząt, pasze dla koni, pasze dla drobiu, pasze dla ślimaków, pasze do królików, pasze dla kóz, pasze dla
owiec, pasze dla bydła, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt,
pasze zwierzęce otrzymywane z substancji warzywnych, pasze mięsne w puszce dla młodych zwierząt, zboże surowe, zboże nieprzetworzone, koncentraty paszowe dla trzody, koncentraty paszowe,
koncentraty dla bydła, koncentraty dla drobiu, pasze zwierzęce zawierające siano, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa karm i pasz dla
zwierząt, mieszanek paszowych uzupełniających, mieszanek paszowych dla zwierząt, napojów dla zwierząt, słodu dla zwierząt, mączki
dla zwierząt, paszy dla zwierząt tucznych, produktów do tuczenia
zwierząt, preparatów spożywczych dla zwierząt, syntetycznego pokarmu dla zwierząt, suszonej lucerny dla zwierząt, otrębów jako pokarmu dla zwierząt, ziarna do żywienia zwierząt, pasz zbożowych dla
zwierząt, pokarmu dla zwierząt domowych, pasz zwierzęcych zawierających siano, pasz zwierzęcych do stosowania podczas odsadzania
zwierząt od matki, mielonych produktów spożywczych dla zwierząt,
artykułów spożywczych dla zwierząt gospodarskich, spożywczych
pasz wzmacniających dla zwierząt, artykułów spożywczych dla zwierząt mlecznych, wytłoków nasion oleistych dla zwierząt, mesz dla
tuczonych zwierząt hodowlanych, mąki sojowej jako pokarmu dla
zwierząt, mączki sojowej jako pokarmu dla zwierząt, wzbogacanych
substancji odżywczych dla zwierząt, pasz zwierzęcych w formie granulek, pasz zwierzęcych otrzymywanych z siana, pasz zwierzęcych
w formie kawałków, preparatów zbożowych będących paszą dla
zwierząt, soli do lizania dla zwierząt, owsa do spożycia przez zwierzęta, owsianki 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) 322797
(220) 2015 07 13
(151) 2019 06 26
(441) 2015 10 26
(732) T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOP SPEED

(210) 444710
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(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09
(510), (511) 41 usługi gier świadczone on-line.
(111) 322798
(220) 2019 02 06
(210) 495635
(151) 2019 07 24
(441) 2019 04 08
(732) JAWORSKA ALEKSANDRA DENTAL DESIGN, Pruszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dental Design Jaworska
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 44 usługi stomatologiczne.
(111) 322799
(220) 2018 11 30
(210) 493306
(151) 2019 04 16
(441) 2019 01 03
(732) MERCUS LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polkowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mercus
(540)

(591) pomarańczowy, granatowy
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 2 lakiery i pokosty, środki zabezpieczające przed rdzą,
oleje do konserwacji drewna, farby, 4 oleje napędowe, benzyna, mieszaniny pochłaniające kurz, smary, 6 metale nieszlachetne i ich stopy, materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe, metalowe
materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, rury i rurki ze stali, 7 maszyny górnicze, maszyny do robót ziemnych, obrabiarki, 8 narzędzia
ręczne o napędzie ręcznym, 9 przewody elektryczne, 11 urządzenia
do ogrzewania, urządzenia i instalacje do oświetlenia, urządzenia
chłodzące, 16 pędzle, 17 tworzywa sztuczne półprzetworzone, materiały do uszczelniania okien i drzwi, przewody giętkie niemetalowe,
19 materiały budowlane niemetalowe, rury (sztywne), niemetalowe
(budownictwo), 20 meble, wyroby wikliniarskie, wyroby stolarskie,
zaciski przewodów rur, niemetalowe, zaciski niemetalowe do kabli,
21 przybory kuchenne, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, zastawa stołowa, zastawa stołowa, inna niż noże, widelce
i łyżki, 22 liny, pakuły, sznurki, 24 zasłony, bielizna pościelowa i koce,
bielizna stołowa i pościelowa, 27 dywany, chodniki i maty, pokrycia
podłogowe, linoleum, 32 piwo, woda (napoje), napoje bezalkoholowe, napoje na bazie owoców lub warzyw, 33 napoje alkoholowe.
(111) 322800
(220) 2019 02 13
(210) 495912
(151) 2019 07 25
(441) 2019 04 01
(732) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dust Air
(540)

(591) biały, niebieski, jasnoniebieski, szary, zielony
(531) 01.15.11, 27.05.01, 26.05.01, 26.05.04, 29.01.15

Nr 11/2019

(510), (511) 9 urządzenia do pomiaru pyłu, czujniki pomiarowe,
czujniki zanieczyszczenia, czujniki dymu, elektrochemiczne czujniki gazów, czujniki jakości powietrza, czujniki i detektory, przyrządy
pomiarowe czujnikowe, czujniki używane w meteorologii, czujniki
do przyrządów pomiarowych, czujniki dymu i tlenku węgla, urządzenia pomiarowe, optyczne urządzenia pomiarowe, obudowy
do urządzeń pomiarowych, urządzenia do pomiarów precyzyjnych,
urządzenia i instrumenty pomiarowe, osobiste alarmy bezpieczeństwa, osobiste nadajniki-odbiorniki, elektroniczne osobiste urządzenia alarmowe, analizatory powietrza, przyrządy do pomiaru zanieczyszczenia powietrza, 42 wypożyczanie urządzeń pomiarowych,
monitorowanie zanieczyszczonych terenów, monitorowanie zanieczyszczonych terenów w celu wykrycia gazu, świadczenie usług pobierania próbek analitycznych w celu oceny poziomów zanieczyszczenia, świadczenie usług pobierania próbek analitycznych w celu
sprawdzenia skażenia, usługi doradcze w zakresie zanieczyszczenia
środowiska, usługi doradcze w zakresie kontroli zanieczyszczeń, doradztwo techniczne w dziedzinie wykrywania zanieczyszczeń, pobieranie próbek do badania zanieczyszczenia.

(111) 322801
(220) 2018 09 13
(210) 490495
(151) 2019 08 07
(441) 2019 03 18
(732) Nippon Paint Holdings Co., Ltd., Osaka (JP)
(540) (znak słowny)
(540) NIPPON PAINT
(510), (511) 7 urządzenia polerujące i mieszające kolory do naprawy uszkodzeń lakieru pojazdów, elektryczne urządzenia grzewcze
przyspieszające schnięcie farby, urządzenia do mieszania farb, mieszalniki do farb, urządzenia do mieszania farb kolorowych (maszyny
i urządzenia do przetwarzania chemicznego), 9 kolorymetry spektroskopowe służące do dobierania farb, 16 próbniki kolorów w formie
kart, próbniki kolorów w formie arkuszy, próbniki kolorów w formie
książkowej, materiały drukowane w postaci próbek kolorów, 40 mieszanie kolorów, barwienie i przetwarzanie farb na zamówienie, dostarczanie informacji związanych z mieszaniem kolorów, barwieniem
i przetwarzaniem farb na zamówienie, barwienie farb dla osób trzecich, dostarczanie informacji związanych z barwieniem farb dla osób
trzecich, barwienie farb dla osób trzecich oraz dostarczanie związanych z tym informacji.
(111) 322802
(220) 2018 10 03
(210) 491238
(151) 2019 08 09
(441) 2018 11 19
(732) HENRY KRUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kobierzyce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) UNISAN
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia, odtłuszczania i polerowania,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, środki do usuwania lakieru, płyny
do czyszczenia szkła, wosk do parkietów, pasty do podłogi i mebli,
wywabiacze plam, środki do szlifowania, środki czyszczące, polerujące i ścierające, preparaty do czyszczenia rur odpływowych, płyny
do czyszczenia szkła, mydła, preparaty do odtłuszczania inne, niż
do użytku w procesach produkcyjnych, preparaty chemiczne, substancje mineralne i roślinne do filtracji, czyściwa, substancje do matowienia, chusteczki higieniczne nasączone płynami kosmetycznymi,
detergenty inne niż używane w procesach produkcyjnych i medycynie, środki do mycia nie zawierające mydła, antystatyczne preparaty
do celów domowych, preparaty do usuwania barwników, preparaty
do czyszczenia maszyn, dezodoranty do użytku osobistego, materiały i środki ścierne i polerskie, mydła (też w płynie), odtłuszczacze inne
niż stosowane w procesie produkcyjnym, pasty do podłogi i mebli,
preparaty i środki do nabłyszczania i prania, czyściwa do usuwania
smarów i tłuszczów, 6 metalowe: dozowniki ręczników, dysze, pojemniki, podajniki, kabiny kąpielowe, kosze, zbiorniki na odpady,
stojaki też jeżdżące, uchwyty ścienne, 11 sauny, inhalatory, aparatura
do oczyszczania powietrza i ścieków, suszarki, urządzenia sanitarne,
dozowniki środków odkażających w toaletach, 21 dozowniki ręczników niemetalowe, pojemniki, kosze, zbiorniki na odpady, uchwyty,
stojaki też jeżdżące, dozowniki mydła, papieru toaletowego, przyrządy do czyszczenia, zmywaki, urządzenia dezodoryzujące do użytku
osobistego, gąbki toaletowe, mydelniczki, materiały do nabłyszczania, domowe urządzenia nieelektryczne do polerowania, szczotki
do czyszczenia, rękawice, ścierki.
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(111) 322803
(220) 2018 11 19
(210) 492807
(151) 2019 07 12
(441) 2019 01 28
(732) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NUTRA D3
(540)

(732) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dust Air
(540)

(591) ciemnozielony, jasnozielony, granatowy
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty witaminowe w postaci suplementów diety,
suplementy diety dla ludzi, witaminy i preparaty witaminowe, żywność dietetyczna do celów leczniczych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych.

(591) biały, niebieski, jasnoniebieski
(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia do pomiaru pyłu, czujniki pomiarowe,
czujniki zanieczyszczenia, czujniki dymu, elektrochemiczne czujniki gazów, czujniki jakości powietrza, czujniki i detektory, przyrządy
pomiarowe czujnikowe, czujniki używane w meteorologii, czujniki
do przyrządów pomiarowych, czujniki dymu i tlenku węgla, urządzenia pomiarowe, optyczne urządzenia pomiarowe, obudowy
do urządzeń pomiarowych, urządzenia do pomiarów precyzyjnych,
urządzenia i instrumenty pomiarowe, osobiste alarmy bezpieczeństwa, osobiste nadajniki-odbiorniki, elektroniczne osobiste urządzenia alarmowe, analizatory powietrza, przyrządy do pomiaru zanieczyszczenia powietrza, 42 wypożyczanie urządzeń pomiarowych,
monitorowanie zanieczyszczonych terenów, monitorowanie zanieczyszczonych terenów w celu wykrycia gazu, świadczenie usług pobierania próbek analitycznych w celu oceny poziomów zanieczyszczenia, świadczenie usług pobierania próbek analitycznych w celu
sprawdzenia skażenia, usługi doradcze w zakresie zanieczyszczenia
środowiska, usługi doradcze w zakresie kontroli zanieczyszczeń, doradztwo techniczne w dziedzinie wykrywania zanieczyszczeń, pobieranie próbek do badania zanieczyszczenia.

(111) 322804
(220) 2018 11 21
(210) 492906
(151) 2019 07 10
(441) 2019 01 21
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI, HANDLU I USŁUG HYDROPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łazy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HYDRO PLAST
(540)

(591) niebieski, czerwony
(531) 26.04.04, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe kształtki rurowe rozgałęzieniowe, metalowe rury odpływowe, metalowe przedłużenia rurowe, osłony do rur
metalowe, rury kołnierzowe metalowe, metalowe zaciski do rur,
metalowe łączniki do rur, metalowe wsporniki na rury, panele konstrukcyjne metalowe, metalowe przewody centralnego ogrzewania,
przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej,
przewody wodociągowe, metalowe rurowe przewody, metalowe
rury ściekowe metalowe, rury i rurki metalowe, zaciski do rur metalowe, złączki rur metalowe, zawory wodociągowe metalowe, metalowe łuki rurowe, pierścienie rurowe z metalu, zawiasy metalowe
do przytwierdzania rur, metalowe części kotwowych kielichów rur,
metalowe obejmy do zamocowania rur, metalowe złącza obrotowe
do rur, rury metalowe do użytku przemysłowego, metalowe rury
do przesyłu wody, zaciski do rur wykonane z metalu, części połączeniowe do rur z metalu, opaski zaciskowe metalowe do łączenia rur,
elementy metalowe w postaci rozgałęźników rurowych, metalowe
przewody i rury do centralnego ogrzewania, 11 armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, grzejniki do centralnego
ogrzewania, instalacje do dystrybucji wody, instalacje do ogrzewania
wodnego, instalacje do zaopatrywania w wodę, instalacje grzewcze,
podgrzewacze wody, aparatura do podgrzewaczy wody, promiennikowe ogrzewacze do pomieszczeń, rury wodociągowe do instalacji
sanitarnych, zawory do rur i rurociągów, rurowe elementy grzewcze,
kurki do rurociągów, rury do kotłów grzewczych, rury kotłowe centralnego ogrzewania, instalacje regulacyjne do rur wodnych, elementy zabezpieczające do rur wodnych, rury ściekowe do instalacji
sanitarnych, urządzenia regulacyjne stanowiące części rur wodnych,
kontrolery ciśnienia [regulatory] do rur wodnych, metalowe rury faliste jako części instalacji sanitarnych, sanitarna armatura spustowa
do rurociągów ściekowych, zawory nadmiarowe [przyrządy bezpieczeństwa] do rur wodnych, kolanka z tworzyw sztucznych do rur jako
części instalacji sanitarnych, urządzenia do nadzoru ciśnienia [urządzenia zabezpieczające do rur wodnych], elastyczne rury chodzące
w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, 19 rury sztywne niemetalowe, rury ściekowe niemetalowe, rury wodociągowe niemetalowe, niemetalowe kształtki rurowe rozgałęzieniowe, rury sztywne
niemetalowe stosowane w budownictwie, niemetalowe rury wylotowe, sztywne rury wodociągowe z tworzyw sztucznych, rury z tworzyw sztucznych do celów instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych.
(111) 322805
(151) 2019 07 25

(220) 2019 02 13
(441) 2019 04 01

(210) 495913

(111) 322806
(220) 2019 02 25
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) PŁATEK RYSZARD CAR STOCK, Garwolin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Car Stock R. PŁATEK OD 1991
(540)

(210) 496354

(591) czerwony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 26.01.03, 26.01.17,
26.01.18, 26.01.20
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, 37 konserwacja i naprawa pojazdów, 39 transport drogowy ładunków, wynajem samochodów.
(111) 322807
(220) 2019 02 25
(210) 496357
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) TACTICA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MUCOATAC
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, dietetyczna
żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje
przystosowane do celów medycznych, leki dla ludzi, leki do użytku
medycznego, odżywcze suplementy diety, płyny farmaceutyczne, syropy do użytku farmaceutycznego, tabletki do celów farmaceutycznych, środki odkażające, preparaty farmaceutyczne, leki
do celów stomatologicznych, antyseptyki, niesteroidowe leki prze-
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ciwzapalne, 10 buteleczki z kroplomierzem do celów leczniczych, inhalatory, urządzenia rozpylające do aerozoli do celów medycznych,
aparaty i instrumenty medyczne, rozpylacze do celów leczniczych.

(111) 322808
(220) 2019 02 25
(210) 496367
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) BŁACHNIO MAŁGORZATA, Dziekanów Leśny (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Volcanix
(510), (511) 1 surowce zasilające rośliny zawierające pierwiastki śladowe, nawozy, nieorganiczne nawozy, nawozy organiczne, nawozy
mineralne, nawozy naturalne, fosforany [nawozy], syntetyczne nawozy, nawozy morskie, nawozy azotowe, nawozy chemiczne, nawozy złożone, sole [nawozy], superfosfaty [nawozy], nawozy mieszane,
nawozy hydroponiczne, nawozy biologiczne, nawozy potasowe, nawozy do trawników, nawozy do trawy, nawozy zawierające przeciwutleniacze, potas kalcynowany [nawozy], nawozy do gleby, nawozy
do trawy, nawozy z trocin, biologiczne nawozy azotowe, kompost,
obornik, nawozy, nawozy i użyźniacze, nawozy użyźniające glebę,
nawozy bez zawartości chloru, nawozy zawierające związki azotu,
chemicznie zmienione nawozy złożone, nawozy z mączki rybnej,
nawozy do użytku domowego, nawozy do roślin doniczkowych, nawozy z dodatkiem mikroorganizmów, stymulatory wzrostu [inne niż
do użytku medycznego lub weterynaryjnych], środki do uzdatniania gleby do zwiększania wzrostu produktów ogrodniczych, środki
do nawożenia ogrodu [nawozy], nawozy do trawy lub terenów trawiastych, nawozy zawierające azot i magnez (Mg), nawozy naturalne wykonane ze składników morskich, nawozy sztuczne do użytku
w rolnictwie, nawozy z dużą ilością substancji odżywczych, nawozy
dla rolnictwa z alg morskich, nawozy do ziemi doniczkowej, nawozy
biologiczne stosowane do uzdatniania gleby, nawozy biologiczne
stosowane do obróbki nasion, ekstrakty z wodorostów do użytku
jako nawozy, nawozy uzyskane metodą przetwarzania odpadów
przez dżdżownice, nawozy o kontrolowanym uwalnianiu składników dla ogrodnictwa, substancje chelatowe do użytku jako nawozy
do listowia roślin, substancje odżywcze [nawozy] w płynnej formie
do użytku w rolnictwie, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, mieszanki substancji chemicznych i materiałów naturalnych do wykorzystania jako nawozy
rolnicze, mieszanki substancji chemicznych i materiałów naturalnych
do użytku jako nawozy ogrodnicze, podłoża hodowlane, nawozy
i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, regulatory wzrostu roślin, mieszanki regulujące wzrost roślin,
substancje do regulacji wzrostu roślin, ekstrakty z wodorostów
do stosowania jako środek stymulujący wzrost do roślin, substancje
do kontrolowania wzrostu wodorostów, środki do wspomagania
wzrostu roślin, mikroorganizmy do stymulacji wzrostu roślin, preparaty do regulacji wzrostu roślin, naturalne i syntetyczne czynniki
wspomagające wzrost roślin, substancje do kontrolowania wzrostu
roślin wodnych, środki regulujące wzrost roślin do użytku rolniczego,
środki do uzdatniania gleby do kontroli wzrostu produktów rolnych,
środki do regulacji wzrostu roślin z mikroorganizmami .
(111) 322809
(220) 2019 02 25
(151) 2019 07 23
(441) 2019 04 08
(732) JĘDROWIAK PIOTR PAWEŁ, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CONVEY
(540)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APTEKA na Kawaleryjskiej
(540)

(591) czarny, biały, zielony
(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 44 usługi farmaceutyczne.
(111) 322811
(220) 2018 07 10
(210) 488033
(151) 2019 08 07
(441) 2019 04 01
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEŻAKOWANA DĄB ŻUBRÓWKA CZARNA LEŻAKOWANA
W BECZKACH Z DĘBU
(540)

(210) 496380

(591) czerwony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.25, 27.01.02
(510), (511) 7 pasy napędowe (przenośnikowe), przenośniki i pasy
do przenośników, taśmy przenośnikowe druciane, taśmy przenośnikowe z metalu.
(111) 322810
(220) 2019 02 25
(210) 496382
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 08
(732) OPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok (PL)

(591) biały, czarny, ciemnobrązowy
(531) 03.04.04, 05.01.20, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 322812
(220) 2018 07 25
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 15
(732) HUSAR YAROSLAV, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAX FREE CLUB
(540)

(210) 488662

(591) niebieski, zielony, pomarańczowy, czerwony, czarny
(531) 24.15.13, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 35 usługi sprzedaży mebli, tekstyliów domowych, wykonanych z różnych materiałów i materiałów używanych przez klientów
do oglądania i zakupu towarów we właściwy sposób, usługi sprzedaży zasłon bambusowych, rolet, zasłon wstążkowych, zasłon z koralików do celów dekoracyjnych, pierścieni kurtynowych, karniszy,
usługi sprzedaży artykułów dekoracyjnych, materiałów dekoracyjnych z drewna, wosku, plastiku lub tynku, usługi sprzedaży towarów
ze szkła, porcelany, ceramiki, ornamentów i dekoracyjnych kildenów,
36 usługi dla turystów w zakresie zwrotu podatków VAT/GST, zwrot
płatności w różnych walutach, w gotówce, czekach, poprzez karty
kredytowe oraz płatności drogą elektroniczną i poprzez internet,
obsługa płatności wielowalutowych z jednoczesnym przeliczaniem,
obsługa czeków, transakcje walutowe, obsługa kart kredytowych
oraz usługi w zakresie płatności, doradztwo finansowe i celne.

(111) 322813
(220) 2018 09 11
(210) 490382
(151) 2019 06 13
(441) 2019 02 04
(732) HALA KOSZYKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HALA KOSZYKI
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej kosmetyków,
chemii, produktów farmaceutycznych, weterynaryjnych, sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, artykułów oświetleniowych,
artykułów gospodarstwa domowego, kwiatów ciętych, doniczkowych, kompozycji kwiatowych oraz akcesoriów, komputerów i artykułów związanych z komputerami, elektroniki, wyrobów jubilerskich, zegarmistrzowskich, instrumentów muzycznych, wydawnictw
i publikacji, prasy, artykułów papierniczych i biurowych, wyrobów
skórzanych, odzieży, obuwia, nakryć głowy, artykułów tekstylnych
i skórzanych, mebli, artykułów dekoracyjnych, wyposażenia i wykończenia wnętrz, gier, zabawek, artykułów spożywczych, w tym
żywności i produktów ekologicznych oraz certyfikowanych, artykułów przemysłowych, napojów, alkoholi, wyrobów tytoniowych, dzieł
sztuki, książek i utworów audio-wizualnych na wszelkiego rodzaju
nośnikach: w centrum handlowym, hipermarkecie, supermarkecie,
hurtowni, sklepie, stoisku, stoisku tymczasowym za pośrednictwem
strony internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując zamówienie
korespondencyjne, używając środków telekomunikacji, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, usługi w zakresie prowadzenia centrum handlowego, usługi
badań konsumenckich, badania i analizy rynkowe, badania w zakresie działalności gospodarczej, badania rynku, badania opinii publicznej, usługi w zakresie programów lojalnościowych i promocyjnych,
zarządzanie w działalności handlowej, obsługa administracyjna firm
na zlecenie, marketing, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu,
doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalności na rzecz
organizacji non profit, fundacji oraz instytucji pozarządowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, biznesowa
obsługa centrów handlowych dla osób trzecich, dekoracja wystaw
sklepowych, administrowanie sprzedażą, zarządzanie przedsiębiorstwami handlu detalicznego dla osób trzecich, organizacja targów
produktów spożywczych oraz przemysłowych, usługi sekretariatu,
usługi sekretarskie i biurowe, usługi sekretarskie świadczone w biurach firm, usługi biurowe, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia
biurowego, fotokopiowanie, gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, archiwizacja dokumentów, obsługa centrali telefonicznych na rzecz innych, usługi biurowe
w zakresie organizowania spotkań, usługi w zakresie administracji
biurowej, zapewnienie personelu administracyjnego, organizacja
usług w zakresie powitań telefonicznych oraz telefonicznych usług
recepcjonistów na rzecz osób trzecich, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji oraz działalności handlowej w oparciu o umowę franczyzy,
doradztwo w zakresie analizy zachowań zakupowych konsumentów, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, wypożyczanie stoisk handlowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, marketing
imprez i wydarzeń, marketing towarów i usług na rzecz innych, reklama i usługi reklamowe, udostępnianie powierzchni reklamowej,
usługi informacji handlowej, organizacja i przeprowadzanie imprez
reklamowych, usługi promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja konkursów w celach reklamowych, organizacja pokazów mody,
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wystaw, koncertów i wydarzeń kulturalnych w celach promocyjnych,
organizacja wystaw, koncertów i wydarzeń kulturalnych dla biznesu
lub handlu, organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki w celach komercyjnych lub reklamowych, organizacja targów, w szczególności
poświęconych branży spożywczej, gastronomicznej oraz usługowej
w celach komercyjnych, handlowych lub reklamowych, wydawanie ulotek i gazetek i materiałów reklamowych, 36 wynajmowanie
centrów handlowych, usługi centrów handlowych w zakresie udostępniania i najmu osobom trzecim powierzchni komercyjnej w celu
oferowania towarów oraz świadczenia usług, w tym w szczególności: usług pralniczych, usług biur podróży, kantorów wymiany walut,
usług fryzjerskich, kosmetycznych, usług fizjoterapii, prowadzenia
zajęć tanecznych, sportowych wraz z udostępnianiem sprzętu sportowego, wypożyczalni sprzętu sportowego, rowerów, skuterów,
aut, usług naprawy i obsługi oraz myjni pojazdów mechanicznych,
gastronomii, galerii oraz sprzedaży towarów, usługi zarządzania
nieruchomościami związane z centrami handlowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, wynajem
pomieszczeń handlowych, wynajem pomieszczeń gospodarczych
na potrzeby działalności biurowej, organizacja najmu nieruchomości
handlowych, wynajem pomieszczeń biurowych, zarządzanie nieruchomościami, wynajem oraz udostępnianie powierzchni biurowej
oraz komercyjnej na potrzeby działalności fundacji, instytucji non-profit oraz instytucji pozarządowych, gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, zbieranie oraz przekazywanie funduszy na cele
dobroczynne, badania finansowe, 41 usługi w zakresie organizacji
wydarzeń rozrywkowych i kulturalnych, organizacja koncertów muzycznych, organizacja wystaw i imprez kulturalnych lub edukacyjnych, kina, organizowanie konferencji, konkursów rozrywkowych
lub edukacyjnych, wystawy sztuki, udostępnianie obiektów i sprzętu
do organizacji pokazów filmów, widowisk, sztuk, muzyki, koncertów,
wystaw lub prowadzenia szkoleń edukacyjnych, udostępnianie obszarów rekreacyjnych w postaci placów zabaw i rozrywki dla dzieci
i młodzieży, prowadzenie zajęć sportowych i tanecznych, kursy i nauka tańca, organizacja pokazów tanecznych, udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, usługi rozrywkowe, edukacyjne
i kulturalne dla dzieci, młodzieży, i dorosłych, organizacja szkoleń
i warsztatów kulinarnych, barmańskich i sommelierów, usługi wydawnicze, wydawanie biuletynów, gazet, czasopism, katalogów, prospektów, usługi wydawnicze w zakresie utworów muzycznych, usługi w zakresie szkoleń i edukacji, badania edukacyjne, 43 restauracje,
kawiarnie, herbaciarnie, cukiernie, winiarnie, koktajlbary, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering),
doradztwo kulinarne, udostępnianie pomieszczeń na spotkania,
udostępnianie sal konferencyjnych, wynajmowanie sal na zebrania,
udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, usługi w zakresie samplingu i degustacji potraw i napojów, usługi
degustacji win.

(111) 322814
(220) 2018 09 24
(210) 490896
(151) 2019 07 29
(441) 2019 02 18
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES
CENTRES LECLERC, Ivry sur Seine (FR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARQUE REPERE Sprink’s
(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 01.15.15, 29.01.13
(510), (511) 32 bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe
aromatyzowane napoje gazowane.
(111) 322815
(220) 2018 09 05
(210) 490143
(151) 2019 08 02
(441) 2018 10 22
(732) PWN WYDAWNICTWO SZKOLNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Trampolina
(540)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GUFO luce
(540)

(591) czerwony, zielony, pomarańczowy, błękitny, ciemnoróżowy,
żółty, jasnoróżowy, jasnofioletowy, jasnoniebieski, fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 książki, podręczniki, broszury, drukowane publikacje,
41 publikowanie książek, publikowanie elektroniczne on-line książek
i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania,
sprawdziany edukacyjne, edukacja, organizowanie konkursów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, przedszkola.
(111) 322816
(220) 2018 09 05
(151) 2019 08 01
(441) 2018 10 22
(732) DICOFARM SOCIETA’ PER AZIONI, Rzym (IT)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dicosen
(540)
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(210) 490147

(531) 01.01.01, 01.07.06, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety, mineralne, dietetyczne, witaminowe
oraz odżywcze suplementy żywności, suplementy żywności na bazie
melatoniny, suplementy żywności na bazie melatoniny dla ułatwienia zasypiania, preparaty farmaceutyczne dla ułatwienia zasypiania,
preparaty medyczne w zgodności z Rozporządzeniem UE 2017/745
dla ułatwienia zasypiania, wszystkie w formie tabletek, syropów,
sprejów, kapsułek, pastylek, herbatek ziołowych oraz zastrzyków,
produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów
leczniczych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi,
środki odkażające, wszystkie wymienione towary z zastosowaniem
wyłącznie dla ludzi.
(111) 322817
(220) 2019 01 03
(210) 494404
(151) 2019 07 16
(441) 2019 03 18
(732) KIDAWA PIOTR RYSZARD ALARMONT SPÓŁKA CYWILNA,
Jelenia Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALARMONT
(540)

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych.
(111) 322818
(220) 2018 11 29
(210) 493252
(151) 2019 08 01
(441) 2019 01 28
(732) KUBAT-SOWA DARIA GUFOLUCE, Kraków (PL)

(591) czarny, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 16.03.13
(510), (511) 11 lampy oświetleniowe, lamy elektryczne, lampy i kinkiety do użytku domowego, ogrodowego i ulicznego, lampy studyjne, latarnie oświetleniowe, części do lamp w szczególności abażury,
klosze, obudowy, oprawki, reflektory, szkła, rury, zawieszenia, latarki,
urządzenia i instalacje do oświetlenia, żarówki oświetleniowe, żarniki
elektryczne do lamp, reflektory do lamp, 35 sprzedaż w hurtowni, sklepie oraz za pośrednictwem Internetu artykułów oświetleniowych oraz
części i osprzętu do artykułów oświetleniowych, lamp i części do lamp.
(111) 322819
(220) 2019 01 03
(210) 494434
(151) 2019 06 25
(441) 2019 03 11
(732) OMNIPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) omnipack
(510), (511) 39 dostarczanie paczek, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dostawa towarów, logistyka transportu, pakowanie towarów, składowanie towarów, spedycja, transport,
usługi kurierskie [towary].
(111) 322820
(220) 2019 02 25
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 08
(732) JĘDROWIAK PIOTR PAWEŁ, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HARDY INDUSTRIAL CHAIN
(540)

(210) 496389

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12, 14.01.13
(510), (511) 6 złącza do łańcuchów, łańcuchy metalowe, 7 łańcuchy
do podnośników (części maszyn), 12 łańcuchy do motocykli, łańcuchy rowerowe, łańcuchy do pojazdów lądowych.
(111) 322821
(220) 2019 02 26
(210) 496462
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 23
(732) STOWARZYSZENIE FILMOWCÓW POLSKICH, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RESTAURACJA KULTURA
(540)

(591) czarny, biały, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.05.22
(510), (511) 35 zgromadzenie na rzecz osób trzecich towarów i usług
z nimi związanych pozwalające nabywcy na ich swobodne oglądanie
i kupowanie w sklepie lub hurtowni z artykułami spożywczymi i alkoholowymi, doradztwo w zakresie prowadzenia usług gastronomicznych i zarządzania siecią lokali gastronomicznych, 41 usługi w zakresie
prowadzenia szkoleń i kształcenie kadr pracujących w gastronomii,
usługi w zakresie organizacji i obsługi: konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie balów, zabaw, dyskotek,
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pikników, festynów, widowisk, planowanie i organizowanie przyjęć
okolicznościowych, spotkań klubowych i towarzyskich, wynajem sal,
43 usługi w zakresie prowadzenia placówek gastronomicznych, barów, restauracji, kawiarni, herbaciarni, pubów, kafeterii, barów szybkiej
obsługi, snack-barów, usługi gastronomiczne i cateringowe, posiłki
w restauracjach, wynajmowanie sal na posiedzenia, przygotowanie
dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa
imprez promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw, balów na zlecenie
osób trzecich polegające na zaopatrzeniu w żywność i napoje.

(111) 322822
(220) 2019 02 26
(210) 496464
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 23
(732) STOWARZYSZENIE FILMOWCÓW POLSKICH, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Restauracja Kultura
(510), (511) 35 zgromadzenie na rzecz osób trzecich towarów i usług
z nimi związanych pozwalające nabywcy na ich swobodne oglądanie
i kupowanie w sklepie lub hurtowni z artykułami spożywczymi i alkoholowymi, doradztwo w zakresie prowadzenia usług gastronomicznych i zarządzania siecią lokali gastronomicznych, 41 usługi w zakresie
prowadzenia szkoleń i kształcenie kadr pracujących w gastronomii,
usługi w zakresie organizacji i obsługi: konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie balów, zabaw, dyskotek,
pikników, festynów, widowisk, planowanie i organizowanie przyjęć
okolicznościowych, spotkań klubowych i towarzyskich, wynajem sal,
43 usługi w zakresie prowadzenia placówek gastronomicznych, barów, restauracji, kawiarni, herbaciarni, pubów, kafeterii, barów szybkiej
obsługi, snack-barów, usługi gastronomiczne i cateringowe, posiłki
w restauracjach, wynajmowanie sal na posiedzenia, przygotowanie
dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa
imprez promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw, balów na zlecenie
osób trzecich polegające na zaopatrzeniu w żywność i napoje.
(111) 322823
(220) 2019 02 26
(210) 496467
(151) 2019 07 29
(441) 2019 04 08
(732) PIEŃKOS-JURKIEWICZ BEATA ABIX, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PyTechBrain
(510), (511) 9 urządzenia do nauczania, urządzenia do badań naukowych, laboratoryjne urządzenia dydaktyczne i symulatory, elektryczne urządzenia programujące, elektroniczne urządzenia do programowania, programowalne urządzenia sterujące, komputerowe
urządzenia do programowania, programowalne cyfrowe urządzenia
odczytujące, urządzenia do nauczania programowania, urządzenia
do nauczania elektroniki, urządzenia do nauczania mechatroniki, 41
usługi w zakresie szkolenia nauczycieli, kursy szkoleniowe w dziedzinie nauk ścisłych, organizacja szkoleń, szkolenia personelu, szkolenie zaawansowane, szkolenia komputerowe, szkolenia edukacyjne,
zapewnianie szkoleń online, szkolenia w zakresie programowania
komputerów, szkolenia w zakresie projektowania programów komputerowych, usługi szkoleniowe dotyczące stosowania technologii
informatycznej, zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie zarządzania technologią informacyjną, szkolenia dotyczące elektroniki, zapewnianie kursów edukacyjnych związanych z elektroniką,
szkolenia pracowników w zakresie użytkowania sprzętu elektronicznego, edukacja i szkolenia w dziedzinie przetwarzania danych elektronicznych, wypożyczanie materiałów i urządzeń edukacyjnych.
(111) 322824
(220) 2019 02 27
(151) 2019 07 29
(441) 2019 04 08
(732) KLATT ROBERT WORLD MEDIA, Iłów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FESTIWAL WESELNYCH PRZEBOJÓW
(540)

(210) 496469

(591) czerwony, żółty, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 02.09.01, 09.01.10
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(510), (511) 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe
na rzecz osób trzecich z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych, multimedialnych i internetowych, usługi reklamy, marketingu i promocji za pośrednictwem radia, telewizji, sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, usługi agencji
reklamowych, edytorskie usługi w zakresie reklamy, marketingu,
promocji, usługi agencji informacji handlowej, usługi tworzenia i publikowania tekstów i materiałów reklamowych, marketingowych,
promocyjnych i sponsorowanych, usługi przygotowywania dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych prezentacji do wykorzystania w reklamie, marketingu i promocji, usługi rozpowszechniania
informacji gospodarczych, biznesowych, handlowych, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych, marketingowych, sponsorowanych i promocyjnych, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, usługi wynajmowania nośników reklamowych,
usługi wynajmu czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, usługi oferowania i prezentowania w mediach i Internecie
produktów dla handlu detalicznego z zakresu branży wydawniczej,
muzycznej, filmowej, telewizyjnej, radiowej, informatycznej, reklamowej, organizacji koncertów, festiwali, imprez, spektakli, widowisk,
branży kinowej, dzieł sztuki, usługi promocji sprzedaży dla osób
trzecich, usługi pokazów towarów, usługi produkcji filmów reklamowych, usługi patronatu medialnego, usługi poszukiwania w zakresie
patronatu, usługi public relations, usługi impresariatu w działalności
artystycznej, usługi przeglądu prasy, usługi tworzenia i publikowania tekstów reklamowych, promocyjnych, marketingowych i sponsorowanych, usługi badania opinii publicznej, sondaże opinii, analizy
i badania rynkowe, zestawienia statystyczne, wspieranie i promowanie działalności gospodarczej, społecznej, kulturalnej, naukowej
i oświatowej, organizowanie wystaw, targów, imprez i konkursów
w celach reklamowych i handlowych, usługi w zakresie rejestracji,
transkrypcji, składu, kompilacji i systematyzacji informacji tekstowej,
dźwiękowej i obrazowej przesyłanej przy pomocy komputera, terminali komputerowych, poczty elektronicznej, sieci Internet, cyfrowo,
zakładanie, pozyskiwanie, systematyzowanie danych do komputerowych baz danych, zarządzanie komputerowymi bazami danych
i plikami, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, katalogowej, wysyłkowej, za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) oraz poprzez
ofertę bezpośrednią: nośników danych, przewodników elektronicznych, dysków magnetycznych, optycznych, kompaktowych, dyskietek, kaset z nagraniami, płyt fonograficznych, urządzeń do analiz
innych niż do celów medycznych, plików graficznych, muzycznych,
audio i audio-wideo do ściągnięcia do telefonu komórkowego, publikacji periodycznych i nieperiodycznych, publikacji elektronicznych, aplikacji mobilnych, programów i plików komputerowych,
programów i oprogramowania do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, programów i oprogramowania komputerowego do obsługi
publikacji elektronicznych, audialnych, audiowizualnych, interfejsów
komputerowych, filmów animowanych rysunkowych, neonów reklamowych, tablic ogłoszeń elektroniczne, artykułów piśmienniczych
i papierniczych, wyrobów z papieru i tektury, materiałów instruktażowych, szkoleniowych, materiałów artystycznych, dzieł sztuki, gadżetów, koszulek, zdjęć, filmów, usługi organizacji pokazów mody
w celach promocyjnych, 41 usługi mające na celu rozrywkę, zabawę
lub rekreację, usługi imprez muzycznych, usługi festiwali muzycznych, usługi koncertów muzycznych, usługi artystów estradowych,
usługi kabaretowe, usługi świadczone przez kluby rozrywkowe, usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek i klubów, organizowanie i obsługa konkursów rozrywkowych, kulturalno-oświatowych i edukacyjnych, organizowanie i obsługa konkursów piękności,
organizowanie, obsługa i prowadzenie festiwali, koncertów, balów,
organizowanie i prowadzenie pokazów, loterii, wystaw, plebiscytów,
targów i ekspozycji tematycznych z zakresu nauki, kultury, edukacji, sztuki i rozrywki, przyznawanie nagród z zakresu nauki, kultury,
sztuki, edukacji, rozrywki, organizowanie i prowadzenie konferencji,
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, warsztatów,
organizowanie wystaw z dziedziny kultury, sztuki i edukacji, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie widowisk [impresariat], usługi parków rozrywki, usługi placów zabaw,
usługi związane z organizacja i obsługą imprez karaoke, radiowe
i telewizyjne usługi rozrywkowe, usługi galerii sztuki, usługi edukacyjne, instruktażowe, oświatowe, usługi w zakresie organizowania
widowisk rozrywkowych, rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych,
usługi agencyjne w zakresie rozrywki, rekreacji, kultury, sztuki, edukacji, usługi doradcze i informacyjne w zakresie rozrywki, rekreacji,
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zabawy, kultury, sztuki, edukacji, oświaty, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem festiwali, koncertów, dyskotek, klubów rozrywkowych,
konkursów, balów, pokazów, loterii, plebiscytów, targów, ekspozycji,
konferencji, kongresów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, warsztatów,
wystaw, widowisk, usługi nagrywania i produkcji audio i wideo oraz
usługi fotograficzne, usługi studia nagrań, filmowych, wideo i telewizyjnych, usługi wydawnicze, muzyczne usługi wydawnicze i usługi
w zakresie nagrywania muzyki, usługi edycji nagrań audio i wideo,
usługi produkcji filmów niereklamowych, usługi produkcji radiowej,
usługi produkcji telewizyjnej, usługi w zakresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań audio, wideo i filmów, usługi reporterskie, usługi pisania tekstów, usługi pisania piosenek na potrzeby nie reklamowe, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi
wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych innych niż
teksty reklamowe, usługi w zakresie publikacji książek, elektroniczne usługi wydawnicze, wypożyczanie książek, gazet, czasopism, periodyków i innych druków oraz nagrań dźwiękowych i kaset video,
usługi tworzenia publikacji internetowych, publikacje elektroniczne
on-line nie do pobrania, usługi tworzenia publikacji multimedialnych
i internetowych, dostarczanie informacji naukowych i edukacyjnych
z baz danych lub przez Internet jako usługa on-line, przygotowywanie prezentacji, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi kas biletowych,
usługi dystrybucji biletów [rozrywka], usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rozrywkowe, rekreacyjne, kulturalne,
edukacyjne, usługi agencji sprzedaży biletów na imprezy rozrywkowe, rekreacyjne, kulturalne, edukacyjne, usługi szkoleniowe, dostarczanie informacji edukacyjnych z bazy danych lub przez Internet jako
usługa on-line, porady w zakresie edukacji i kształcenia, udostępnianie sal koncertowych, wystawianie spektakli na żywo, usługi doradcze z zakresu rozrywki, rekreacji, zabawy, kultury, sztuki poprzez
radio, telewizję i Internet, sprzedaż programów radiowych do kilku
stacji, sprzedaż programów telewizyjnych do kilku stacji, dystrybucja
filmów, pokazy filmowe, usługi związane z prezentacją dzieł sztuki
lub literatury w celach kulturalno-oświatowych lub edukacyjnych.

(111) 322825
(220) 2018 12 03
(210) 493340
(151) 2019 06 18
(441) 2019 02 25
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Rajski Deser
(510), (511) 30 aromaty do ciast, preparaty aromatyczne do żywności, aromaty do ciast inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe,
aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, aromaty w formie
sosów w proszku, aromaty waniliowe, batoniki, preparaty usztywniające do bitej śmietany, budynie deserowe w proszku, budynie
deserowe, ciasta, ciasta gotowe do pieczenia, ciasta mrożone, ciasteczka w proszku, masa do pieczenia ciast, ciasto biszkoptowe,
ciasto na ciastka, ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wafle, ciasto
o przedłużonej trwałości, ciasto w proszku, cukier do produkcji
dżemów, cukier do produkcji galaretek, cukier puder, cykoria stosowana jako substytut kawy, mieszanki zawierające cykorie do wykorzystywania jako substytut kawy, cynamon (przyprawa), czekolada,
czekolada w proszku, czekolada na polewy lub posypki, czekoladki,
czekoladowe ozdoby do ciast, dania gotowe suche lub w płynie,
zawierające gównie ryż, dania gotowe zawierające makaron, dekoracje cukiernicze do ciast, desery lodowe, desery mrożone, desery
z muesli, drożdże instant, glukoza w proszku do celów spożywczych,
gofry, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, gotowe ciasto na placki,
gotowe desery (na bazie czekolady), gotowe mieszanki do pieczenia,
gotowe sosy, gotowe spody do ciast, jadalne wafle, kakao: palone,
w proszku, granulowane, lub w napojach, kawa aromatyzowana,
kawa bezkofeinowa, kawa liofilizowana, kawa rozpuszczalna, kawa
słodowa, koncentraty kawy, krem budyniowy w proszku, laski wanilii, lukier do polewania ciast, lody, lody w proszku, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, mieszkanki do ciast, artykuły spożywcze
przeznaczone do mieszanek na nadzienie, mieszanki na lukier, musy
czekoladowe, musy deserowe, nadzienie na bazie kremu budyniowego do tortów i ciast, naleśniki, napoje zawierające kakao, naturalne substancje słodzące, pierniki, placki, polewy cukiernicze, polewy
do lodów, posypka w postaci koralików kolorowego cukru, potrawy
na bazie mąki, preparaty aromatyczne do lodów, proszek do pieczenia, proszki do sporządzania lodów, przyprawy, przyprawy do pie-
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czenia, puddingi w proszku, rozpuszczalne kakao w proszku, serniki,
słodkie polewy i nadzienia, soda do pieczenia, sorbety, sos w proszku, sosy do gotowania, sosy do makaronów, sosy do ryżu, sosy na bazie pomidorów, sosy owocowe, sosy salsa, sosy, sosy w puszkach,
sosy zagęszczane, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna,
syrop skrobiowy w proszku, wanilia, ciasto śniadaniowe, ciasto śliwkowe, ciasto filo, ciasto kruche, lukrowane ciasto, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, musy, jogurt mrożony, polewy na bazie mąki,
słodycze (cukierki).

(111) 322826
(220) 2018 12 04
(151) 2019 07 03
(441) 2019 03 18
(732) NISZCZ MONIKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AromaYoga
(540)

(210) 493403

(591) zielony, ciemnozielony, biały, różowy, jasnozielony,
jasnopomarańczowy, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.05, 27.05.17, 02.03.16, 02.03.23, 02.03.30,
25.01.25, 05.05.19
(510), (511) 4 świece zapachowe, świece perfumowane, zapachowe
świece aromaterapeutyczne, świece do oświetlenia, 28 przyrządy gimnastyczne do ćwiczeń jogi, fitness i tańca, ochraniacze części strojów sportowych, przyrządy do ćwiczeń fizycznych, bloczki
do jogi, paski do jogi, chusty do jogi, piłki gimnastyczne do jogi, 35
prowadzenie usług w zakresie: pokazy towarów, reklama radiowa,
telewizyjna, prasowa i internetowa, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, sport i fitness, udostępnianie aktualności związanych ze sportem, edukacja w zakresie świadomości ruchowej, zajęcia zorganizowane, usługi w zakresie nauczania
i praktykowania jogi, trening jogi, usługi edukacyjne związane z jogą.
(111) 322827
(220) 2019 02 05
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 23
(732) MIKULEC KAROL, Stary Sącz (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 495611

(591) czerwony, ciemnoczerwony, czarny
(531) 25.07.04, 29.01.12
(510), (511) 29 burgery wołowe, steki wołowe, żywność przygotowana z mięsa, wieprzowiny, ryb i wyrobów z drobiu, owoce i warzywa
konserwowe i gotowane, desery, napoje mleczne, 30 kanapki, chleb,
ciasta, ciastka, czekolada, kawa, herbata, sosy, przyprawy, cukier,
lody, 43 usługi restauracyjne.
(111) 322828
(220) 2019 03 11
(210) 496996
(151) 2019 08 06
(441) 2019 04 23
(732) GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRYCAN ROŻEK MALINOWE brownie
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(540)
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(540)

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 26.11.01,
26.11.05, 26.11.08, 26.11.13
(510), (511) 30 lody, sorbety, desery lodowe, desery czekoladowe,
musy deserowe, desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany
[parfait], sosy owocowe, wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze.
(111) 322829
(220) 2019 03 11
(210) 497031
(151) 2019 08 06
(441) 2019 04 23
(732) WALKOWIAK ROBERT PPHU BANPOL, Swarzędz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rarytas
(540)

(591) biały, czarny, czerwony, zielony, jasnozielony,
pomarańczowy, jasnobrązowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.08,
27.05.24, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18, 26.01.21, 05.09.01,
05.09.03, 05.09.06, 05.09.15, 05.09.17, 05.09.21, 05.09.24
(510), (511) 29 warzywa przetworzone, warzywa konserwowane,
warzywa marynowane, przetworzone warzywa kapustne, grzyby
konserwowane, papryka marynowana, przetworzone ogórki, marynowane pieczarki, ćwikła, kapusta kiszona, kapusta kwaszona,
przetworzona czerwona słodka papryka, dżemy owocowe, przeciery
owocowe, owoce marynowane, owoce konserwowane, sałatki gotowe, pokrojone sałatki warzywne, uprzednio pokrojone warzywa
do sałatek, koncentraty pomidorowe, przecier pomidorowy, przetworzone pomidory, owoce przetworzone, przetworzone owoce,
warzywa i grzyby, owoce aromatyzowane, gotowane owoce, owoce
w puszkach, glazurowane owoce, owoce konserwowane w plasterkach, w słoikach, warzywa marynowane, warzywa w plasterkach,
konserwowe, buraczki przetworzone, papryka konserwowa, ogórki
konserwowe, ogórki kiszone, ogórki kwaszone, sałatki z ogórków
w słoikach, sałatki wielowarzywne w słoikach, buraczki wiórki i tarte w słoikach, warzywa konserwowe w słoikach, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa warzyw przetworzonych, warzyw konserwowanych, warzyw marynowanych, przetworzonych warzyw kapustnych,
grzybów konserwowanych, papryki marynowanej, przetworzonych
ogórków, marynowanych pieczarek, ćwikły, kapusty kiszonej, kapusty kwaszonej, przetworzonej czerwonej słodkiej papryki, dżemów
owocowych, przecierów owocowych, owoców marynowanych,
owoców konserwowanych, sałatek gotowych, pokrojonych sałatek
warzywnych, uprzednio pokrojonych warzyw do sałatek, koncentratów pomidorowych, przecierów pomidorowych, przetworzonych
pomidorów, owoców przetworzonych, przetworzonych owoców,
przetworzonych grzybów, owoców aromatyzowanych, gotowanych
owoców, owoców w puszkach, glazurowanych owoców, owoców
konserwowanych w plasterkach w słoikach, warzyw marynowanych,
warzyw w plasterkach, konserwowych buraczków przetworzonych,
papryki konserwowej, ogórków konserwowych, ogórków kiszonych,
ogórków kwaszonych, sałatek z ogórków w słoikach, sałatek wielowarzywnych w słoikach, buraczków wiórków i tartych w słoikach,
warzyw konserwowych w słoikach.
(111) 322830
(220) 2019 03 11
(210) 497033
(151) 2019 08 01
(441) 2019 04 15
(732) ZAKRZEWSKA MAŁGORZATA FAMILY&HOME, Szczecinek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Family&Home GALERIA WNĘTRZ

(591) biały, brązowy
(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem
domu, sprzedaż detaliczna lub hurtowa knotów wydzielających zapachy do odświeżaczy powietrza, olejków eterycznych do użytku
w odświeżaczach powietrza, świeczek, świeczek używanych jako
lampki nocne, odświeżaczy powietrza, odświeżaczy do odzieży, odświeżaczy do tkanin, wkładów do odświeżaczy powietrza, uchwytów
z metalu, metalowych wieszaków na odzież, metalowych pudełek
do przechowywania, figurek z metali nieszlachetnych, tac metalowych, młynków domowych elektrycznych, elektrycznych młynków
do przypraw, sztućców, kompletów sztućców w pudełku, kompletów
sztućców wykonanych z metali szlachetnych, noży, noży stołowych,
noży kuchennych, noży do pizzy, stojaków na noże, noży do owoców, noży do obierania, termoforów, dopasowanych pokrowców
materiałowych na termofory, wyposażenia oświetleniowego, żarówek oświetleniowych, urządzeń oświetleniowych, lamp wiszących,
lamp stołowych, lamp ściennych, lamp oświetleniowych, lampionów na świece, lampionów elektrycznych, przenośnych lampionów
papierowych, wolnostojących papierowych lampionów, czajników,
czajników elektrycznych, kawiarek elektrycznych, elektrycznych
zaparzaczy do herbaty, elektrycznych zaparzaczy do kawy, szkatułek na biżuterię, zegarów i zegarków, breloków do kluczy, papierowych pojemników do przechowywania, torebek oraz artykułów
do pakowania i przechowywania z papieru, torebek oraz artykułów
do pakowania i przechowywania z kartonu lub tworzyw sztucznych,
organizerów osobistych, organizerów na biurko, papierowych obrusów, serwetek jednorazowych, papierowych serwetek do użytku
domowego, podstawek pod szklanki z papieru, podstawek na stół
papierowych, kosmetyczek, chlebaków, łóżek, pościeli, materaców,
poduszek, poduszek dekoracyjnych, poduszek na siedzenia, poduszek na krzesła, poduszek pod kark, elementów wystroju wnętrz
wykonanych z tkanin, zasłon bambusowych, karniszy do zasłon,
osprzętu do zasłon, mebli, stolików, konsoli, szafek, szaf, półek meblowych, krzeseł, krzeseł biurowych, krzeseł stołowych, drewnianych uchwytów do szuflad, niemetalowych uchwytów do mebli,
wieszaków do ubrań, niemetalowych wieszaków do odzieży, luster
ściennych, luster z elektrycznym oświetleniem, luster łazienkowych,
luster i lusterek stojących, drewnianych pudeł i pudełek do przechowywania, szkatułek, szkatułek z wikliny, koszy z wikliny na kwiaty,
figurek drewnianych, figurek wykonanych z gipsu, figurek wykonanych z tworzyw sztucznych, puf, tac niemetalowych, wieszaków
na ręczniki, wieszaków do suszenia odzieży, pojemników na kwiaty,
doniczek na kwiaty, wazonów na kwiaty, stojaków na kwiaty, pater,
pater szklanych na owoce, mis, mis ceramicznych, mis na rośliny, mis
na dekoracje kwiatowe, mis do podawania żywności, świeczników,
świeczników z kutego żelaza, świeczników z metali szlachetnych,
świeczników szklanych, figurek szklanych, figurek ceramicznych, figurek z porcelany, figurek wykonanych ze szkła ozdobnego, metalowych koszów na śmieci, koszów na śmieci do użytku domowego,
koszów na pranie, koszów na kwiaty, pudełek dozujących serwetki
papierowe, koszów na ręczniki, dozowników mydła, dozowników
papieru toaletowego, dozowników do kosmetyków, dozowników
żelu pod prysznic, dozowników chusteczek do twarzy, kubków,
kubków ceramicznych, kubków szklanych, papierowych kubków,
kubków porcelanowych, kubków glinianych, kubków plastikowych,
uchwytów na kubki, mydelniczek, mydelniczek ściennych, zestawów szczotek toaletowych, uchwytów do szczotek toaletowych,
stojaków na papier toaletowy, kosmetyczek na przybory toaletowe,
bloków na noże, przyborów kuchennych, nieelektrycznych młyn-
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ków kuchennych, młynków do kawy, nieelektrycznych młynków
do przypraw, durszlaków do użytku domowego, desek do krojenia
do użytku kuchennego, szklanek, kieliszków, naczyń do picia i akcesoriów barowych, garnków, patelni, naczyń do zapiekania, rękawic
kuchennych, koszyków do pieczywa, maselniczek, filiżanek, filiżanek do kawy, filiżanek na herbatę, kubków termicznych, bidonów,
słomek do picia, dzbanków, dzbanków kuchennych, dzbanków
na wino, dzbanków na śmietankę, dzbanków na mleko, dzbanków
na syropy, dzbanków do kawy, dzbanków do piwa, czajników nieelektrycznych, czajników z gwizdkiem, cukiernic, nieelektrycznych
zaparzaczy do herbaty, nieelektrycznych zaparzaczy do kawy z tłokiem, podstawek na świeczki, podstawek pod garnki, podstawek
do doniczek, podstawek z tworzyw sztucznych pod naczynia, tac
na posiłki, tac do ciast, tac do użytku domowego, tac do podawania potraw, karafek ze szkła, karafek na alkohol, karafek do wina
lub do wody, zastaw stołowych obiadowych, serwisów jako zastaw
stołowych, kieliszków, skarbonek, narzut pikowanych, bielizny pościelowej i stołowej, osłon do łóżek dziecięcych, prześcieradeł, kołder, kołder półpuchowych, kołder puchowych, narzut puchowych,
poszew na kołdry i kołdry puchowe, kołder wypełnionych piórami,
kołder z materiałów tekstylnych, kołder zawierających materiały wypełniające, kołder wypchanych gęsim puchem, kołder wypchanych
gęsim pierzem, kołder zawierających syntetyczne materiały wypełniające, kołder frotte, koców wełnianych, koców jedwabnych, koców
bawełnianych, koców na kanapę, koców do łóżeczek dziecięcych,
narzut, narzut trykotowych, narzut frotte, narzut pikowanych, narzut
na łóżko, pokrowców i narzut na meble, zasłon, zasłon okiennych,
zasłon tekstylnych, zasłon gotowych, zasłon zaciemniających, podszewek do zasłon, tekstylnych obramowań zasłon, tkanin na zasłony,
materiałów na zasłony, pasków do związywania zasłon z materiałów tekstylnych, gotowych zasłon z tworzyw sztucznych, poszewek
na kołdry, poszewek na poduszki, ozdobnych poszewek na poduszki,
pokrowców na termofory, obrusów, obrusów tekstylnych, obrusów
z tworzyw sztucznych, bieżników stołowych, bieżników stołowych
tekstylnych, bieżników stołowych niepapierowych, bieżników stołowych z tworzyw sztucznych, serwetek z materiału, ozdobnych
serwetek z materiału, ręczników, ręczników kąpielowych, ręczników
frotte, ręczników kuchennych, ręczników do rąk, tekstylnych ręczników do twarzy, tekstylnych podstawek pod naczynia, szlafroków,
piżam, pantofli domowych, fartuchów, sztucznych girland i wieńców,
kwiatów sztucznych, sztucznych kwiatów w bukietach, sztucznych
kwiatów z tkanin, dywanów, chodników i mat, dywaników łazienkowych, mat łazienkowych, świeczników na choinki, girland z kwiatów
naturalnych, kwiatów, kwiatów suszonych do dekoracji.

(111) 322831
(220) 2019 03 11
(210) 497034
(151) 2019 08 01
(441) 2019 04 15
(732) BAŁASZ SEBASTIAN ESTETIQA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA
LEKARSKA DR N. MED. SEBASTIAN BAŁASZ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ESTETIQA
(540)

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 44 kliniki medyczne; usługi medyczne; opieka medyczna
i zdrowotna; usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej; specjalistyczna opieka zdrowotna, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej; świadczenie usług w zakresie prowadzenia dokumentacji
medycznej online, elektroliza kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne,
chirurgia, chirurgia kosmetyczna, 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, usługi chirurgii
kosmetycznej i plastycznej, 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 wypełnia-
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czami 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 doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi
w zakresie leczenia medycznego, usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, usługi ginekologiczne, leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg, zabiegi depilacyjne, usługi w zakresie terapii za pomocą
światła, gabinety pielęgnacji skóry, stomatologia kosmetyczna, usługi dentystyczne, usługi kliniki dentystycznej, konsultacje dentystyczne, pomoc stomatologiczna, doradztwo związane ze stomatologią,
udzielanie informacji na temat stomatologii.

(111) 322832
(220) 2019 03 11
(210) 497038
(151) 2019 08 01
(441) 2019 04 15
(732) BUKAŁA WOJCIECH ICE TECH POLSKA, Polkowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IceTech dry ice & laser cleaning & PVD coatings
(540)

(591) biały, zielony, szary
(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13, 24.17.25
(510), (511) 35 pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży
na rzecz osób trzecich, w tym pośrednictwo w sprzedaży: maszyn
do czyszczenia przemysłowego, maszyn do czyszczenia suchym
lodem, środków czyszczących, urządzeń do czyszczenia śniegiem,
urządzeń do powlekania powłokami trudnościeralnymi, opakowań
dla narzędzi, półfabrykatów z węglików spiekanych, narzędzi skrawających, laserów przemysłowych, pośrednictwo w kontraktach
na kupno i sprzedaż produktów, usługi pośrednictwa w handlu,
pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług: nanoszenia powłok trudnościeralnych, czyszczenia przemysłowego, serwisowania maszyn
do produkcji suchego lodu, serwisowania maszyn do czyszczenia
suchym lodem, regeneracji narzędzi skrawających, czyszczenia przemysłowego laserem, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych
i umów handlowych, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego
w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług.
(111) 322833
(220) 2019 03 12
(210) 497043
(151) 2019 08 06
(441) 2019 04 23
(732) KATOLICKIE STOWARZYSZENIE CIVITAS CHRISTIANA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CIVITAS CHRISTIANA
(540)

(591) złoty
(531) 29.01.02, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.11,
26.11.03, 26.11.08, 26.11.13, 02.07.23, 02.07.25, 02.03.04, 02.03.23,
02.01.03, 02.01.04, 02.01.17, 02.01.23, 02.01.24, 19.01.03
(510), (511) 16 afisze, plakaty, biuletyny informacyjne, broszury, fotografie [wydrukowane], periodyki [czasopisma], gazety, dzienniki,
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kalendarze, kartki z życzeniami, książki, notatniki [notesy], papier
do pisania [listowy], podręczniki [książki], publikacje drukowane,
ulotki, zakładki do książek, albumy, 41 usługi w zakresie oświaty
[nauczanie], edukacja religijna, usługi edukacyjne świadczone przez
asystentów dla osób wymagających specjalnej opieki, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], przekazywanie know-how
[szkolenia], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, prowadzenie wycieczek
z przewodnikiem, publikowanie książek, udostępnianie obiektów
i sprzętu rekreacyjnego i sportowego, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka].

(111) 322834
(220) 2019 03 12
(210) 497045
(151) 2019 08 02
(441) 2019 04 15
(732) MIROWSKI ADRIAN ZBIGNIEW, Kwidzyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CLICKTRANS
(510), (511) 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, usługi kurierskie [listy lub towary], transport mebli,
pośrednictwo w zakresie transportu, rezerwacja transportu, spedycja.
(111) 322835
(220) 2019 03 12
(210) 497053
(151) 2019 08 06
(441) 2019 04 23
(732) AGENCJA REKLAMY FUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUX AGENCJA REKLAMY FUX
(540)

(591) żółty
(531) 29.01.02, 29.01.11, 27.03.01, 27.03.03, 27.05.01, 27.05.09,
27.05.10, 27.05.17, 03.07.16, 03.07.22, 03.07.24
(510), (511) 6 metalowe szyldy reklamowe, metalowe słupy reklamowe [konstrukcje], tablice reklamowe [metalowe banery], banery
reklamowe metalowe [konstrukcje], metalowe tablice reklamowe
[niepodświetlane], znaki reklamowe z metalu [niemechaniczne,
nieświecące], znaki oraz wyświetlacze informacyjne i reklamowe,
z metalu, 9 podświetlone reklamy, neony reklamowe, elektroniczne wyświetlacze reklam, podświetlane znaki reklamowe, oprogramowanie komputerowe do reklamy, reklamowe tablice znakowe
[mechaniczne], tablice znakowe reklamowe [świecące], reklamowe
tablice [mechaniczne lub świecące], mechaniczne lub świecące tablice reklamowe, cyfrowe nośniki reklamy zewnętrznej [digital signage], oprogramowanie do uczenia maszynowego dla reklamy,
urządzenia wyświetlające do reklamy [mechaniczne lub świecące],
znaki wyświetlające do reklamy [świecące lub mechaniczne], oprogramowanie do projektowania reklam online na stronach internetowych, oprogramowanie do osadzania reklam on-line na stronach
internetowych, oprogramowanie do wynajmowania przestrzeni
reklamowej na stronach internetowych, 35 reklama zewnętrzna,
reklama banerowa, reklama, reklama i marketing, reklama na billboardach elektronicznych, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, reklama biznesowych stron internetowych, reklama i usługi
reklamowe, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], publikowanie
materiałów reklamowych online, dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, produkcja wizualnych materiałów reklamowych,
dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, rozpowszechnianie
reklam dla osób trzecich, przygotowywanie reklam dla osób trze-
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cich, wyświetlanie reklam dla osób trzecich, usługi w zakresie reklamy graficznej, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe,
usługi reklamowe w zakresie odzieży, usługi reklamowe na rzecz
innych, usługi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe i promocyjne [publicity],
wynajem powierzchni reklamowej w broszurach, wynajem przestrzeni reklamowej on-line, udostępnianie i wynajem powierzchni
reklamowej, wynajem powierzchni reklamowej w pociągach, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi reklamowe
w zakresie produktów farmaceutycznych, usługi reklamowe, promocyjne i public relations, usługi reklamowe w zakresie artykułów
jubilerskich, usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych,
usługi reklamowe w zakresie artykułów perfumeryjnych, wynajem
powierzchni, czasu i materiałów reklamowych, rozpowszechnianie
reklam za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych,
usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi
reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, wynajem
powierzchni reklamowej w mieniu należącym do kolei, zawieranie
umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji,
umieszczanie reklam, rozpowszechnianie reklam, przygotowywanie reklam, produkcja reklam, usługi reklamy graficznej, doradztwo
dotyczące reklamy, produkcja materiałów reklamowych i reklam,
usługi reklamowe, usługi agencji reklamowych, rozlepianie plakatów
reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, udostępnianie powierzchni reklamowej, wynajem billboardów reklamowych,
wypożyczanie urządzeń reklamowych, przygotowanie materiałów
reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, projektowanie
logo reklamowych, projektowanie broszur reklamowych, projektowanie ulotek reklamowych, udostępnianie powierzchni reklamowej,
czasu reklamowego i mediów, usługi doradcze dotyczące reklamy,
przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, usługi reklamowe i marketingowe.

(111) 322836
(220) 2019 03 12
(151) 2019 08 06
(441) 2019 04 23
(732) GOLD DROP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Limanowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Origen
(510), (511) 3 mydła, kosmetyki.

(210) 497054

(111) 322837
(220) 2019 03 12
(151) 2019 08 02
(441) 2019 04 15
(732) PAWLAK DOMINIK KOPI, Jastarnia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Capuccino Cafe
(540)

(210) 497059

(591) biały, jasnobrązowy, ciemnobrązowy
(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.24, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach,
usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi
w zakresie pubów, serwowanie napojów w pubach z browarem, oferowanie żywności i napojów w bistrach, bary, bary przekąskowe, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, hotelowe usługi kateringowe,
organizowanie posiłków w hotelach, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości,
przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje dla turystów, usługi restauracji
hotelowych, usługi kawiarni, restauracje oferujące dania na wynos,
restauracje samoobsługowe, serwowanie jedzenia i napojów, serwo-
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wanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących restauracji,
udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów i restauracji, usługi w zakresie gotowania posiłków.

(111) 322838
(220) 2019 03 15
(210) 497240
(151) 2019 08 06
(441) 2019 04 23
(732) INTERPRISE SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iS INTERPRISE SOLUTION
(540)

(591) niebieski
(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie firmowe, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie pośredniczące, oprogramowanie interaktywne, oprogramowanie komputerowe [programy], zapisane oprogramowanie
komputerowe, oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu oraz oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie do sztucznej
inteligencji do analizy, oprogramowanie komputerowe do monitorowania, kontrolowania i przeprowadzania operacji w świecie rzeczywistym, 40 obróbka metali, obróbka [obróbka mechaniczna] metalu,
obróbka skrawaniem części dla osób trzecich [usługi warsztatu mechanicznego], 42 wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
oceny techniczne związane z projektowaniem, (instalacja, konfigurowanie i utrzymanie oprogramowania komputerowego), aktualizacja
programów komputerowych, 45 udzielanie licencji osobom trzecim
na korzystanie z praw własności przemysłowej i praw autorskich.
(111) 322839
(220) 2019 03 15
(151) 2019 08 06
(441) 2019 04 23
(732) RENTOPHONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ioxy
(540)

(210) 497242

(591) niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, szary,
ciemnoszary
(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 7 urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, automatyczne maszyny do czyszczenia, roboty do czyszczenia do celów
domowych, maszyny do czyszczenia podłóg, odkurzacze, odkurzacze do celów domowych, odkurzacze bezprzewodowe, odkurzacze
do celów przemysłowych, odkurzacze roboty, urządzenia do centralnego odkurzania, instalacje do centralnego odkurzania, worki i filtry
przeciwkurzowe do odkurzaczy, filtry przeciwpyłowe do odkurzaczy, elektryczne odkurzacze ręczne, urządzenia do prania dywanów,
elektryczne odkurzacze piorące do dywanów, elektryczne maszyny
do polerowania podłóg, zamiatarki elektryczne, szczotki elektryczne, elektryczne parowe maszyny czyszczące, elektryczne mopy parowe, froterki elektryczne, wkładki do froterek do podłogi, maszyny
do czyszczenia i mycia powierzchni zewnętrznych, maszyny do czyszczenia tkanin, pralki, pralki do użytku domowego, pralki przemysłowe,
pralko-suszarki, uniwersalne wysokociśnieniowe urządzenia do czyszczenia, prasownice i maglownice, prasownice elektryczne, urządzenia prasowalnicze, roboty przemysłowe, kompresory i dmuchawy,
kondensatory powietrzne [kompresory], kompresory zrobotyzowane, dmuchawy elektryczne, dmuchawy powietrzne, filtry powietrza
do celów mechanicznych, urządzenia filtrujące, zmywarki do naczyń,
maszyny i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania żywności
i napojów, maszyny i roboty kuchenne elektryczne, blendery elek-
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tryczne do celów domowych, miksery elektryczne, elektryczne krajarki do żywności, elektryczne maszyny do mielenia żywności, elektryczne maszyny do kruszenia lodu, elektryczne narzędzia i przybory
kuchenne, elektryczne sokowirówki, młynki domowe elektryczne, 9
urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, komputery i sprzęt komputerowy, tablety, komponenty i części do komputerów, ładowarki do baterii do laptopów
i tabletów, kable usb, urządzenia peryferyjne dostosowane do użytku
z komputerami i innymi urządzeniami inteligentnymi, klawiatury, drukarki, głośniki komputerowe, monitory, myszki komputerowe, panele
dotykowe [touchpady] do komputerów, podkładki do myszek komputerowych, zestawy słuchawkowe do użytku z komputerami, ekrany, folie ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, folie
ochronne dostosowane do smartfonów, filtry do ekranów, urządzenia
i sprzęt telekomunikacyjny, części i akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, urządzenia komunikacyjne do noszenia w postaci zegarków
na rękę, telefony, smartfony, karty sim, mikrofony, nadajniki i odbiorniki bezprzewodowe, programowalne urządzenia telekomunikacyjne,
smartbandy, zegarki inteligentne, zestawy telefoniczne, baterie do telefonów, paski do telefonów komórkowych, kijki do robienia selfie
jako akcesoria do smartfonów, zestawy słuchawkowe do telefonów,
wyświetlacze do telefonów komórkowych, głośniki do telefonów komórkowych, ładowarki do telefonów komórkowych, uchwyty przystosowane do telefonów komórkowych, urządzenia głośnomówiące
do telefonów komórkowych, obudowy wymienne do telefonów
komórkowych, przejściówki do kabli telefonów komórkowych, przewody usb do telefonów komórkowych, urządzenia zabezpieczające
i ochronne, urządzenia audio i odbiorniki radiowe, urządzenia do rejestrowania i odtwarzania obrazu, urządzenia do wyświetlania, odbiorniki telewizyjne oraz urządzenia do odtwarzania filmów i video, słuchawki, odtwarzacze audio, subwoofery, wzmacniacze, tunery stereo,
cyfrowe kamery wideo, lcd [wyświetlacze ciekłokrystaliczne], telewizory, projektory, rzutniki obrazów, zestawy kina domowego, aparaty
fotograficzne, przenośne aparaty telekomunikacyjne, satelity, anteny
jako urządzenia komunikacyjne, sprzęt i akcesoria do przetwarzania
danych (elektryczne i mechaniczne), mechanizmy kontroli dostępu,
cyfrowe, elektroniczne i elektryczne zamki do drzwi, inteligentne
zamki, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające i lokalizacyjne, systemy nawigacji do pojazdów wyposażone w interaktywne wyświetlacze, urządzenia nawigacyjne gps, dekodery, elektroniczne organizery,
czytniki publikacji elektronicznych, czytniki e-booków, urządzenia
do kopiowania, skanery obrazu, urządzenia do nagrywania, urządzenia do szyfrowania, urządzenia i nośniki do przechowywania danych,
czytniki kart, dyski komputerowe, karty pamięci sd, pamięć usb [pendrive], urządzenia i przyrządy multimedialne, elektroniczne stacje
dokujące, listwy zasilające z gniazdami przenośnymi, kalkulatory, etui
na telefony komórkowe, futerały na laptopy, futerały na tablety, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, pokrowce na kamery, etui
na cyfrowe odtwarzacze mediów, elektroniczne wagi do użytku osobistego, neony reklamowe, podświetlane znaki reklamowe, filtry elektryczne, urządzenia pomiarowe i kontrolne stosowane w technologii
klimatyzacyjnej, monitorujące urządzenia kontrolne [elektryczne],
analizatory powietrza, czujniki jakości powietrza, przyrządy do pomiaru zanieczyszczenia powietrza, mierniki stężenia mieszanki powietrzno-paliwowej, ładowarki dla akumulatorów, maszyny do liczenia i sortowania pieniędzy, 11 filtry do użytku przemysłowego i domowego,
filtry powietrza, filtry do wody, filtry elektryczne do klimatyzacji, filtry
do oczyszczania powietrza, filtry do gazów [domowe lub przemysłowe
instalacje], instalacje i urządzenia do suszenia, suszarki do rąk, suszarki do włosów, suszarki do ubrań, elektryczne suszarki do prania, osuszacze powietrza, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji,
klimatyzacji i oczyszczania powietrza, urządzenia do cyrkulacji powietrza, klimatyzatory, przenośne klimatyzatory, dmuchawy elektryczne
do celów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, dmuchawy elektryczne
gorącego i zimnego powietrza, okapy zawierające wentylatory wyciągowe, wentylatory elektryczne, wiatraki napędzane silnikiem do wentylacji, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, lodówki,
przenośne lodówki, zamrażarki, urządzenia do dystrybucji wody, czajniki, dzbanki do filtrowania wody, butelki do filtracji wody sprzedawane puste, podgrzewacze wody, sprzęt do gotowania, podgrzewania,
chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, płyty indukcyjne, płyty grzejne, elektryczne urządzenia do gotowania, urządzenia
do odparowywania, urządzenia do wytwarzania pary, kuchenki elektryczne, kuchenki na gaz, kuchenki przenośne, kuchenki indukcyjne,
kuchenki mikrofalowe, frytownice, gofrownice, elektryczne opiekacze,
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elektryczne tostery, garnki elektryczne, grill, patelnie elektryczne, piekarniki, ruszty elektryczne, rożna elektryczne, urządzenia elektryczne
do gotowania na parze, wielofunkcyjne urządzenia do gotowania,
podgrzewacze do butelek, prasowacze parowe, parowniki do odzieży, szafy parowe do czyszczenia i prasowania odzieży, szybkowary,
elektryczne, urządzenia i instalacje oświetleniowe, lampki biurkowe,
lampki nocne, lampy LED, latarki, światła do instalacji na zewnątrz,
urządzenia oświetleniowe sterowane komputerowo, elektryczne ekspresy do kawy, zapalniczki i zapalarki, grzejniki elektryczne, 12 rowery,
rowery elektryczne, rowery wyposażone w silnik, elektryczne rowery składane, minirowery, pojazdy lądowe z napędem elektrycznym,
pojazdy dwukołowe, pojazdy trzy lub czterokołowe, pojazdy zdalnie
sterowane, skutery [pojazdy], motorowery, trycykle, motocykle, elektryczne skutery jednokołowe, hulajnogi (pojazdy), quady, 16 maszyny
biurowe, maszyny do drukowania etykiet do użytku domowego i biurowego, urządzenia biurowe do niszczenia dokumentów, maszyny
drukujące adresy, zszywacze elektryczne do użytku biurowego, elektryczne pistolety zszywające do użytku biurowego, elektryczne urządzenia do zgrzewania do użytku biurowego, maszyny biurowe do bindowania papieru, maszyny do sortowania dokumentów do użytku
biurowego, maszyny do kopertowania do użytku biurowego, maszyny
do składania dokumentów do użytku biurowego, urządzenia do zaklejania kopert do biura, urządzenia i maszyny do powielania.

(111) 322840
(220) 2019 03 15
(210) 497245
(151) 2019 08 06
(441) 2019 04 23
(732) DOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D DOVER
(540)
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(111) 322842
(220) 2018 04 11
(210) 484689
(151) 2019 07 30
(441) 2018 08 13
(732) M PLUS M FRĄSZCZAK M. KRUK E. SPÓŁKA JAWNA,
Obłaczkowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M PLUS M
(540)

(591) fioletowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 wentylatory do sprężania, zasysania i transportu gazów,
11 wentylatory do chłodzenia urządzeń technologicznych z wyłączeniem silników, wentylatory przeznaczone do nadmuchu powietrza
do palenisk kotłów CO lub kominków oraz do wyciągu (usuwania)
spalin z palenisk kotłów CO, kominków i promienników gazowych,
wentylatory do wyciągania lub nadmuchu gorącego powietrza, wentylatory do wentylacji ogólnej pomieszczeń.
(111) 322843
(220) 2018 06 04
(151) 2019 08 02
(441) 2019 04 08
(732) ROSZUK MAREK MPROJEKT, Sulejów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MPROJEKT
(540)

(210) 486703

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 26.02.01, 29.01.11
(510), (511) 12 części konstrukcyjne do karetek, ambulanse, karetki
pogotowia, .

(591) czarny, biały, brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 rachunkowość, księgowość i audyt, skomputeryzowana rachunkowość, skomputeryzowana księgowość, skomputeryzowane ustalanie wysokości podatku [rachunkowość], prowadzenie
księgowości przedsiębiorstw, usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, planowanie podatkowe [rachunkowość], doradztwo
podatkowe [rachunkowość], doradztwo w zakresie zwrotu podatku
[rachunkowość], 36 doradztwo finansowe, doradztwo finansowe
w zakresie podatków, doradztwo finansowe dotyczące planowania
podatków, doradztwo podatkowe [nie prowadzenie rachunków], doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości], wynajem nieruchomości i majątku, zarządzanie nieruchomościami.
(111) 322841
(220) 2018 03 19
(151) 2019 07 23
(441) 2019 01 03
(732) SEVEN RIGHTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrzce Wielkie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAK SKY
(540)

(111) 322844
(220) 2018 07 04
(210) 487836
(151) 2019 08 07
(441) 2019 03 18
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki (PL)
(554) (znak słowno-graficzno-przestrzenny)
(540) LEŻAKOWANA JESION ŻUBRÓWKA CZARNA LEŻAKOWANA
W BECZKACH Z JESIONU
(540)

(210) 483683

(591) biały, szarym, żółtym
(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.01.08, 21.03.25
(510), (511) 41 nauczanie w zakresie świadczenia usług komercyjnych skoków spadochronowych, kształcenie w zakresie świadczenia
usług komercyjnych skoków spadochronowych, rozrywka i działalność sportowa w zakresie świadczenia usług komercyjnych skoków
spadochronowych, .

(591) biały, czarny, jasnobrązowy
(531) 03.04.04, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 19.07.01, 05.01.20
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
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(111) 322845
(220) 2018 09 13
(151) 2019 08 09
(441) 2019 04 15
(732) MANULIK KRZYSZTOF, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) La Manuli
(540)
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(210) 490530

(591) żółty, niebieski, różowy, biały, czarny
(531) 04.03.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne w tym
kredki, ołówki, flamastry i farby-akwarele, 28 gry i zabawki, w tym koraliki do zabawy i prasowania.
(111) 322846
(220) 2018 10 10
(210) 491470
(151) 2019 08 02
(441) 2019 02 11
(732) MEDICARE-GALENICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysłowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Medicare Galenica
(540)

(591) biały, czerwony, szary
(531) 26.01.03, 26.01.10, 26.07.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w zakresie obrotu hurtowego i detalicznego, w tym za pośrednictwem Internetu: produktami leczniczymi, suplementami diety, stomatologicznymi, wyrobami i aparatami medycznymi, środkami do higieny, środkami opatrunkowymi,
kosmetykami służącymi do pielęgnacji, kosmetykami, środkami spożywczymi w tym suplementami diety specjalnego przeznaczenia
żywieniowego (nutridrinki, mleka), środkami spożywczymi zawierającymi substancje farmakopealne, sprzętem służącym do wyposażenia działania aptek ogólnodostępnych i szpitalnych, sprzętem
ortopedycznym i rehabilitacyjnym, artykułami ortopedycznymi
i rehabilitacyjnymi, środkami dezynfekcyjnymi i biobójczymi, produktami przeciw komarom, kleszczom, wszom, produktami weterynaryjnymi, lekami weterynaryjnymi, karmami dla zwierząt, 39
magazynowanie i dystrybucja, w tym za pośrednictwem Internetu:
produktami leczniczymi, suplementami diety, stomatologicznymi,
wyrobami i aparatami medycznymi, środkami do higieny, środkami
opatrunkowymi, kosmetykami służącymi do pielęgnacji, kosmetykami, środkami spożywczymi w tym suplementami diety specjalnego
przeznaczenia żywieniowego (nutridrinki, mleka), środkami spożywczymi zawierającymi substancje farmakopealne, sprzętem służącym
do wyposażenia działania aptek ogólnodostępnych i szpitalnych,
sprzętem ortopedycznym i rehabilitacyjnym, artykułami ortopedycznymi i rehabilitacyjnymi, środkami dezynfekcyjnymi i biobójczymi, produktami przeciw komarom, kleszczom, wszom, produktami weterynaryjnymi, lekami weterynaryjnymi, karmami dla zwierząt,
usługi transportu i dostawy wymienionych powyżej produktów.
(111) 322847
(220) 2018 12 03
(210) 493360
(151) 2019 08 12
(441) 2019 04 23
(732) EIR HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Eir HEALTH
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(540)

(531) 01.15.15, 27.05.01
(510), (511) 5 odżywcze suplementy diety, mineralne suplementy
diety, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety o działaniu kosmetycznym,
suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety ze sproszkowanymi
jagodami acai, białkowe suplementy dla zwierząt, suplementy diety
zawierające białko, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające lecytynę, substancje odżywcze dla mikroorganizmów, olejki lecznicze, tran, olejek terpentynowy do celów
farmaceutycznych, błonnik pokarmowy, ekstrakty ziołowe do celów
medycznych, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych.
(111) 322848
(220) 2018 12 03
(210) 493368
(151) 2019 08 12
(441) 2019 04 23
(732) LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOKALNE SMAKI Premium FOOD GATE
(540)

(591) brązowy
(531) 03.07.03, 05.07.02, 05.07.13, 25.01.25, 26.11.02, 26.11.08,
27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 1 alkohol, alkohol etylowy, sól kamienna, sól surowa, 20
dekoracje wiszące [ozdoby], kredensy, meble, wyroby stolarskie, meble metalowe, stojaki, półki, stopki do mebli, szafki do przechowywania żywności, szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych, tabliczki znamionowe, niemetalowe, wózki meblowe, 29 cebula konserwowana,
chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, czipsy o niskiej zawartości
tłuszczu, czosnek konserwowy, daktyle, dżem imbirowy, dżemy, flaki,
fasolka konserwowa, filety rybne, galaretki, galaretki owocowe, galarety mięsne, groszek konserwowy, grzyby konserwowane, hummus
[pasta z ciecierzycy], ikra rybia przetworzona, jagody konserwowane,
kapusta kwaszona, karczochy konserwowe, kaszanka, kompozycje
owoców przetworzonych, konserwowane ryby, konserwowane warzywa, konserwy rybne, korniszony, krokiety, kukurydza cukrowa,
przetworzona, liofilizowane mięso, liofilizowane warzywa, marmolada, mięso i wędliny, mięso konserwowane, mięso liofilizowane, mięso
solone, migdały mielone, mleczne produkty, mleko, mleko owsiane,
napoje mleczne z przewagą mleka, nasiona słonecznika przetworzone, nasiona, przetworzone, olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej z siemienia lnianego do celów kulinarnych, oleje spożywcze, orzechy kandyzowane, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy
preparowane, orzechy ziemne przetworzone, owoce konserwowane,
owoce konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane, owoce w puszkach, pasta z bakłażana, pasta z cukinii, pasta z oberżyny, pasta z owoców tłoczonych, pasty do kromek zawierających tłuszcz, pasty na bazie orzechów, pasztet z wątróbki, pierożki na bazie ziemniaków, pikle,
placki ziemniaczane, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, produkty
serowarskie, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery rybne, przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, przetwory
do zup jarzynowych, pyłki kwiatowe jako żywność, rodzynki, ryby,
ryby solone, sałatki owocowe, sałatki warzywne, skórki owocowe,
smalec, smażone placuszki twarogowe, soczewica konserwowana,
spożywczy olej kukurydziany, spożywczy olej sezamowy, szynka, śledzie nieżywe, trufle konserwowane, warzywa liofilizowane, warzywa
suszone, warzywa w puszkach, 30 batony zbożowe, chipsy [produkty
zbożowe], cukierki miętowe, czekolada, czekolada pitna, guma do żu-
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cia, guma do żucia odświeżająca oddech, herbata, herbata mrożona,
herbatniki petit-beurre, kanapki, karmelki [cukierki], kawa, keczup,
krakersy, majonez, makaron nitki, makaron rurki, makarony, miętówki
odświeżające oddech, miód, mleczko pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, musztarda, napoje czekoladowe z mlekiem,
napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, orzechy w czekoladzie, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady,
pasztet w cieście (pâté en croûte), pesto [sos], piernik, pierożki na bazie mąki, placki, pralinki, propolis, przekąski na bazie ryżu, przekąski
na bazie zbóż, przyprawy, przyprawy korzenne, sosy [przyprawy], sól
kuchenna, wafle ryżowe, wyroby cukiernicze, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, zioła do celów spożywczych, zioła konserwowane
[przyprawy], 31 orzechy, orzechy laskowe, 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, cydr bezalkoholowy, drinki
na bazie piwa, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje
bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku
kawy, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje na bazie
owoców lub warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka,
napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe
wzbogacone proteinami, napój imbirowy, bezalkoholowe napoje
z soków owocowych, owocowe nektary, bezalkoholowe, piwo, piwo
słodowe, sok pomidorowy [napój], soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop do lemoniady, syropy do napojów, woda [napoje], woda gazowana, woda mineralna [napoje], woda selcerska, woda
sodowa, woda stołowa, 33 alkohole wysokoprocentowe [napoje], alkoholowe ekstrakty owocowe, anyżówka [likier], aperitify, brandy,
cydr, destylowane napoje, dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, gruszecznik [wino], kirsz [alkohol
na bazie wiśni], koktajle, likiery, likier miętowy, miód pitny, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce,
rum, alkohole i likiery wspomagające trawienie, whisky, wino, wódka,
35 administrowanie programami lojalności konsumenta, wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, różnych produktów (bez
uwzględnienia transportu) tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach w sklepach detalicznych, hurtowniach lub za pomocą katalogów przesyłanych pocztą
lub środków komunikacji elektronicznej, na przykład przez strony internetowe lub telesklepy w zakresie następujących towarów: alkohol,
alkohol etylowy, sól kamienna, sól surowa, dekoracje wiszące [ozdoby], kredensy, meble, wyroby stolarskie, meble metalowe, stojaki, półki, stopki do mebli, szafki do przechowywania żywności, szyldy
z drewna lub tworzyw sztucznych, tabliczki znamionowe, niemetalowe, wózki meblowe, cebula konserwowana, chipsy owocowe, chipsy
ziemniaczane, czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, czosnek konserwowy, daktyle, dżem imbirowy, dżemy, flaki, fasolka konserwowa, filety
rybne, galaretki, galaretki owocowe, galarety mięsne, groszek konserwowy, grzyby konserwowane, hummus [pasta z ciecierzycy], ikra rybia przetworzona, jagody konserwowane, kapusta kwaszona, karczochy konserwowe, kaszanka, kompozycje owoców przetworzonych,
konserwowane ryby, konserwowane warzywa, konserwy rybne, korniszony, krokiety, kukurydza cukrowa, przetworzona, liofilizowane
mięso, liofilizowane warzywa, marmolada, mięso i wędliny, mięso
konserwowane, mięso liofilizowane, mięso solone, migdały mielone,
mleczne produkty, mleko, mleko owsiane, napoje mleczne z przewagą mleka, nasiona słonecznika przetworzone, nasiona, przetworzone,
olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej z siemienia lnianego
do celów kulinarnych, oleje spożywcze, orzechy kandyzowane, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy preparowane, orzechy ziemne
przetworzone, owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane, owoce w puszkach, pasta z bakłażana, pasta
z cukinii, pasta z oberżyny, pasta z owoców tłoczonych, pasty do kromek zawierających tłuszcz, pasty na bazie orzechów, pasztet z wątróbki, pierożki na bazie ziemniaków, pikle, placki ziemniaczane, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, produkty serowarskie, przecier
jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery rybne, przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, przetwory do zup jarzynowych, pyłki
kwiatowe jako żywność, rodzynki, ryby, ryby solone, sałatki owocowe,
sałatki warzywne, skórki owocowe, smalec, smażone placuszki twarogowe, soczewica konserwowana, spożywczy olej kukurydziany, spożywczy olej sezamowy, szynka, śledzie nieżywe, trufle konserwowa-
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ne, warzywa liofilizowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach,
batony zbożowe, chipsy [produkty zbożowe], cukierki miętowe, czekolada, czekolada pitna, guma do żucia, guma do żucia odświeżająca
oddech, herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, kanapki,
karmelki [cukierki], kawa, keczup, krakersy, majonez, makaron nitki,
makaron rurki, makarony, miętówki odświeżające oddech, miód,
mleczko pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, musztarda, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem,
napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie
kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, orzechy w czekoladzie, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pasztet w cieście (pâté en
croûte), pesto [sos], piernik, pierożki na bazie mąki, placki, pralinki,
propolis, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przyprawy,
przyprawy korzenne, sosy [przyprawy], sól kuchenna, wafle ryżowe,
wyroby cukiernicze, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, zioła
do celów spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy], orzechy,
orzechy laskowe, aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi
z owoców, cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje
bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje energetyzujące,
napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje
na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż
substytuty mleka, napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające,
napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacone proteinami, napój
imbirowy, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, owocowe
nektary, bezalkoholowe, piwo, piwo słodowe, sok pomidorowy [napój], soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop do lemoniady, syropy do napojów, woda [napoje], woda gazowana, woda mineralna [napoje], woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa,
alkohole wysokoprocentowe [napoje], alkoholowe ekstrakty owocowe, anyżówka [likier], aperitify, brandy, cydr, destylowane napoje,
dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie
piwa, gruszecznik [wino], kirsz [alkohol na bazie wiśni], koktajle, likiery, likier miętowy, miód pitny, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa),
napoje alkoholowe zawierające owoce, rum, alkohole i likiery wspomagające trawienie, whisky, wino, wódka, 43 bary szybkiej obsługi
[snack-bary].

(111) 322849
(220) 2018 12 06
(210) 493527
(151) 2019 08 09
(441) 2019 01 21
(732) KANDO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLATFORMA odblaskowa.pl
(540)

(591) czarny, niebieski, różowy
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 akcesoria odblaskowe do zapobiegania wypadkom,
a w szczególności: kamizelki, opaski, zawieszki, smycze, worki, kulki, patyczki, 11 latarki, latarki kieszonkowe, 12 akcesoria rowerowe,
w szczególności: lampki rowerowe, sakwy odblaskowe, 25 odzież
odblaskowa, w szczególności: czapki, koszulki, 35 usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej akcesoriów odblaskowych do zapobiegania
wypadkom, a w szczególności: kamizelek, opasek, zawieszek, smyczy, worków, kulek, patyczków, latarek, akcesoriów rowerowych.
(111) 322850
(220) 2019 02 24
(210) 496351
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 23
(732) NESTOROWICZ MARTA MONIKA ONE DAY BY MARTA
NESTOROWICZ, Głogówek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) One Day
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(510), (511) 41 fotografia, fotografia portretowa, usługi fotografów,
montaż filmów fotograficznych, kompozycje fotograficzne na rzecz
innych, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, organizacja przyjęć, usługi planowania
przyjęć, doradztwo w zakresie planowania przyjęć, planowanie i organizowanie przyjęć ślubnych; planowanie przyjęć; usługi wypożyczania strojów i dekoracji na uroczystości, przyjęcia i imprezy okolicznościowe, specjalne oraz rodzinne; usługi udzielania informacji
dotyczących rozrywki za pośrednictwem Internetu; usługi fotografowania i filmowania zawarte w tej klasie, 44 kwiaciarstwo, wypożyczanie kwiatów, wypożyczanie kompozycji kwiatowych, usługi w zakresie układania kwiatów, usługi w zakresie projektowania kompozycji
kwiatowych, usługi projektowania w zakresie układania kwiatów,
45 planowanie i organizowanie ceremonii ślubnych, organizowanie
świeckich cywilnych ceremonii ślubnych, wypożyczenie artykułów
ślubnych.

(111) 322851
(220) 2019 02 27
(210) 496519
(151) 2019 08 09
(441) 2019 04 15
(732) GRUPA NCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOARD & MORE
(540)

(591) czarny, biały, zielony
(531) 21.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 pojazdy lądowe, samochody, motocykle, gokarty, quady, hulajnogi jako pojazdy, rowery, deskorolki elektryczne, rowerki
biegowe jako pojazdy, części zamienne do wyżej wymienionych pojazdów, 28 deskorolki, hulajnogi-zabawki, rowery treningowe stacjonarne, rowery zabawkowe.
(111) 322852
(220) 2019 03 11
(210) 497040
(151) 2019 08 02
(441) 2019 04 15
(732) CESARZ-MARCINKOWSKA EWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) art of BEAUTY
(540)

(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 41 organizowanie konferencji edukacyjnych, prowadzenie konferencji biznesowych, organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, organizowanie seminariów i konferencji, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie konferencji w celach
edukacyjnych, organizowanie konferencji związanych z rozrywką,
organizowanie konferencji związanych z handlem, organizowanie
konferencji związanych z biznesem, organizowanie konferencji związanych z reklamą, organizowanie konferencji dotyczących działalności kulturalnej, organizowanie konferencji związanych ze szkoleniem
zawodowym, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, prowadzenie
konferencji edukacyjnych, organizacja szkoleń w branży fryzjerskiej
i kosmetycznej, szkolenia edukacyjne, skomputeryzowane szkolenia, szkolenia biznesowe, szkolenie zaawansowane, zapewnianie
szkoleń online, organizowanie szkoleń biznesowych, organizowanie
szkoleń handlowych, usługi szkolenia zawodowego, usługi szkolenia
personelu, podyplomowe kursy szkoleniowe, zapewnianie kursów
szkoleniowych, organizowanie programów szkoleniowych, organizowanie seminariów szkoleniowych, prowadzenie seminariów szkoleniowych, wypożyczanie materiałów szkoleniowych, publikowanie
podręczników szkoleniowych, kursy szkoleniowe, organizowanie
kursów szkoleniowych, udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo w zakresie szkoleń
biznesowych, usługi szkoleniowe dla biznesu, szkolenia w zakresie
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umiejętności biznesowych, kursy szkoleniowe z zakwaterowaniem,
warsztaty w celach szkoleniowych, zapewnianie kursów szkoleniowych online, usługi doradcze w zakresie szkoleń, szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, przygotowanie
prezentacji do celów szkoleniowych, usługi doradztwa dotyczące
opracowywania kursów szkoleniowych, usługi konsultacyjne dotyczące analizy wymagań szkoleniowych, usługi edukacyjne związane
ze szkoleniami zawodowymi, usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, udzielanie informacji i przygotowywanie raportów o postępach związanych z edukacją i szkoleniami, publikowanie materiałów multimedialnych online, opracowywanie materiałów
edukacyjnych, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych seminariach, publikacja materiałów
edukacyjnych, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania,
usługi wydawnicze, wydawanie czasopism, wydawanie czasopism
i książek w postaci elektronicznej, usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, usługi wydawnicze w zakresie
elektronicznych książek i czasopism w Internecie, usługi wydawnicze
w zakresie tekstów elektronicznych, publikowanie multimedialne
magazynów, czasopism i gazet, szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, usługi szkół pielęgnacji
urody, szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, szkolenie w zakresie
kosmetyki i urody, zapewnianie szkoleniowych kursów medycznych, doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, kursy szkoleniowe
związane z medycyną, szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny,
usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące medycyny, usługi edukacyjne z zakresu medycyny, szkolenie w zakresie diety, szkolenie
w zakresie żywienia, szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycznych
i ich leczenia, nauka fryzjerstwa, seminaria edukacyjne w zakresie
technik fryzjerskich, organizowanie konferencji i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji związanych ze zdrowiem, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie konferencji związanych z pielęgnacją
urody, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji
związanych z fryzjerstwem, publikowanie czasopism, książek i podręczników z dziedziny medycyny, publikowanie czasopism, książek
i podręczników z dziedziny zdrowia, publikowanie czasopism, książek i podręczników z dziedziny urody, publikowanie czasopism, książek i podręczników z dziedziny fryzjerstwa.

(111) 322853
(220) 2019 01 13
(151) 2019 08 02
(441) 2019 04 15
(732) GRUPA ABG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Red
(540)

(210) 494706

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 26.02.03, 27.05.01, 29.01.13
(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, kosiarki, kosiarki spalinowe
i elektryczne, kosy spalinowe i elektryczne, podkaszarki, pilarki spalinowe i elektryczne, zagęszczarki do ubijania gruntu, stopy wibracyjne, odkurzacze dla celów domowych i przemysłowych, 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
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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, pompy do instalacji grzewczych, 11 armatura i ceramika wodno-sanitarna w tym sanitarny sprzęt łazienkowy, wanny kąpielowe, brodziki natryskowe, obudowy wanien i brodzików, kabiny i parawany natryskowe, prysznice, drążki i uchwyty
do pryszniców, miski ustępowe, spłuczki ustępowe, miski i spłuczki
kompaktowe, dolnopłuki, bidety, pisuary, zlewozmywaki, umywalki,
postumenty i półpostumenty umywalek, misek ustępowych, bidetów i pisuarów, deski sedesowe, armatura wodociągowa, sanitarna
i gazowa, łazienkowe i kuchenne baterie zaworowe, głowice baterii
zaworowych, syfony i odpływy kanalizacyjne, uszczelki do zaworów
i innej armatury wodociągowej, filtry do wody i gazu, zainstalowane
w rurociągach, instalacje wodne oraz kanalizacyjne w tym instalacje
kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, lutowane, klejone i zgrzewane
instalacje wodne z miedzi i tworzyw sztucznych, wpusty posadzkowe, kratki rewizyjne, części do budowy studni-pompa głębinowa,
rura osłonowa, rurociąg tłoczny pompy głębinowej, zawór zwrotny, głowica, zasuwa, obudowa studni, instalacje odwodnieniowe
i drenarskie, rury drenarskie, urządzenia do wentylacji, wentylatory,
okapy wentylacyjne, pochłaniacze oparów, urządzenia do ogrzewania, elektryczne, gazowe, olejowe i węglowe kotły grzewcze, elektryczne i gazowe przepływowe podgrzewacze wody, elektryczne
i gazowe pojemnościowe podgrzewacze wody, wodne grzejniki CO,
grzejniki elektryczne i olejowo-elektryczne, naczynia przeponowo-wyrównawcze dla instalacji CO, palniki olejowe, zasobniki ciepłej
wody użytkowej, zbiorniki ciśnieniowe wody, instalacje podłogowego ogrzewania pomieszczeń, rury grzewcze, rozdzielacze wody
grzewczej oraz inny osprzęt do instalacji ogrzewania podłogowego,
asortyment instalacyjno-grzewczy w tym grzejniki, grzejniki do centralnego ogrzewania, grzejniki elektryczne, elementy grzejne, kotły
grzewcze, kotły do pralni, urządzenia zasilające do kotłów grzewczych, kanały kominowe do kotłów grzewczych, kotły walczakowe
bateryjne, nawilżacze do grzejników do centralnego ogrzewania,
klapy i zasuwy burzowe, urządzenia do oczyszczania ścieków, rury
kotłowe centralnego ogrzewania, pompy cieplne, zawory kanalizacyjne, kolektory słoneczne [ogrzewanie], rury do kotłów grzewczych,
kotły parowe, inne niż części maszyn, aparatura do ładowania pieców, dźwigary do ładowania pieców, naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania, aparatura do podgrzewania wody,
rekuperatory ciepła, urządzenia elektryczne do ogrzewania, instalacje do ogrzewania wodnego, zestawy solarne, grupy solarne, ekologiczne systemy grzewcze, piece słoneczne, urządzenia do uzdatniania wody, urządzenia jonizujące do uzdatniania wody, urządzenia
do uzdatniania wody z kranu, urządzenia filtracyjne z wkładami,
urządzenia do filtracji za pomocą osmozy odwróconej, urządzenia
do zmiękczania wody, instalacje do zmiękczana wody, urządzenia
uzdatniające wodę do zmiękczania wody, urządzenia filtracyjne
do instalacji zaopatrujących w wodę, urządzenia filtracyjne z wkładami, wkłady filtracyjne, sprzęt do uzdatniania wody, filtry do użytku
przemysłowego i domowego, filtry do oczyszczania wody.

(111) 322854
(220) 2019 01 13
(151) 2019 08 02
(441) 2019 04 15
(732) GRUPA ABG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLUE
(540)

(591) czarny, biały, niebieski
(531) 26.02.03, 27.05.01, 29.01.13

(210) 494707
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(510), (511) 11 armatura i ceramika wodno-sanitarna w tym sanitarny
sprzęt łazienkowy, wanny kąpielowe, brodziki natryskowe, obudowy
wanien i brodzików, kabiny i parawany natryskowe, prysznice, drążki
i uchwyty do pryszniców, miski ustępowe, spłuczki ustępowe, miski
i spłuczki kompaktowe, dolnopłuki, bidety, pisuary, zlewozmywaki,
umywalki, postumenty i półpostumenty umywalek, misek ustępowych, bidetów i pisuarów, deski sedesowe, armatura wodociągowa,
sanitarna i gazowa, łazienkowe i kuchenne baterie zaworowe, głowice baterii zaworowych, syfony i odpływy kanalizacyjne, uszczelki
do zaworów i innej armatury wodociągowej, filtry do wody i gazu,
zainstalowane w rurociągach, instalacje wodne oraz kanalizacyjne
w tym instalacje kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, lutowane, klejone i zgrzewane instalacje wodne z miedzi i tworzyw sztucznych,
wpusty posadzkowe, kratki rewizyjne, części do budowy studni-pompa głębinowa, rura osłonowa, rurociąg tłoczny pompy głębinowej, zawór zwrotny, głowica, zasuwa, obudowa studni, instalacje
odwodnieniowe i drenarskie, rury drenarskie, urządzenia do wentylacji, wentylatory, okapy wentylacyjne, pochłaniacze oparów, urządzenia do ogrzewania, elektryczne, gazowe, olejowe i węglowe kotły
grzewcze, elektryczne i gazowe przepływowe podgrzewacze wody,
elektryczne i gazowe pojemnościowe podgrzewacze wody, wodne
grzejniki CO, grzejniki elektryczne i olejowo-elektryczne, naczynia
przeponowo-wyrównawcze dla instalacji CO, palniki olejowe, zasobniki ciepłej wody użytkowej, zbiorniki ciśnieniowe wody, instalacje
podłogowego ogrzewania pomieszczeń, rury grzewcze, rozdzielacze
wody grzewczej oraz inny osprzęt do instalacji ogrzewania podłogowego, asortyment instalacyjno-grzewczy w tym grzejniki, grzejniki
do centralnego ogrzewania, grzejniki elektryczne, elementy grzejne, kotły grzewcze, kotły do pralni, urządzenia zasilające do kotłów
grzewczych, kanały kominowe do kotłów grzewczych, kotły walczakowe bateryjne, nawilżacze do grzejników do centralnego ogrzewania, klapy i zasuwy burzowe, urządzenia do oczyszczania ścieków,
rury kotłowe centralnego ogrzewania, pompy cieplne, zawory kanalizacyjne, kolektory słoneczne [ogrzewanie], rury do kotłów grzewczych, kotły parowe inne niż części maszyn, aparatura do ładowania
pieców, dźwigary do ładowania pieców, naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania, aparatura do podgrzewania wody,
rekuperatory ciepła, urządzenia elektryczne do ogrzewania, instalacje do ogrzewania wodnego, zestawy solarne, grupy solarne, ekologiczne systemy grzewcze, piece słoneczne, urządzenia do uzdatniania wody, urządzenia jonizujące do uzdatniania wody, urządzenia
do uzdatniania wody z kranu, urządzenia filtracyjne z wkładami,
urządzenia do filtracji za pomocą osmozy odwróconej, urządzenia
do zmiękczania wody, instalacje do zmiękczana wody, urządzenia
uzdatniające wodę do zmiękczania wody, urządzenia filtracyjne
do instalacji zaopatrujących w wodę, urządzenia filtracyjne z wkładami, wkłady filtracyjne, sprzęt do uzdatniania wody, filtry do użytku
przemysłowego i domowego, filtry do oczyszczania wody.

(111) 322855
(220) 2019 01 23
(210) 495117
(151) 2019 08 09
(441) 2019 04 01
(732) MIKROPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Polski Niezbędnik
(510), (511) 41 usługi wesołych miasteczek, usługi parków rozrywki,
usługi ogrodów zabaw, usługi muzeów jako wystawy sztuki, osiągnięć naukowych, architektury, historii.
(111) 322856
(220) 2019 01 23
(210) 495149
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 15
(732) MIKROPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Tunel Historii
(510), (511) 41 usługi wesołych miasteczek, usługi parków rozrywki,
usługi ogrodów zabaw, usługi muzeów jako wystawy sztuki, osiągnięć naukowych, architektury, historii.
(111) 322857
(220) 2019 01 25
(210) 495250
(151) 2019 08 09
(441) 2019 04 23
(732) RYMARCZYK TADEUSZ, LESIOWSKI WOJCIECH JAN TRUFO
SPÓŁKA CYWILNA, Tulce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) PIES TO LUBI
(540)

(591) błękitny, różowy, pomarańczowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14, 03.01.08, 26.01.16
(510), (511) 31 artykuły spożywcze dla zwierząt, ciastka dla zwierząt,
karma dla zwierząt domowych, karmy dla kotów, karmy dla psów,
karmy i pasze dla zwierząt, karmy w puszce przeznaczone dla kotów,
karmy w puszce przeznaczone dla psów, napoje dla zwierząt domowych, pokarm dla zwierząt domowych, pokarm dla zwierząt domowych w formie gryzaków, pokarmy puszkowane lub konserwowane
dla zwierząt, preparaty spożywcze dla kotów, preparaty spożywcze
dla psów, przysmaki dla kotów [jadalne], przysmaki dla psów [jadalne], puszkowane pożywienie dla psów, żwirek dla kota i dla małych
zwierząt, 35 administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie
franchisingu, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca franchisingu,
pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, świadczenie
usług zarządzania biznesowego w zakresie przetwarzania danych
dotyczących sprzedaży w ramach globalnej sieci komputerowej,
usługi handlu detalicznego w odniesieniu do produktów dla zwierząt domowych, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci
komputerowej, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z preparatami do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, usługi w zakresie promocji sprzedaży, 41 nauczanie o opiece
nad zwierzętami domowymi w zakresie zarządzania pokazami zwierząt domowych, nauczanie o opiece nad zwierzętami domowymi
w zakresie zarządzania wystawami zwierząt domowych, nauczanie
pielęgnacji zwierząt domowych, nauka tresury zwierząt, organizacja
wystaw zwierząt do celów kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie imprez sportowych i konkursów z udziałem zwierząt, organizowanie konkursów dla psów, organizowanie pokazów psów, pokazy
psów, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących zwierząt
domowych, szkolenia związane z zarządzaniem pokazami zwierząt
domowych, szkolenia związane z zarządzaniem wystawami zwierząt
domowych, szkoły posłuszeństwa do tresury zwierząt, świadczenie
usług w zakresie ćwiczeń dla zwierząt, trening posłuszeństwa dla
zwierząt, tresura zwierząt, tresura zwierząt na rzecz osób trzecich,
wystawianie zwierząt, wystawy zwierząt i tresura zwierząt, 44 doradztwo dotyczące żywienia zwierząt, doradztwo związane z hodowlą zwierząt, higiena i pielęgnacja urody zwierząt, hodowle psów,
masaż dla psów, opieka nad zwierzętami, strzyżenie psów, terapia
z udziałem zwierząt [zooterapia], udzielanie informacji na temat hodowli zwierząt, usługi kosmetyczne dla psów, usługi mycia zwierząt
domowych, usługi salonów piękności dla zwierząt domowych, usługi w zakresie pielęgnacji psów, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt
domowych, zabiegi pielęgnacyjne zwierząt domowych.
(111) 322858
(220) 2019 01 25
(210) 495251
(151) 2019 08 09
(441) 2019 03 25
(732) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SILDEROS
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze, kosmetyki w postaci kremów,
kosmetyki w formie żelów, kremy do ciała, mydła, nielecznicze pasty do zębów, preparaty do kąpieli, odświeżacze do ust w aerozolu,
środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do czyszczenia
protez zębowych, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
olejki eteryczne, 5 kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne,
leki, witaminy, preparaty mineralne do celów leczniczych, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów lecz-
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niczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty
ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
produkty biologiczne, bakteriobójcze, krwiopochodne, biotechnologiczne do celów medycznych, szczepionki, surowice, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, płyny farmaceutyczne, plastry,
opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, leki weterynaryjne, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, kremy lecznicze, bandaże
opatrunkowe, higieniczne, 10 wyroby medyczne, aparaty i instrumenty medyczne, aparatura diagnostyczna do celów medycznych,
aparatura do analizy do celów medycznych, aparatura i instrumenty
chirurgiczne, aparatura i instrumenty dentystyczne, przyrządy do fizykoterapii, przyborniki lekarskie, artykuły ortopedyczne, bandaże
ortopedyczne i elastyczne, poduszki do celów leczniczych, strzykawki do celów medycznych, aparaty i narzędzia weterynaryjne.

(111) 322859
(220) 2019 01 29
(210) 495349
(151) 2019 08 09
(441) 2019 03 25
(732) UNIPHARM Inc., Baltimore (US)
(540) (znak słowny)
(540) AKSOBREX UNIPHARM
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do kąpieli, preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała oraz włosów, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu
i paznokci, dezodoranty i antyperspiranty, środki perfumeryjne i zapachowe, kosmetyki do makijażu, mydła i żele, olejki esencjonalne
i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania,
środki do higieny jamy ustnej, środki toaletowe, maści [nielecznicze],
5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dietetyczne
do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, środki odkażające, materiały do plombowania zębów, 10 aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, artykuły do karmienia
i smoczki, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie
się, protezy i sztuczne implanty, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, 32 napoje bezalkoholowe, preparaty do produkcji napojów, soki,
woda [napoje], napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], napoje energetyzujące [nie do celów medycznych].
(111) 322860
(220) 2019 02 03
(210) 495520
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 23
(732) WASICKI PAWEŁ, Prabuty (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Centrum Dziecka WCZESNA INTERWENCJA PEDIATRYCZNA
(540)

(591) czarny, niebieski, pomarańczowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 18.03.23, 01.15.11, 01.15.24
(510), (511) 44 usługi: rehabilitacja dzieci i młodzieży, psychologiczne, logopedyczne, optometryczne, dietetyczne, lekarskie, terapeutyczne.
(111) 322861
(220) 2018 12 13
(210) 493839
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 11
(732) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DUEXON
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne stosowane w terapii chorób
dróg oddechowych, preparaty farmaceutyczne do podawania za pomocą inhalatorów, 10 inhalatory do użytku medycznego.
(111) 322862
(220) 2019 02 05
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 23
(732) MIKULEC KAROL, Stary Sącz (PL)

(210) 495604
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(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) jasnobrązowy, brązowy, biały, czarny
(531) 29.01.14, 02.01.15
(510), (511) 29 burgery wołowe, steki wołowe, żywność przygotowana z mięsa, wieprzowiny, ryb i wyrobów z drobiu, owoce i warzywa
konserwowe i gotowane, desery, napoje mleczne, 30 kanapki, chleb,
ciasta, ciastka, czekolada, kawa, herbata, sosy, przyprawy, cukier,
lody, 43 usługi restauracyjne.
(111) 322863
(220) 2019 02 05
(210) 495610
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 23
(732) MIKULEC KAROL, Stary Sącz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) wyrąbane burgery
(510), (511) 29 burgery wołowe, steki wołowe, żywność przygotowana z mięsa, wieprzowiny, ryb i wyrobów z drobiu, owoce i warzywa
konserwowe i gotowane, desery, napoje mleczne, 30 kanapki, chleb,
ciasta, ciastka, czekolada, kawa, herbata, sosy, przyprawy, cukier,
lody, 43 usługi restauracyjne.
(111) 322864
(220) 2019 03 15
(210) 497249
(151) 2019 08 06
(441) 2019 04 23
(732) INTERPRISE SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ISPER INTELLIGENT SYSTEM FOR PRODUCTION ENTERPRISES
(540)

(591) niebieski
(531) 01.05.01, 01.05.12, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie firmowe, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie pośredniczące, oprogramowanie interaktywne, oprogramowanie komputerowe [programy], zapisane oprogramowanie
komputerowe, oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu oraz oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie do sztucznej inteligencji do analizy, oprogramowanie komputerowe do monitorowania, kontrolowania i przeprowadzania operacji w świecie
rzeczywistym, 42 wypożyczanie oprogramowania komputerowego, oceny techniczne związane z projektowaniem, (instalacja,
konfigurowanie i utrzymanie oprogramowania komputerowego),
aktualizacja programów komputerowych, 45 udzielanie licencji
osobom trzecim na korzystanie z praw własności przemysłowej
i praw autorskich.
(111) 322865
(220) 2019 03 26
(210) 497737
(151) 2019 08 13
(441) 2019 04 29
(732) KRAK TENIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPORT FACTORY PARK P.
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(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.21
(510), (511) 35 prowadzenie sprzedaży w zakresie sprzętu sportowego i rekreacyjnego, akcesoriów sportowych, odzieży sportowej i rekreacyjnej, obuwia sportowego i ubiorów do uprawiania sportów,
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, 41 usługi w zakresie
organizacji imprez rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych, prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych i technik sportowo-rekreacyjnych, usługi o charakterze sportowo-rekreacyjnym a szczególnie
rekreacja ruchowa, usługi szkółki sportowej, usługi instruktorów sportowych, wynajem pomieszczeń i obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego i rekreacyjnego, 43 usługi gastronomiczne .
(111) 322866
(220) 2019 03 26
(210) 497741
(151) 2019 08 13
(441) 2019 04 29
(732) BEZLER PIOTR ALEKSANDER PARK HOME, Głogów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Park Home
(540)

(591) złoty, czarny
(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, agencje mieszkaniowe-nieruchomości, agencja wynajmu zakwaterowania, agencje pośrednictwa
w handlu nieruchomościami, doradztwo w zakresie nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, nabywanie nieruchomości na rzecz
osób trzecich, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pomoc
w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, udzielanie informacji dotyczących rynku
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości,
udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości
mieszkaniowych, usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości
za prowizję, usługi kredytowania nieruchomości, usługi w zakresie
wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, wycena i zarządzanie nieruchomościami, wynajem zakwaterowania, usługi kredytowe,
ubezpieczenia.
(111) 322867
(220) 2019 03 26
(210) 497754
(151) 2019 08 13
(441) 2019 04 29
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GOPLANA
(510), (511) 36 usługi administrowania i zarządzania nieruchomościami, usługi wynajmowania nieruchomości, mieszkań, lokali użytkowych, pośrednictwo i obrót nieruchomościami, wycena nieruchomości, pozyskiwanie terenów pod inwestycje, usługi deweloperskie
polegające na zakupie gruntów budowlanych, zleceniu ich zabudowy,
oferowaniu i sprzedaży wybudowanych lokali i domów wraz z działkami lub z udziałami w gruncie, usługi doradztwa i pośrednictwa finansowo-kredytowego, 37 usługi budowlane, naprawy dotyczące
budynków oraz wyposażenia budynków, naprawa części i akcesoriów
budynków, usługi instalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych,
platform roboczych i budowlanych, usługi konserwacyjne, wynajem
sprzętu budowlanego, 39 wynajem miejsc parkingowych i postojowych, powierzchni biurowych, sklepowych, magazynów, pakowanie
i magazynowanie towarów, usługi transportu, wynajem pojazdów, 43
usługi w zakresie prowadzenia pijalni czekolady, kawiarni, kafeterii, restauracji, usługi gastronomiczne, usługi kateringu.
(111) 322868
(151) 2019 06 19

(220) 2018 11 30
(441) 2019 03 04

(210) 493268
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(732) SYNAKIEWICZ JAKUB, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COLORAT
(540)

(531) 26.07.03, 26.07.17, 26.07.25, 26.07.99, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, bielizna, kostiumy kąpielowe, skarpety, piżamy, odzież ze skóry i imitacji skóry, nakrycia głowy, obuwie, paski.
(111) 322869
(220) 2018 11 30
(210) 493317
(151) 2019 08 09
(441) 2019 04 23
(732) WIALAN LANGER I WIATR SPÓŁKA JAWNA, Tarnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKLEPFARMERA.PL
(540)

(591) czerwony
(531) 05.03.11, 05.05.20, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej prowadzone
drogą on-line i przez sklepy stacjonarne towarów w zakresie zaopatrzenia ogrodniczego i rolniczego, w szczególności środki ochrony
roślin, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie,
rolnictwie i leśnictwie, komposty, oborniki, nawozy i produkty
chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa,
chemikalia do użytku w basenach, preparaty i artykuły do tępienia
szkodników, maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne oraz
ich części, filtry do maszyn, kosiarki [maszyny], kosy [maszyny], elektryczne kosy ogrodowe, kosiarki do trawy, kosiarki ogrodowe ręczne, podkaszarki ręczne, zamiatarki do trawników [maszyny], pompy
ogrodowe, elektryczne pompy ogrodowe, opryskiwacze ogrodnicze, dmuchawy [maszyny], odkurzacze, glebogryzarki, odśnieżarki, pilarki do drewna, traktory ogrodnicze, traktory do trawników,
opryskiwacze [maszyny] rolnicze, opryskiwacze [maszyny] ogrodnicze, narzędzia rolnicze, ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu,
siewniki, nożyce ogrodnicze, piły, sekatory, kultywatory [maszyny],
kultywatory ręczne, zraszacze, widły, grabie, łopaty, siekiery, szczotki
do trawników, artykuły rolnicze, grille, przyrządy do tępienia szkodników i robactwa, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych,
domki dla ptaków, klatki dla zwierząt, skrzynki lęgowe dla zwierząt,
karmniki dla ptaków, stojaki na paszę, karmy i pasze dla zwierząt, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, utensylia kuchenne,
wyroby szklane dla gospodarstwa domowego, wyroby szklane malowane, szklane słoje [gąsiory], szczotki i inne artykuły do czyszczenia, materiały do wyrobu szczotek, nakrycia głowy, obuwie, odzież
robocza, płody rolne, nasiona, cebulki i rozsady do hodowli roślin, sadzonki, trawy [rośliny], produkty ogrodnicze i leśne, ściółka dla zwierząt, donice na rośliny, doniczki na kwiaty, stojaki na doniczki z kwiatami, podstawki pod doniczki na kwiaty spodki], kwietniki, konewki,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów z zakresu zaopatrzenia
ogrodniczego i rolniczego, w szczególności środków ochrony roślin,
nawozów, nasion, maszyn rolniczych, maszyn ogrodniczych, artykułów rolniczych, artykułów ogrodniczych pozwalające nabywcy
je oglądać i kupować w hurtowniach i sklepach detalicznych zaopatrzenia ogrodniczego i rolniczego, jak również przy wykorzystaniu
środków telekomunikacji, w tym za pośrednictwem Internetu.
(111) 322870
(220) 2018 12 03
(210) 493371
(151) 2019 08 12
(441) 2019 04 23
(732) PRODATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PRODATA
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne,
urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do wymiany

Nr 11/2019

danych, urządzenia łączności bezprzewodowej, oprogramowanie
ładowalne oraz stałe, programy komputerowe, gry komputerowe,
komputery, sprzęt, podzespoły, części i akcesoria komputerowe,
monitory, drukarki, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputerowe bazy danych, komputerowe mapy cyfrowe, magnetyczne,
cyfrowe i optyczne nośniki danych, utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne,
do namierzania celu i kartograficzne, elektroniczne automaty do wydawania biletów parkingowych, mechanizmy na monety do bram
na parkingach samochodowych, aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe, telefony i centrale telefoniczne, telefony komórkowe,
przenośne odtwarzacze muzyczne, 35 pośrednictwo w zawieraniu
umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, badania rynku i badania marketingowe, usługi dostarczania reklam za pomocą urządzeń elektronicznych, analiza i raporty statystyczne, pozyskiwanie i systematyzacja
danych związanych z działalnością gospodarczą, zbieranie i przetwarzanie danych do celów administracyjnych, pozyskiwanie informacji
do komputerowych baz danych, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, usługi doradcze w zakresie franchisingu, zarządzanie przedsiębiorstwami franchisingowymi, usługi sprzedaży
towarów: urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne,
do namierzania celu i kartograficzne, oprogramowanie ładowalne
oraz stałe, programy komputerowe, gry komputerowe, komputery,
komputerowy sprzęt oraz podzespoły i części, komputerowe urządzenia peryferyjne, monitory, drukarki, komputerowe bazy danych,
komputerowe mapy cyfrowe, utrwalone na nośnikach informacje
i dane, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia łączności bezprzewodowej, urządzenia i oprogramowanie służące do lokalizacji osób
lub pojazdów, elektroniczne automaty do wydawania biletów parkingowych, mechanizmy na monety do bram na parkingach samochodowych, akcesoria komputerowe oraz do elektroniki użytkowej,
magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki oraz czytniki danych, programy cyfrowe, książki elektroniczne, aparaty fotograficzne cyfrowe
i kamery cyfrowe, telefony i centrale telefoniczne, telefony komórkowe, przenośne odtwarzacze muzyczne, 37 instalacja, wsparcie techniczne, naprawy, utrzymywanie i konserwacja sieci komputerowych,
sprzętu komputerowego, komputerowych urządzeń peryferyjnych,
infrastruktury informatycznej, instalacji elektronicznych, układów
do monitoringu, systemów alarmowych i przeciwpożarowych, urządzeń elektrycznych i elektronicznych, rozdzielnic elektrycznych,
aparatów i urządzeń telekomunikacyjnych, systemów do autoryzacji kart płatniczych, informacja i doradztwo dotyczące wszystkich
w/w usług, 42 usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania, analizy systemów komputerowych, badania naukowe, techniczne, sporządzanie raportów naukowo-technicznych, usługi w zakresie
technologii informacyjnych, usługi pisania oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu
i oprogramowania komputerowego, dostarczanie/opracowywanie
wyszukiwarek internetowych, oprogramowanie jako usługa – SaaS,
projektowanie, powielanie, instalacja, integracja, aktualizacja, konserwacja, wypożyczanie, rozwój oraz doradztwo w zakresie komputerowego sprzętu i oprogramowania, systemów opracowania danych
i sieci komputerowych, oprogramowania wspierającego zarządzanie
(usprawnianie procesu analizy informacji i podejmowania decyzji),
doradztwo, informacje i konsultacje w zakresie technologii informacyjnych, usługi modelowania i optymalizacji procesów z wykorzystaniem narzędzi IT, wdrażania oraz stosowania systemów Business
Intelligence opartych o hurtownie danych, usługi opracowywania
systemów analitycznych opartych o techniki sztucznej inteligencji,
usługi zarządzania wiedzą oraz eksploracji danych (data mining),
badania, projektowanie i rozwój komputerowego oprogramowania,
sprzętu oraz oprogramowania wbudowanego w urządzenia, programów komputerowych, wynajem, leasing oraz aktualizacja komputerowego oprogramowania, w tym poprzez Internet-(ASP-Application
Sevice Provider), umożliwianie tymczasowego użytkowania on-line
niepobieralnego oprogramowania.

(111) 322871
(220) 2018 12 03
(151) 2019 08 06
(441) 2019 04 23
(732) DELKO SPÓŁKA AKCYJNA, Śrem (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 493375
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(540) avita
(540)

(591) czerwony, zielony
(531) 05.07.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, perfumeria, olejki eteryczne, kosmetyki, środki do pielęgnacji
włosów i czyszczenia zębów, 16 papier, karton, torebki oraz artykuły
do pakowania i przechowywania z papieru i kartonu, papier toaletowy w rolkach, chusteczki papierowe i higieniczne, ręczniki papierowe, obrusy papierowe, materiały filtracyjne z papieru, worki i torby
papierowe, papier kserograficzny, papier do wyświetlania, papier
do pieczenia, jednorazowe produkty papierowe, bielizna stołowa
papierowa, papier do przesyłania faksów, papier do maszyn rejestrujących, artykuły papierowe na przyjęcia, opakowania kartonowe, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, 29
mięso, przetwory mięsne, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne,
konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa,
galaretki, dżemy, kompoty, jaja, oleje i tłuszcze jadalne, mleko i produkty mleczne, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze,
lody, bakalie, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia,
sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 31 produkty
rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nieujęte w innych klasach, świeże
owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty
do produkcji napojów, 35 usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: środki piorące, towary spożywcze, piwo, wyroby tytoniowe,
papier, karton, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru i kartonu, papier toaletowy w rolkach, chusteczki papierowe i higieniczne, ręczniki papierowe, obrusy papierowe, materiały
filtracyjne z papieru, worki i torby papierowe, papier kserograficzny,
papier do wyświetlania, papier do pieczenia, jednorazowe produkty
papierowe, bielizna stołowa papierowa, papier do przesyłania faksów, papier do maszyn rejestrujących, artykuły papierowe na przyjęcia, opakowania kartonowe, alkohol.
(111) 322872
(220) 2018 12 11
(210) 493750
(151) 2019 08 06
(441) 2019 03 11
(732) SPÓŁDZIELCZA MLECZARNIA SPOMLEK, Radzyń Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JURAND
(510), (511) 29 nabiał, produkty serowarskie, sery, sery twarogowe,
dojrzewające, topione, produkty serowe, twarogi, serki homogenizowane, jogurty, kefiry, śmietany, śmietany z dodatkiem owoców,
śmietanki do kawy, maślanki, mleko, napoje mleczne lub z przewagą
mleka, produkty mleczne, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym
sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych, nabiału w szczególności serów, twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan, śmietanek do kawy, maślanki, mleka, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, nabiału w szczególności serów, twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów,
kefirów, śmietan, śmietanek do kawy, maślanki, mleka, informacja
handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych, nabiału
w szczególności serów, twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan, śmietanek do kawy, maślanki, mleka, usługi
organizowania programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, nabiału w szczególności serów,
twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan,
śmietanek do kawy, maślanki, mleka.
(111) 322873
(220) 2019 01 09
(210) 494614
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 15
(732) GAJOWNICZEK ANDRZEJ GROSIK-TAXI, Warszawa (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) g
(540)

(591) granatowy, żółty
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi centrów telefonicznych związane z promocją
sprzedaży dla osób trzecich, z badaniem rynku, marketingiem bezpośrednim, weryfikacją adresów, negocjowanie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów
telekomunikacji, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych,
przez sklepy online, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, usługi reklamowe i promocyjne, promowanie towarów i usług osób trzecich, promowanie towarów i usług
osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, 38 usługi
komunikacji telefonicznej świadczone przez centra obsługi telefonicznej, przekazywanie drogą telefoniczną i przy pomocy komputera zleceń przewozu osób i towarów, usługi komputerowej transmisji
krótkich wiadomości w postaci kodów dostępu (SMS) wykorzystywanych w zakresie dotyczącym zamówienia taksówek i realizowania
bezgotówkowych transakcji, 39 samochodowe usługi transportowe,
transport pasażerski, usługi taksówek, w tym świadczenie usług
w zakresie zamawiania taksówek za pomocą aplikacji mobilnych,
skomputeryzowane usługi rezerwacji w zakresie przewozu pasażerów, usługi kierowców, rezerwacja miejsc na podróż, usługi kurierskie
w zakresie transportowania ładunków, usługi kurierskie w zakresie
dostarczania towarów, dostarczanie wiadomości [kurier], transport
pasażerski, spedycja towarów, usługi w zakresie rezerwowania podróży, organizowanie transportu pasażerskiego, usługi agencyjne
w zakresie organizowania transportu osób, pojazdy (wypożyczanie-),
usługi informacyjne o transporcie, organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji.
(111) 322874
(220) 2019 01 13
(151) 2019 08 02
(441) 2019 04 15
(732) GRUPA ABG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Base
(540)

(210) 494704

(591) szary, czarny, biały
(531) 26.02.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 armatura i ceramika wodno-sanitarna w tym sanitarny
sprzęt łazienkowy, wanny kąpielowe, brodziki natryskowe, obudowy
wanien i brodzików, kabiny i parawany natryskowe, prysznice, drążki
i uchwyty do pryszniców, miski ustępowe, spłuczki ustępowe, miski
i spłuczki kompaktowe, dolnopłuki, bidety, pisuary, zlewozmywaki,
umywalki, postumenty i półpostumenty umywalek, misek ustępowych, bidetów i pisuarów, deski sedesowe, armatura wodociągowa,
sanitarna i gazowa, łazienkowe i kuchenne baterie zaworowe, głowice baterii zaworowych, syfony i odpływy kanalizacyjne, uszczelki
do zaworów i innej armatury wodociągowej, filtry do wody i gazu,
zainstalowane w rurociągach, instalacje wodne oraz kanalizacyjne
w tym instalacje kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, lutowane, klejone i zgrzewane instalacje wodne z miedzi i tworzyw sztucznych,
wpusty posadzkowe, kratki rewizyjne, części do budowy studni-pompa głębinowa, rura osłonowa, rurociąg tłoczny pompy głębinowej, zawór zwrotny, głowica, zasuwa, obudowa studni, instalacje
odwodnieniowe i drenarskie, rury drenarskie, urządzenia do wentylacji, wentylatory, okapy wentylacyjne, pochłaniacze oparów, urządzenia do ogrzewania, elektryczne, gazowe, olejowe i węglowe kotły
grzewcze, elektryczne i gazowe przepływowe podgrzewacze wody,
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elektryczne i gazowe pojemnościowe podgrzewacze wody, wodne
grzejniki CO, grzejniki elektryczne i olejowo-elektryczne, naczynia
przeponowo-wyrównawcze dla instalacji CO, palniki olejowe, zasobniki ciepłej wody użytkowej, zbiorniki ciśnieniowe wody, instalacje
podłogowego ogrzewania pomieszczeń, rury grzewcze, rozdzielacze
wody grzewczej oraz inny osprzęt do instalacji ogrzewania podłogowego, asortyment instalacyjno-grzewczy w tym grzejniki, grzejniki
do centralnego ogrzewania, grzejniki elektryczne, elementy grzejne, kotły grzewcze, kotły do pralni, urządzenia zasilające do kotłów
grzewczych, kanały kominowe do kotłów grzewczych, kotły walczakowe bateryjne, nawilżacze do grzejników do centralnego ogrzewania, klapy i zasuwy burzowe, urządzenia do oczyszczania ścieków,
rury kotłowe centralnego ogrzewania, pompy cieplne, zawory kanalizacyjne, kolektory słoneczne [ogrzewanie], rury do kotłów grzewczych, kotły parowe, inne niż części maszyn, aparatura do ładowania
pieców, dźwigary do ładowania pieców, naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania, aparatura do podgrzewania wody,
rekuperatory ciepła, urządzenia elektryczne do ogrzewania, instalacje do ogrzewania wodnego, zestawy solarne, grupy solarne, ekologiczne systemy grzewcze, piece słoneczne, urządzenia do uzdatniania wody, urządzenia jonizujące do uzdatniania wody, urządzenia
do uzdatniania wody z kranu, urządzenia filtracyjne z wkładami,
urządzenia do filtracji za pomocą osmozy odwróconej, urządzenia
do zmiękczania wody, instalacje do zmiękczana wody, urządzenia
uzdatniające wodę do zmiękczania wody, urządzenia filtracyjne
do instalacji zaopatrujących w wodę, urządzenia filtracyjne z wkładami, wkłady filtracyjne, sprzęt do uzdatniania wody, filtry do użytku
przemysłowego i domowego, filtry do oczyszczania wody.

(111) 322875
(220) 2004 05 01 K
(210) 470379
(151) 2019 07 31
(441) 2019 01 14
(732) X-Technology Swiss GmbH, Wollerau (CH)
(540) (znak słowny)
(540) X-Socks
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, w szczególności
odzież sportowa i pończochy.
(111) 322876
(220) 2016 02 05 K
(151) 2019 08 05
(441) 2017 08 21
(732) TV SPEKTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOWA TV
(540)
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zyjnego 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, usługi dostarczania materiałów
edukacyjnych i szkoleniowych w formie plików multimedialnych
przeznaczonych do zapisu na komputerze (usługi komunikacyjne),
usługi zapewniania dostępu do usług edukacyjnych i rozrywkowych
w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, 41 usługi
rozrywki i nauczania, organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży,
programów telewizyjnych, organizacja teleturniejów i konkursów,
organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, organizacja
konkursów rozrywkowych i edukacyjnych, zabaw, zawodów sportowych, seansów filmowych, spektakli teatralnych, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem telewizji, Internetu,
usługi dostarczania materiałów edukacyjnych i szkoleniowych w formie plików multimedialnych nie przeznaczonych do zapisu na komputerze, odtwarzanie dźwięku i obrazu (usługi edukacyjne i rozrywkowe), dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach
telewizyjnych.

(111) 322877
(220) 2015 05 25
(210) 442852
(151) 2019 06 28
(441) 2015 09 14
(732) RAFAŁ KORCZYK P.R.U.H. INKOMET-ERTECH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skidziń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INKOMET-ERTECH RK
(540)

(210) 468879

(591) biały, czarny, jasnoszary, ciemnoszary
(531) 26.01.03, 26.15.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy
filmowej, taśmy wideo, taśmy magnetycznej, dysków optycznych,
w formacie mp3, mp4, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania na komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, na nośnikach obrazu i dźwięku, gry komputerowe
(software), interaktywne gry komputerowe (software), żaden z wyżej
wymienionych towarów nie ma związku z urządzeniami i przyrządami optycznymi ani nie jest do nich przeznaczony, 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 filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, usługi obsługi organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, 38 usługi emisji sygnału telewizyjnego, usługi
rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów
dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej,
obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego,
organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału
cyfrowego (usługi komunikacyjne), rozpowszechniania programów
i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu,
usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, usługi przekazu telewi-

(591) niebieski, zielony, czerwony, szary, czarny, biały
(531) 14.01.01, 14.01.03, 15.07.01, 15.07.04, 26.04.02, 26.04.18,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 6 Okucia budowlane lub meblowe z alpaki [nowe srebro],
altany konstrukcje z metalu, argentan [alpaka], barierki bezpieczeństwa na drogach metalowe, barierki ochronne metalowe, baryłki
[beczki] metalowe, baseny kąpielowe [konstrukcje metalowe], metalowe kurki, metalowe krany do beczek, metalowe stojaki do beczek,
beczki metalowe, belki metalowe, belki stropowe metalowe, beryl
[glucyn], bezpieczne kasetki do przechowywania pieniędzy, biały
metal, opakowania blaszane z białej blachy, blacha [płyty, arkusze],
blacha stalowa ocynowana, boazeria metalowa, bochny pudlarskie
[metalurgia], boje cumownicze metalowe, bramki wejściowe kołowrotowe nie automatyczne, bramy metalowe, metalowe bransoletki
identyfikacyjne w szpitalach, brąz, nagrobki z brązu, wyroby artystyczne z brązu, budki telefoniczne metalowe, materiały zbrojeniowe dla budownictwa, płyty metalowe dla budownictwa, metalowe
butle, pojemniki metalowe do sprężonego gazu lub ciekłego powietrza, łańcuchy dla bydła, metalowe cermetale [spieki metalowo-ceramiczne], chrom (Cr), rudy chromu, metalowe pomosty pływające
do cumowania, metalowe boje cumownicze, cyfry i litery [z metali
nieszlachetnych] z wyjątkiem czcionek, cyna (Sn), cynk(Zn), cyrkon
(Zr), ćwieki [gwoździe], dachówki metalowe, deflektory kominowe
metalowe, doki pływające do cumowania statków metalowe, dozowniki stałe do ręczników metalowe, drabiny metalowe, metalowe
przewody do drenażu, tkanina druciana, drut aluminiowy, drut kolczasty, drut metalowy z metali nieszlachetnych, drut ze stali, drut
ze stopów metali nieszlachetnych z wyjątkiem drutu topikowego,
drut żelazny, nieelektryczne dzwonki do drzwi, metalowe płyty
do drzwi, nieelektryczne urządzenia do otwierania drzwi, nieelektryczne drzwi metalowe, dwuróg blacharski, dysze metalowe, dysze,
końcówki wylotowe z metalu, dzwonki dla zwierząt, dzwony
i dzwonki, ekrany paleniskowe, ekrany, siatki przeciw owadom metalowe, emblematy do pojazdów metalowe, figurki, statuetki z metali
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nieszlachetnych, folia aluminiowa, folia cynowa [staniol], folie metalowe do zawijania i pakowania, foremki do lodu metalowe, formy
odlewnicze metalowe, futryny do drzwi metalowe, rudy galenitu,
gałki [uchwyty] metalowe, german (Ge), glin [aluminium], glucyn [beryl], ogrodzenia grobów metalowe, groby metalowe, grodnice, metalowe [pale], gwoździe, gwoździe z szeroką główką [ćwieki], metalowe formy, odlewy do gzymsów, gzymsy metalowe, hafn [celt], haki
do wieszania kotłów metalowe, haki do wieszania ubrań, metalowe,
haki metalowe, imadła warsztatowe metalowe, ind (In), kabiny kąpielowe metalowe, kabiny stosowane przy malowaniu za pomocą rozpylaczy, metalowe, kabiny telefoniczne metalowe, zaciski do rur lub
kabli metalowe, złącza metalowe do kabli nieelektryczne, kable metalowe nieelektryczne, kadm, kadzie metalowe, kajdanki, rury rozgałęźne do kanalizacji metalowe, kapsle do butelek metalowe, kasy
pancerne [sejfy], kątowniki stalowe, kęsiska płaskie, klamki do drzwi
metalowe, klamry [zaciski] metalowe, metalowe klamry do mocowania kół zapasowych w bagażniku, klamry pasów maszynowych, metalowe, klatki metalowe dla dzikich zwierząt, przewody metalowe
do instalacji wentylacji i klimatyzacji, klucze, kółka metalowe do kluczy, kłódki, kobalt surowy [metal], kokile, wlewnice [odlewnictwo],
kolanka do rur metalowe, wyposażenie metalowe dla nawierzchni
kolejek linowych naziemnych, materiały kolejowe metalowe, zwrotnice kolejowe, zwrotnice kolejowe [rozjazdy], kołatki do drzwi, kołki
do ścian, metalowe, kołki metalowe, kołnierze metalowe, kominowe
trzony metalowe, kominy metalowe, konstrukcje metalowe, szkielety
ramowe konstrukcji metalowych [budownictwo], konstrukcje metalowe [budownictwo], konstrukcje nośne szklarni, metalowe, konstrukcje przenośne metalowe, konstrukcje stalowe [budownictwo],
korki metalowe, korki, zakrętki metalowe, kapsle do korkowania metalowe, kostka brukowa metalowa, kosze dachowe [budownictwo]
metalowe, kosze metalowe, kosze samowyładowcze [niemechaniczne] metalowe, kotwice, kotwy łączące, kowadła, kowadła [przenośne], kółka metalowe do kluczy, z metali nieszlachetnych, kółka samonastawne do mebli metalowe, krany, kurki do beczek metalowe,
kratki ochronne [np, w łaźni na podłodze] metalowe, kratownice
[kładki] metalowe, kratownice metalowe, kraty [ruszty] metalowe,
kraty ochronne do pieców metalowe, materiały do krycia dachów
metalowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, kule stalowe,
kurniki metalowe, limonit, liny kolejek napowietrznych, liny metalowe, liny stalowe, lodowiska [konstrukcje metalowe], stopy na lut
[twardy], lut ze srebra, lut ze złota, drut do lutowania metalowy, pręty
do lutowania metalowe [twarde], metalowe obejmy do przenoszenia
ładunków, łańcuchy metalowe, łańcuchy zabezpieczające, metalowe, łaty metalowe, kółka samonastawne do łóżek metalowe, nakładki stykowe, łubki do szyn, łupki, zaczepy do płytek dachowych metalowe, magnez (Mg), mangan (Mn), maszty [słupy] metalowe, maszty
ze stali, materiały konstrukcyjne metalowe, materiały zbrojeniowe
dla budownictwa, metalowe, materiały zbrojeniowe do pasów maszynowych metalowe, materiały zbrojeniowe do przewodów rurowych, metalowe, kółka samonastawne do mebli metalowe, osprzęt
metalowy do mebli, metale nieszlachetne surowe lub półprzetworzone, metale samozapalne, metale w formie sproszkowanej [metale
sproszkowane], metale w formie sproszkowanej [metale sproszkowane], metalowe drzwi pancerne, metalowe materiałykonstrukcyjne,
ogniotrwałe, metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami słonecznymi, metalowe uchwyty do wanny, drut z miedzi nieizolowany, pierścienie z miedzi, miedź surowa lub półprzetworzona,
kastry metalowe do mieszania zaprawy, molibden (Mo), mosiądz surowy lub półprzetworzony, naciągi pasów, metalowe, nadproża metalowe, pomniki metalowe nagrobkowe, nagrobki metalowe, nakrętki metalowe, napinacze drutu metalowe [zaciski naprężające],
napinacze taśm metalowych [zaciski naprężające], zaciski metalowe
do naprężania, skrzynki metalowe na narzędzia, puste, nasadki na laski metalowe, nasadki na liny [chomątka] metalowe, nasadki pierścieniowe na rękojeści [z metalu], nasadki pierścieniowe na rękojeści
[z metalu], nasady kominowe metalowe, kabiny do malowania natryskowe metalowe, nawijarki niemechaniczne do rur giętkich metalowe, nawijarki niemechaniczne do węży giętkich metalowe, nikiel (Ni),
niob (Nb), nity metalowe, tablice rejestracyjne numerowe metalowe,
numery domów nieświecące, metalowe, obejmy do przenoszenia
ładunków, metalowe, obręcze do beczek metalowe, obrotnice [koleje], obudowy do szybów naftowych metalowe, obudowy grobów
metalowe, odrzwia metalowe, haki metalowe do wieszania odzieży,
ograniczniki do bram, metalowe ograniczniki do okien, metalowe,
ograniczniki drzwiowe metalowe, ograniczniki metalowe, ogrodze-
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nia metalowe, okiennice metalowe, okładziny metalowe [budowlane], okładziny metalowe [konstrukcyjne i budowlane], osprzęt
do okien metalowy, okna metalowe, okna skrzynkowe metalowe,
okucia do drzwi metalowe, okucia do łóżek metalowe, okucia do trumien metalowe, ozdobne okucia drzwiowe metalowe, okucia metalowe, okucia metalowe do mebli, okucia metalowe do okien, ozdobne okucia okienne, metalowe, okucia stosowane w budownictwie,
metalowe, plomby, uszczelki ołowiane, ołów surowy lub półprzetworzony, opaski zaciskowe metalowe do łączenia rur, opiłki metalowe, osłony do rur metalowe, osłony drzew, metalowe, ostrogi, ościeżnice metalowe, siatki, ekrany przeciw owadom metalowe, pachołki
cumownicze metalowe, palety do transportu wewnętrznego metalowe, palety transportowe metalowe, palety załadowcze metalowe,
palety załadowcze metalowe, paliki namiotowe metalowe, palisady
[ogrodzenia] metalowe, pancerze z płyt, panele konstrukcyjne metalowe, naciągi do pasów metalowe, pasy do przenoszenia ładunków
metalowe, pasy do transportu ładunków metalowe, materiały zbrojeniowe do pasów maszynowych metalowych, pasy metalowe [nosiłki] do ładunków, ekrany przed ogniem do pieców, kasetki na pieniądze metalowe, pierścienie dystansowe metalowe, pierścienie
metalowe, pierścienie nagwintowane, pierścienie oporowe metalowe, plakietki pamiątkowe metalowe, platformy wyrzutni rakietowych, metalowe, plomby, uszczelki ołowiane, płytki metalowe [budownictwo], płytki podłogowe metalowe, płyty konstrukcyjne
metalowe, płyty kotwiące, płyty nagrobne metalowe, płyty pamiątkowe metalowe, płyty, blacha pancerna, podkładki regulacyjne [dystansowe], podkłady kolejowe, metalowe, gwoździe, hufnale do podków, podłogi metalowe, podłużnice [części nośne schodów]
metalowe, pojemniki [kasety, paki] metalowe, pojemniki [kasety,
paki] metalowe, pojemniki do konserw, metalowe [puszki], pojemniki do pakowania metalowe, pojemniki do przechowywania kwasów
metalowe, pojemniki do przechowywania żywności metalowe, pojemniki do sprężonego gazu lub skroplonego powietrza metalowe,
pojemniki metalowe [magazynowanie, transport], pojemniki na paliwo płynne metalowe, pojemniki pływające metalowe, pokrycia dachów, metalowe, pokrywy do włazów metalowe, pomniki metalowe,
pomosty prefabrykowane metalowe, popiersia z metali nieszlachetnych, posągi z metali nieszlachetnych, posrebrzane stopy cyny, pręty
[słupki] ogrodzeniowe metalowe, pręty metalowe do lutowania
i spawania, progi metalowe, prowadnice do drzwi przesuwnych
[z metalu], przegrody metalowe, metalowe zawiesia do przenoszenie ładunków, armatura do przewodów metalowych, przewody centralnego ogrzewania, metalowe, przewody instalacyjne [rurowe] rozgałęźne metalowe, przewody metalowe, przewody metalowe
do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, armatura do przewodów metalowych sprężonego powietrza, przewody wodociągowe,
metalowe, wanienki dla ptaków metalowe, ptaszarnie [konstrukcje
metalowe], pudełka z metali nieszlachetnych, pułapki na dziką zwierzynę [sidła], puszki do konserw, metalowe, raki do wspinaczki po oblodzonych powierzchniach, rączki do narzędzi, metalowe, rękojeści
kos metalowe, rękojeści noży metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, rolki, bloki metalowe [inne niż do maszyn], rolki, prowadnice
do okien przesuwnych, rolki, prowadnice do okien przesuwnych, metalowe urządzenia do parkowania rowerów, rudy metali, rurociągi
zasilające metalowe, przewody rurowe metalowe, rury centralnego
ogrzewania, metalowe, rury i rurki metalowe, rury i rurki ze stali rusztowania metalowe, ruszty beleczkowe do palenisk otwartych, rygle
do klamek, zasuw, metalowe, rygle do zasuw okiennych, rynny metalowe, obudowy metalowe schodów, schody pokładowe dla pasażerów ruchome metalowe, cienka siatka druciana, silosy metalowe,
sklepienia metalowe [dla pochówku], skrobaczki do obuwia [umieszczone przed drzwiami], skrobaczki do obuwia [wycieranie obuwia],
skrzynki na listy metalowe, skrzynki na narzędzia metalowe [puste],
słupy [podpory] metalowe, słupy linii elektrycznych metalowe, słupy
linii elektrycznych metalowe, słupy metalowe, słupy metalowe [elementy konstrukcyjne], słupy ogłoszeniowe metalowe, słupy telegraficzne, metalowe, smarowniczki, wiązadła do snopów metalowe,
pręty metalowe do spawania, sprężyny [drobnica metalowa],
sprzączki z metali nieszlachetnych, rury spustowe metalowe, arkusze, blacha stalowa, rolety ze stali, stal lana [staliwo], stal lub surówka,
stal obręczowa, stal surowa lub półprzetworzona, statuetki z metali
nieszlachetnych, stele nagrobne metalowe, stemple [podpory] metalowe, stojaki do beczek metalowe, stop łożyskowy, stopnie [drabiny] metalowe, stopnie schodów metalowe, stopy metali nieszlachetnych, stopy srebrno-niklowe, stopy stali, stropy metalowe [sufity],
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sworznie metalowe, sygnalizacja nieświetlna i niemechaniczna [metalowa], szalunki do betonu metalowe, szczęki imadeł metalowe,
szklarnie przenośne metalowe, sztabki metali nieszlachetnych, dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, szyldy metalowe, szyny, ścianki
z pali, metalowe [palisady], pokrycia ścian metalowe [budownictwo],
uchwyty, haki ścienne do mocowania rur metalowych, śruby do łączenia przewodów, metalowe, śruby metalowe, tablice rejestracyjne
metalowe, tablice sygnalizacyjne nieświecące i niemechaniczne metalowe, tabliczki identyfikacyjne metalowe, tabliczki nagrobne metalowe, tantal [metal], taśma stalowa, taśmy do związywania metalowe, taśmy żelazne, tombak, trampoliny metalowe, pasy do transporty
ładunków metalowe, okucia do trumny, metalowe, trzonki mioteł
metalowe, obudowy tubingowe metalowe, tuby stalowe, tuleje
[drobnica metalowa], tytan (Ti), poruszane wiatrem urządzenia odstraszające ptaki, metalowe, uszczelki metalowe, usztywniacze [okucia budowlane] metalowe, wanad (V), werandy metalowe [budownictwo], wiatrowskazy [kurki dachowe] metalowe, wiązadła
metalowe, wiązadła metalowe do celów rolniczych, wolfram(W),
wsporniki metalowe dla budownictwa, zaciski do rur i kabli, metalowe, skrajniki, sprawdziany do załadunku wagonów kolejowych metalowe, zamki do pojazdów metalowe, zamki do toreb metalowe, zamki inne niż elektryczne metalowe, zamki na zasuwy, zamkiobrotowe
do okien metalowe, zamki sprężynowe do toreb podróżnych, kufrów,
zamknięcia do butelek metalowe, zamknięcia do butelek metalowe,
zamknięcia do okien, metalowe [okna podnoszone], zamknięcia
do pojemników metalowe, zamknięcia do pudełek,metalowe, zamknięcia drzwiowe [nieelektryczne], zamknięcia drzwiowe, eliminujące trzaskanie [nieelektryczne], obejmy do zamocowania rur metalowe, przewody, rurociągi zasilające metalowe, zasuwy do drzwi
metalowe, rygle do zasuw metalowe, zasuwy [mieszkaniowe], zatrzaski drzwiowe metalowe, zatyczki [wyroby żelazne], zawiasy metalowe, zawiasy pasowe metalowe, zawiesia [uchwyty] do przenoszenia
ładunków, metalowe, folie metalowe do zawijania i pakowania, zawleczki metalowe, zawory [inne niż części maszyn] metalowe, zawory do rur drenażowych metalowe, zawory wodociągowe metalowe,
zbiorniki metalowe, materiały zbrojeniowe do betonu, metalowe,
materiały zbrojeniowe do przewodów rurowych, metalowe, złącza
kabli metalowe [nieelektryczne], złącza metalowe do łańcuchów,
złączki rur metalowe, znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne,
metalowe, znaki nawigacyjne [pławy] nieświecące metalowe, żaluzje
metalowe, drobne wyroby żelazne, napinacze taśm żelazne [zaciski
naprężające], rudy żelaza, żelazo obręczowe, żelazochrom, żelazokrzem, żelazomolibden, żelazotytan, żelazowolfram, żeliwo surowe
lub półprzerobione, żyłki do wiązania metalowe, 7 Alternatory [generatory prądu przemiennego], aparaty do oczyszczanie acetylenu,
aparaty do skrawania, atomizatory [maszyny], automaty do otwierania drzwi, elektryczne, automaty do sprzedaży, automaty do zamykania drzwi, elektryczne, automatyczne kotwice wielohakowe [okrętownictwo], mieszarki do betonu, bębny [części maszyn], maszyny
do prania bielizny, maszyny do produkcji bitumu, brony, brzeszczoty
pił [części maszyn], maszyny do kapslowania butelek, maszyny do zamykania butelek, urządzenia do korkowania butelek, przyrządy
do woskowania i polerowania butów elektryczne, maszyny do cerowanie [łatanie] odzieży, maszyny elektromechaniczne dla chemicznego przemysłu, krajalnice do chleba, chłodnice do silników, ciągniki
ogrodowe jednoosiowe, palniki gazowe do cięcia, reduktory ciśnienia [części maszyn], zawory ciśnienia [części maszyn], cylindry do maszyn, cylindry do silników, cylindry drukarskie, maszyny do składania
czcionki [drukarstwo], maszyny do odlewania czcionki drukarskie,
łożyska dla czopów, czopy [części maszyn], czółenka [części maszyn],
maszyny i urządzenia do czyszczenia [elektryczne], urządzenia
do czyszczenia parowe, urządzenia do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem, pługi do zdejmowania darni, diamenty szklarskie [części
maszyn], dławnice [części maszyn], dłuta [przecinaki] do maszyn,
dłutownice, dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu gazu,
dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu ziarna, dojarki, kubki
udojowe do dojarek, maszyny drenarskie, maszyny do obróbki drewna, drukarki 3D, maszyny drukarskie, prasy drukarskie, maszyny
do drukowania na cienkiej blasze, dystrybutory paliw dla stacji benzynowych, maszyny i urządzenia elektryczne do prania dywanów,
maszyny dziewiarskie, dziurkarki [maszyny], dźwigi do pojazdów,
dźwigi samochodowe [samochody ciężarowe], ejektory [wyrzutnie],
elektrody do urządzeń spawalniczych, elewatory rolnicze, etykieciarki, maszyny dla farbiarstwa, fartuchy ochronne maszyn, maszyny
do filtrowania, filtry [części maszyn lub silników], filtry [wkłady]
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do maszyn filtrujących, filtry powietrza chłodnic silników, maszyny
do formowania, formy [części maszyn], maszyny do fotoskładu, frezarki, froterki do parkietów [elektryczne], galwanizacyjne maszyny,
galwanizacyjne urządzenia, koła garncarskie, garnki kondensacyjne
[części maszyn], generatory gazowe, gaźniki, dozowniki do gaźników, generatory elektryczności, generatory prądu, giętarki, gładziarki, gładziarki [maszyny], głowice cylindrów do silników, głowice
wiertnicze [części maszyn], maszyny dla górnictwa, świdry górnicze,
grabie do zgrabiarek, maszyny do grawerowania, gwinciarki [do nakrętek], gwinciarki [do śrub], maszyny do gwintowania, okładziny
hamulcowe inne niż do pojazdów, szczęki hamulcowe inne niż
do pojazdów, silniki hydrauliczne, turbiny hydrauliczne, hydrauliczne
urządzenia do otwierania i zamykania drzwi [części maszyn], imaki
do narzędzi [części maszyn], inkubatory do jaj, instalacje do mycia
pojazdów, urządzenia i maszyny introligatorskie [przemysłowe],
iskrowniki zapłonowe, kabestany, kafary [maszyny], kalandry, kalandry parowe przenośne do tkanin, kolektory do zbierania kamienia
kotłowego [maszyny], kartery do maszyn i silników, konwertory katalityczne, młynki do kawy inne niż o napędzie ręcznym, maszyny
do kędzierzawienia, maszyny do wyrabiania kiełbas, zawory klapowe
[części maszyn], klisze drukarskie, klocki hamulcowe inne niż do pojazdów, kolektory mułu i osadów [maszyny], koła maszyn, pasy do kół
pasowych, koła szlifierskie [części maszyn], maszynowe koła zamachowe, koła zębate [zespoły] maszynowe, kołowrotki [przędzenie],
kołowroty, kombajny zbożowe, instalacje do kondensacji, garnki
kondensacyjne [części maszyn], kondensatory pary [części maszyn],
kondensatory powietrzne, konwertory dla stalowni, konwertory paliwa do silników spalinowych, kopaczki [maszyny], koparki [czerparki],
koparki do rowów, koparki jednoczerpakowe mechaniczne, kopyta
do obuwia [części maszyn], korbowody do maszyn, motorów lub silników, korby [części maszyn], koronkarki [maszyny], kosiarki-snopowiązałki, kosiarki [maszyny], kosiarki ogrodowe [maszyny], kosze samowyładowcze mechaniczne, koszyczki do łożysk kulkowych, rury
do kotłów [części maszyn], kanały dymowe do kotłów maszynowych,
urządzenia do zasilania kotłów maszynowych, kotły maszynowe [parowe], kotwice wielohakowe automatyczne [okrętownictwo], kowarki, kozły łożyskowe do maszyn, krajalnice [maszyny], krosna urządzenia, szpule do krosien tkackich, kubki udojowe do dojarek, urządzenia
kuchenne elektryczne, kultywatory [maszyny], urządzenia do poruszania kurtyny sterowane elektrycznie, miechy do kuźni, lance termiczne tlenowe [maszyny], lemiesze pługów, linki sterownicze
do maszyn lub silników, silniki dla lotnictwo, lutlampy [palniki do lutowania], przyrządy do lutowania gazowego, lutownice elektryczne,
lutownice gazowe, łańcuchy napędowe inne niż do pojazdów lądowych, łoża silnika inne niż do pojazdów lądowych, łożyska [części
maszyn], łożyska do wałów transmisyjnych, łożyska kulkowe, łożyska
z automatycznym smarowaniem, łuskarki ziarna, urządzenia do malowania, manipulatory przemysłowe [maszyny], maselnice, maszyny
do produkcji masła, maszynowe koła zamachowe, maszyny dla przędzalnictwa, maszyny dla statków, maszyny do barwienia, maszyny
do bielenia, maszyny do budowy dróg, maszyny do mycia butelek,
maszyny do napełniania butelek, maszyny do obróbki kamienia, maszyny do obróbki szkła, maszyny do produkcji cukru, maszyny
do produkcji wody mineralnej, maszyny do wyżymanie bielizny [suszarki], maszyny rolnicze, maszyny wirujące, maszyny wydmuchowe,
skrzynki do matryc [drukarstwo], matryce drukarskie, membrany
do pomp, obrabiarki do metali, miechy [części maszyn], mieszacze,
mieszalniki, maszynki do siekania mięsa, miksery [maszyny], miksery
elektryczne do celów domowych, mizdrownice, maszyny dla mleczarstwa, młocarnie, młotki [części maszyn], młoty dźwigniowe, młoty elektryczne, młoty mechaniczne, młoty pneumatyczne, młynki
do mielenia mąki [maszyny], młynki do użytku domowego inne niż
ręczne, młynki domowe [w gospodarstwie domowym], młynki domowe elektryczne, młyny [maszyny], kamienie młyńskie, urządzenia
do mycia, instalacje do mycia pojazdów, naczynia wzbiorcze [części
maszyn], maszyny do nadmuch, napełniarki, mechanizmy napędowe
inne niż do pojazdów lądowych, napędy pedałowe do maszyn
do szycia, (urządzenia elektromechaniczne do przygotowywania napojów, narzędzia [części maszyn], narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, urządzenia mechaniczne do nawijania, nawijarki mechaniczne do rur giętkich, nicielnice tkackie, nitownice [maszyny],
noże [części maszyn], noże elektryczne, nożyce elektryczne, nożyczki
elektryczne, maszyny do wytwarzania obcasów, obieraczki [maszyny], obrabiarki, maszyny do obrębiania, obudowy maszyn, kopyta
do obuwia [części maszyn], aparaty do oczyszczania acetylenu, od-

Nr 11/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

kurzacze, oprzyrządowanie do odkurzaczy do rozpylania perfum lub
środków dezynfekcyjnych, węże do odkurzaczy, maszyny dla odlewnictwa, rozdrabniarki odpadków, urządzenia do zagęszczania odpadków, odpowietrzacze [odgazowywacze] wody pitnej, instalacje
odpylające do czyszczenia, instalacje centralne do odpylania próżniowego, silniki odrzutowe inne niż do pojazdów lądowych, pompy
odśrodkowe, odtłuszczacze [maszyny], oplatarki [maszyny], osie
do maszyn, osłony maszyn, osprzęt kotłów maszynowych, ostrza
[części maszyn], ostrza do kosiarek, ostrza do sieczkarni, ostrzarki narzędziowe [maszyny], maszyny do ostrzenia, otwieracze do puszek
[elektryczne], wyciskacze do owoców elektryczne domowe, maszyny
do pakowania, pakowarki, oszczędzacze paliwa do silników, palniki
gazowe, palniki gazowe do lutowania, maszyny do wytwarzania papieru, maszyny dla papiernictwa, maszyny przemysłowe do produkcji papierosów, odolejacze parowe, silniki parowe, parowe walce drogowe, paski napędowe do wentylatorów silników, urządzenia i sprzęt
do pastowania i froterowania [elektryczne], maszyny do wytwarzania past spożywczych, pasy do maszyn, pasy do prądnic, pasy
do przenośników, pasy do silników, pasy napędowe do podnośników, prasy do paszy, maszyny do pielenia, młynki do pieprzu inne niż
ręczne, tłokowe pierścienie, pierścienie smarowe [części maszyn],
pierścienie tłokowe, stoły do pił [części maszyn], piły [maszyny], piły
łańcuchowe, pistolety [narzędzia na naboje wybuchowe], pistolety
do malowania, pistolety dozujące klej, elektryczne, pistolety pneumatyczne do wytłaczania masy uszczelniającej, aparatura do odtaczania piwa pod ciśnieniem, pompy do piwa, maszyny dla piwowarstwo, pługi, lemiesze do pługów, pługi śnieżne, maszyny do płukania,
pneumatyczne przenośniki rurowe, pneumatyczne urządzenia
do otwierania i zamykania drzwi [części maszyn], pneumatyczne
urządzenia sterujące do maszyn i silników, podajniki [części maszyn],
podajniki mechaniczne paszy dla zwierząt, podajniki papieru [drukarstwo], podajniki taśm [maszyny], podgrzewacze wody [części maszyn], podnośniki, łańcuchy do podnośników [części maszyn], podnośniki [urządzenia], podnośniki [windy], podnośniki pneumatyczne,
podnośniki zębatkowe, podstawy [statywy] maszyn, przyrządy
do przenoszenia ładunków na poduszkach powietrznych, silniki
do poduszkowców, pokrywy [części maszyn], pokrywy [osłony, części maszyn], polerki [maszyny i urządzenia] elektryczne, suwnice pomostowe, pompki napowietrzające do akwariów, membrany
do pomp, pompy [części maszyn lub silników], pompy [maszyny],
pompy do instalacji grzewczych, pompy na sprężone powietrze, samonastawne pompy paliwowe, pompy powietrzne [instalacje
w warsztatach samochodowych], pompy próżniowe [maszyny], krosna dla pończosznictwa, postrzygarki [maszyny], maszyny na powietrze sprężone, skraplacze powietrzne, pralki, pralki uruchamiane monetą, prasownice, maszyny prasujące do satynowania, prasy
[maszyny do celów przemysłowych], prasy do wina, prasy filtracyjne,
prasy koszowe, prądnica szczotki do prądu stałego, prądnice prądu
stałego, awaryjne agregaty prądotwórcze, prowadnice do maszyn,
prowadniki do maszyn dziewiarskich, pompy próżniowe [maszyny],
przebijaki dziurkarek, przeciągarki [ciągarki] do metalu, przecinarki
[narzędzia mechaniczne], przecinarki łukowe, łożyska przeciwcierne
do maszyn, panewki przeciwcierne do maszyn, przegrzewacze [kotły], przeguby uniwersalne [przeguby Cardana], przekładnie do maszyn, przekładnie łańcuchowe inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie zębate inne niż do pojazdów lądowych, przemienniki
momentu obrotowego inne niż do pojazdów lądowych, przenośniki
[maszyny], przenośniki pneumatyczne, przesiewacze, przesiewacze
[maszyny], instalacje do przesiewania, przetrząsacze do siana, przędzarki, przycinarki, maszyny do procesu pudlarskiego, pulweryzatory [maszyny], otwieracze do puszki, elektryczne, instalacje ssące pył[oczyszczanie], maszyny do wykonywania naciągów rakiet [sport],
rampy załadunkowe, przekładnie redukcyjne inne niż do pojazdów
lądowych, reduktory ciśnienia [części maszyn], regulatory [części maszyn], regulatory prędkości [obrotów] do maszyn i silników, narzędzia
ręczne o napędzie innym niż ręczny, roboty [maszyny], roboty kuchenne elektryczne, maszyny do robot ziemnych, narzędzia rolnicze
inne niż o napędzie ręcznym, maszyny do rafinacji ropy naftowej,
prasy rotacyjne poligraficzne, dynama do rowerów, maszyny
do montażu rowerów, rozdrabniacze [maszyny] do celów przemysłowych, rozdrabniarki [maszyny], rozdrabniarki odpadów, rozdrabniarki odpadów [maszyny], rozdzielające urządzenia elektryczne, rozdzielniki [maszyny tkackie], rozpylacze [maszyny], rozpylacze do farb,
rozpylacze do ścieków, rozruszniki nożne do motocykli, rozruszniki
silników, ruchome chodniki, ruchome schody, rudy (maszyny
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do przeróbki-), rury kotłów [części maszyn], zamiatarki samojezdne,
schody ruchome, schody ruchome [eskalatory], separatory, separatory para-olej [odolejacze pary], separatory wody, wciągarki do sieci
[rybołóstwo], sieczkarnie, siewniki [maszyny], tłumiki do silników, silniki dla statków, silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych,
silniki inne niż do pojazdów lądowych, silniki na sprężone powietrze,
silniki napędowe inne niż do pojazdów lądowych, silniki samolotowe, sita [maszyny lub części maszyn], urządzenia do obróbki skóry,
maszyny do skrobania skóry, skrzynie biegów inne niż do pojazdów
lądowych, skrzynki do matryc drukarskich, pierścienie smarowe [części maszyn], smarownice [części maszyn], pompy smarownicze, maszyny do smołowania, snopowiązałki, maszyny do sortowania dla
przemysłu, sortownice, aparaty do spawanie gazowe, spawarki elektryczne, spawarki łukowe, sprężarki [maszyny], sprężarki do lodówek,
sprężarki doładowujące, sprężyny [części maszyn], sprzęgła inne niż
do pojazdów lądowych, sprzęgła stałe [złącza] inne niż do pojazdów
lądowych, spycharki, urządzenia do ssanie powietrza, maszyny
do stemplowania, maszyny do stereotypi [poligrafia], mechanizmy
sterowanie hydrauliczne do maszyn i silników, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, sterowniki do wind, stojany [statory], stoły do maszyn, strugarki podłużne, strzyżenie maszynki do sierści
zwierząt, maszynki do strzyżenie zwierząt, suporty [części maszyn],
suszarki wirowe [bez podgrzewania], suwnice pomostowe, szarparki
[papiernictwo], szatkownice do warzyw [maszyny], szczotki [części
maszyn], szczotki elektryczne, szczotki prądnic, szlifierki, maszyny
do produkcji sznurów, szpule [części maszyn], szpule do krosien tkackich, maszyny do szycia, maszyny do układania szyn, szypułkowywanie [urządzenia], rozpylacze do ścieków, świdry górnicze, świdry
wiertnicze [części maszyn], świece zapłonowe do silników spalinowych, świece żarowe do silników Diesla, tamborki do maszyn hafciarskich, tarcze szlifierskie [części maszyn], przenośniki taśmowe, taśmy
do kół pasowych, tłoki [części maszyn lub silników], tłoki do amortyzatorów, tłoki do amortyzatorów [części maszyn], tłoki do cylindrów,
tłoki silników, tłumiki do silników, tłumiki wydechu do silników, tokarki [narzędzia mechaniczne], torby do odkurzaczy, maszyny do budowy torów kolejowych, trzeparki elektryczne, turbiny hydrauliczne,
turbiny inne niż do pojazdów lądowych, turbiny wiatrowe, turbosprężarki, urządzenia do rozprowadzania tuszu [drukarstwo], tympany [części maszyn drukarskich], maszyny do typografii, prasy typograficzne, maszyny do obróbki tytoniu, ubijaczki elektryczne
do użytku domowego, ubijaki [maszyny], maszyny do ubijania,
uchwyty [części maszyn], uchwyty do ostrzy [części maszyn], uchwyty wiertarskie [części maszyn], ugniatarki mechaniczne, urządzenia
do lutowania, elektryczne, urządzenia do napowietrzania napojów,
urządzenia do napowietrzania wody, elektryczne urządzenia
do otwierania drzwi, urządzenia do zgazowywania / saturacji, maszyny do uszczelniania [pieczętowanie] do celów przemysłowych, walcarki, walce do walcarek, walce drogowe, łożyska wałeczkowe, wałki
drukarskie do maszyn, sprzęgła stałe do wałów [maszyny], wały korbowe, łożyska do wałów transmisyjnych, wały transmisyjne inne niż
do pojazdów lądowych, barda do warsztatów tkackich, wciągarki
do sieci [rybołóstwo], wciągniki [części maszyn], wciągniki [wielokrążki], wentylatory do silników, szczotki węglowe [elektryczność],
wialnie, wiązarki do siana, wibratory [maszyny] do celów przemysłowych, wiertarki, wiertarki ręczne elektryczne, wieże wiertnicze pływające lub niepływające, wieszaki [części maszyn], wilki do mięsa,
windy, inne niż wyciągi narciarskie, wirówki [maszyny], wirówki
[młynki], wirówki mleczarskie, maszyny dla włókiennictwa, regulatory do wody zasilającej, wodziki do maszyn dziewiarskich, wolne koła
do pojazdów innych niż lądowe, wrębiarki do węgla, wtryskiwacze
do silników, urządzenia do wulkanizacji, wyciągi [dźwigi], wyciągi kopalniane, wyciągi towarowe [w kopalniach], wycinarki szczelin, wydechowe rury rozgałęźne do silników, wykończarki, wymienniki ciepła [części maszyn], wytłaczarki, wytłaczarki [walcarki deseniujące],
urządzenia transportowe do załadunku i wyładunku, zamiatarki samojezdne, urządzenia przeciw zanieczyszczeniom do silników, urządzenia zapłonowe do silników spalinowych, maszyny zasysanie
do celów przemysłowych, maszyny do zawijania [pakowanie], zawory [części maszyn lub silników], zawory [części maszyn], koła zębate
[zespoły] maszynowe, zgrabiarki, zgrzeblarki, osprzęt do zgrzeblarek, elektryczne zgrzewarki do plastiku [pakowanie], łuskarki ziaren,
oczyszczalnie złożone ziaren [łuszczarki], złącza [części silników],
zmywarki naczyń, maszyny do zszywania, żniwiarki, żniwiarki [koszenie], żurawie [urządzenia do podnoszenia i wyciągania], żurawie
masztowe, przesiewacze żużela [maszyny], urządzenia elektromechaniczne do produkcji żywność, .
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(111) 322878
(220) 2015 06 26
(210) 444093
(151) 2019 01 17
(441) 2015 10 12
(732) BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin (IE)
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 02.07.10, 02.09.01
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 produkty farmaceutyczne, leki dermatologiczne w postaci kremu, maści, emulsji, żelu, płynu, aerozolu.
(111) 322879
(220) 2016 07 19
(210) 459320
(151) 2019 07 31
(441) 2016 09 26
(732) BAŁTYCKA GRUPA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOLOHOTEL
(540)

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi hotelarskie.
(111) 322880
(220) 2016 08 05
(210) 460010
(151) 2019 08 13
(441) 2018 09 03
(732) KULCZYK FOUNDATION, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Mądre bajki z całego świata Efekt Domina
(510), (511) 9 książki elektroniczne do pobrania, książki w formie
cyfrowej do pobrania z Internetu, książki zapisane na płytach, płyty
CD-ROM zawierające książki, książki dźwiękowe, utrwalone na nośnikach informacje i dane, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalonych na nośnikach, płyty
DVD, 16 książki, książki edukacyjne, książki do rysowania i kolorowania, materiały drukowane, materiały szkoleniowe, książki z obrazkami, artykuły papiernicze i piśmiennicze, wydawnictwa drukowane,
ulotki, druki, plakaty, 41 publikacje i redagowanie książek, publikacje
on-line elektronicznych książek, czasopism i periodyków, produkcja
filmów wideo i DVD i CD-ROM na płytach, usługi wydawnicze, reporterskie, produkcja nagrań audio i video, publikowanie czasopism,
publikowanie książek, wydawnictwa on-line, wydawanie książek,
nauczanie i szkolenia, usługi edukacyjne, nagrania dźwiękowe, publikowanie multimedialne książek.
(111) 322881
(220) 2016 08 22
(210) 460515
(151) 2019 07 01
(441) 2017 01 02
(732) PIENIĄŻEK MAREK, TALIK GRZEGORZ BUENA SPÓŁKA
CYWILNA, Czechowice-Dziedzice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Buena Café
(540)

(531) 27.05.05, 27.05.24
(510), (511) 11 urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia
i obróbki żywności i napojów, 30 kawa, herbata, kakao i namiastki
tych towarów, 40 palenie i przetwarzanie kawy.
(111) 322882
(220) 2017 09 14
(210) 476429
(151) 2019 08 05
(441) 2017 12 11
(732) SENA E. I N. GRZĄDKA SPÓŁKA JAWNA, Radom (PL)

Nr 11/2019

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROWERK
(540)

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 narzędzia elektryczne, elektryczne narzędzia ręczne,
elektryczne narzędzia obsługiwane ręcznie, narzędzia ręczne obsługiwane mechanicznie, elektryczne narzędzia ogrodnicze i do trawników, elektryczne narzędzia wiertnicze, przenośne narzędzia elektryczne, narzędzia do prostowania krawędzi, maszyny i urządzenia
tnące, wiercące, ścierające, ostrzące i do obróbki powierzchni, piły
o napędzie innym niż ręczny, elektryczne narzędzia do przebijania
otworów, inne niż do użytku biurowego, świdry, wiertarki, szlifierki,
szlifierki kontowe, polerki, wkrętarki, wyrzynarki, pistolety do zszywek
elektryczne, spawarki, lutownice, frezarki, pistolety dozujące klej, narzędzia ogrodnicze elektryczne w tym, dmuchawy do liści, kosiarki,
podkaszarki, nożyce i sekatory elektryczne, kultywatory, wertykulatory, rozdrabniarki do liści i gałęzi, traktorki wielofunkcyjne, odśnieżarki,
rozpylacze do użytku w ogrodnictwie, części, akcesoria i pojedyncze
elementy do wymienionych towarów, wszystkie wyżej wymienione
towary przeznaczone do użytku domowego i nie związane z drogownictwem, 8 narzędzia ręczne nieelektryczne, narzędzia ręczne w tym
młotki, wkrętaki, dłuta, dłutka, obcęgi, piły, brzeszczoty do pił, pilniki,
frezy, wiertła, dobijaki do gwoździ, dziurkacze rewolwerowe, grzechotki, gwintownice, imadła stołowe, klucze, narzędzia do wyciągania
gwoździ, narzędzia do usuwania izolacji z drutu, nitownice, przebijaki,
przecinaki, punktaki, szczypce, perforatory, kleszcze, szpachle, śrubokręty, cęgi, obcęgi, ręczne przyrządy tnące, wiertła ręczne, ręczne
narzędzia ścierne, narzędzia ręczne ogrodnicze w tym grabie, łopaty
i łopatki, szpadle i łopaty, widły, siekiery, graczki, motyki, narzędzia
spulchniające glebę, narzędzia do kształtowania krajobrazu, narzędzia
do zbierania owoców, ręczna narzędzia ogrodnicze do obcinania, noże
ogrodnicze, sekatory i nożyce ogrodowe, pasy na narzędzia, kosiarki
ogrodowe ręczne, obsługiwane ręcznie rozpylacze do środków owadobójczych lub ochrony roślin, scyzoryki, drabiny, ręczne pistolety
zraszające, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wymienionych
towarów, 9 baterie do oświetlania, baterie alkaliczne, baterie: suche,
elektryczne, zapłonowe, anodowe, litowe, baterie litowo-jonowe, baterie akumulatorowe litowe, baterie do telefonów, baterie elektryczne do pojazdów, baterie do ponownego ładowania, diody świecące,
diody świecące LED, elektroniczne tablice wyświetlające, w tym LED,
błyskowe żarówki, wyżej wymienione towary do użytku domowego
i nie związane z lampami, reflektorami i oświetleniem drogowym,
sygnalizatorami świetlnymi i odbłyskowymi, 11 oświetlenie i reflektory oświetleniowe, wyżej wymienione towary do użytku domowego i nie związane z lampami, reflektorami i oświetleniem drogowym,
sygnalizatorami świetlnymi i odbłyskowymi, latarki, latarki akumulatorowe, latarki LED, elektryczne latarki, żarówki LED, naświetlacze
zewnętrzne LED, żarówki oświetleniowe, wyżej wymienione towary
do użytku domowego i nie związane z lampami, reflektorami i oświetleniem drogowym, sygnalizatorami świetlnymi i odbłyskowymi, grille
ogrodowe: węglowe, elektryczne, gazowe, grille na węgiel drzewny,
grille elektryczne do użytku na wolnym powietrzu, grille wędzarnie,
grille do gotowania, grille węglowe do celów domowych, systemy,
instalacje i urządzenia do nawadniania i irygacji, automatyczne urządzenia do nawadniania w ogrodnictwie, rozpylacze do nawadniania,
zraszacze do nawadniania, zraszacze ogrodowe do wody, automatyczne zraszacze ogrodowe, pistolety zraszające, automatyczne zraszacze
do instalacji na powierzchni, automatyczne zraszacze do instalacji pod
ziemią, zraszacze (automatyczne instalacje) do nawadniania kwiatów
i roślin, akcesoria zabezpieczające i regulacyjne do instalacji wodnych,
pompy zanurzeniowe, lance zraszające, analogiczne i elektroniczne,
cyfrowe sterowniki nawadniania, dysze do wody, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wymienionych towarów, 17 węże ogrodowe,
węże do podlewania, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wymienionych towarów, 21 zraszacze do podlewania kwiatów i roślin,
zraszacze do węży ogrodowych, dysze do węży, dysze do węży zraszających, wiadra i wiaderka ogrodowe, części, akcesoria i pojedyncze
elementy do wymienionych towarów.
(111) 322883
(151) 2019 06 28

(220) 2010 08 11
(441) 2010 11 22

(210) 374021

Nr 11/2019
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(732) LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FARMONA
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, środki kosmetyczne do pielęgnacji skóry i ciała, kosmetyczne kremy, balsamy, mleczka, lotiony
i żele, dezodoranty osobiste, wyroby perfumeryjne, wody kolońskie,
wody toaletowe, preparaty kosmetyczne do kąpieli, mydła, szampony i preparaty do pielęgnacji włosów, szminki, środki kosmetyczne
do płukania jamy ustnej, sole do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, produkty kosmetyczne i preparaty do opalania
i po opalaniu oraz do ochrony przeciwsłonecznej, 41 usługi szkoleniowe, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, szkolenia zawodowe, usługi klubów zdrowia, kształcenie
praktyczne (pokazy), nauczanie, 43 hotele, kawiarnie, motele, pensjonaty, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, restauracje,
rezerwacje miejsc w hotelach, wynajmowanie sal na posiedzenia, 44
aromaterapia, fizjoterapia, fizykoterapia, usługi fryzjerskie, kosmetyka, manicure, masaż, salony piękności, SPA, odnowa biologiczna,
pedicure, gabinety kosmetyczne, zabiegi pielęgnacyjne ludzi.
(111) 322884
(220) 2016 07 06
(210) 458730
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 23
(732) BAJAJ AUTO LIMITED, Akurdi (IN)
(540) (znak słowny)
(540) BOXER
(510), (511) 12 motocykle, rowery, skutery, motorowery, motorynki,
mini skutery, silniki do motocykli, części i akcesoria do pojazdów.
(111) 322885
(220) 2019 02 14
(151) 2019 07 09
(441) 2019 03 25
(732) Orion Corporation, Espoo (FI)
(540) (znak słowny)
(540) HIXACET
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi.

(210) 495934

(111) 322886
(220) 2019 02 18
(151) 2019 07 16
(441) 2019 04 01
(732) WOLAK PIOTR BILAB, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BILAB
(540)

(210) 496051

(591) zielony, biały
(531) 17.05.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 przyrządy i urządzenia do badania materiałów.
(111) 322887
(220) 2019 02 18
(210) 496053
(151) 2019 07 16
(441) 2019 04 01
(732) JASTRZĘBSKI ADAM PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE DAMBAT, Gawartowa Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EINBACH
(540)

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 alternatory elektryczne, alternatory rozruszników, amortyzatory jako części maszyn, awaryjne generatory prądu, diamentowe wiertła do maszyn, dłutownice, elektryczne areatory trawnikowe,
elektryczne alternatory do maszyn, elektryczne kosiarki do trawy,
elektryczne kosy ogrodowe, elektryczne maszyny do ostrzenia
ostrzy, elektryczne maszyny do ostrzenia narzędzi, elektryczne
maszyny do ścinania, elektryczne maszyny do wiercenia, elektryczne maszyny domowe do odkurzania, elektryczne młoty udarowe,
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elektryczne napędy do bram, elektryczne napędy do maszyn, elektryczne napędy do zasuwania zasłon, elektryczne napędy silnikowe
na prąd zmienny, elektryczne narzędzia ogrodnicze, elektryczne narzędzia ręczne, elektryczne narzędzia wiertnicze, elektryczne narzędzia obsługiwane ręcznie, elektryczne nożyce do żywopłotów, elektryczne nożyczki do drewna, elektryczne obcinacze do gałęzi drzew,
elektryczne odkurzacze do dywanów, elektryczne ostrzałki do noży,
elektryczne palniki spawalnicze, elektryczne piły do cięcia chodników, elektryczne piły do drewna, elektryczne piły łańcuchowe,
elektryczne pistolety do uszczelniania, elektryczne pistolety natryskowe, elektryczne pompy głębinowe, elektryczne pompy ogrodowe, elektryczne pompy wodne, elektryczne regulowane śrubokręty,
elektryczne przyrządy do wyciągania gwoździ, elektryczne sekatory
do gałęzi drzew, elektryczne urządzenia do spawania, elektryczne
urządzenia do lutowania, elewatory do użytku rolniczego, elewatory
rolnicze, frezarki, frezarki do drewna, frezarko-wiertarki, frezy do frezarek, frezy śrubowe [maszyny], frezy walcowo-czołowe, froterki
elektryczne, generatory prądu, generatory prądu przemiennego [alternatory], generatory prądu wykorzystujące ciepło odpadowe, generatory prądu wykorzystujące ogniwa słoneczne, generatory prądu
zasilane gazem, karbidowe końcówki wierteł do maszyn, karbidowe
wiertła do maszyn, klucze do mocowania świdrów [maszyny], klucze
do mocowania wierteł [maszyny], klucze do odłączania świdrów [maszyny], klucze do odłączania narzędzi skrawających, klucze udarowe,
klucze zaciskające [maszyny], klucze zapadkowe [maszyny], klucze
zapadkowe z napędem elektrycznym, klucze zapadkowe z napędem
pneumatycznym, kompresory jako części maszyn i silników, kosiarki,
kosy [maszyny], kruszarki udarowe, kultywatory [maszyny], młotki
[części maszyn], młotki nitownicze [narzędzia elektryczne], młotki
przemysłowe [maszyny], młotki pneumatyczne [ręczne], młotki udarowe [maszyny], młoty do kamienia [maszyny], młoty dźwigniowe,
młoty elektryczne, młoty elektryczne [ręczne], młoty hydrauliczne,
młoty mechaniczne, młoty wiertnicze, młoty wyburzeniowe [maszyny], narzędzia elektryczne, narzędzia hydrauliczne, narzędzia mechaniczne, narzędzia ogrodnicze [maszyny], narzędzia pneumatyczne,
narzędzia ręczne z napędem elektrycznym, narzędzia rolnicze inne
niż o napędzie ręcznym, narzędzia tnące do użycia w zasilanych elektrycznie narzędziach ręcznych, narzędzia tnące [maszyny] w formie
wierteł, narzędzia tnące [maszyny] w postaci frezów, nitownice, noże
elektryczne, noże elektryczne i ostrzarki do noży, odkurzacze, piły
elektryczne, piły [maszyny], piły o napędzie innym niż ręczny, piły
silnikowe, piły tarczowe, piły taśmowe, piły wyrzynarki, pistolety
elektryczne do kleju, pistolety igłowe [maszyny], pistolety natryskowe, pneumatyczne śrubokręty, przenośne generatory prądu elektrycznego, przycinacze do drzew [maszyny], przycinarki do trawy,
przycinarki do żywopłotów z napędem elektrycznym, sękarki, spawarki sprężarki, śrubokręty elektryczne, świdry pneumatyczne, świdry [narzędzia elektryczne], szlifierki, szlifierki [ręczne, obsługiwane
elektrycznie], ubijaki elektryczne, uchwyty wiertarskie do wiertarek
elektrycznych, wiertarki, wiertarki będące bezprzewodowymi narzędziami z napędem elektrycznym, wiertarki i części do nich, wiertarki
laserowe do obróbki kamienia, wiertarki udarowe, wiertarki stołowe,
wiertła do maszyn, wiertła do obrotowych narzędzi elektrycznych,
wiertła do wiertarek elektrycznych, wiertła pneumatyczne, wiertła
z chwytem stożkowym [części do maszyn], wiertła ze standardowym
chwytem [maszyny], wkrętarki elektryczne, wkrętarki [maszyny],
zszywacze elektryczne, zszywacze [maszyny].

(111) 322888
(220) 2019 02 21
(210) 496260
(151) 2019 07 29
(441) 2019 04 08
(732) PAWŁOWSKA-TYSZKO JOANNA PASIEKA KUJAWSKA
APICOM, Lubień Kujawski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sweet fit
(540)

(591) czarny, pomarańczowy, jasnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 preparaty aromatyczne do żywności, aromaty do ciast,
inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe, aromaty spożywcze inne
niż olejki eteryczne, baozi (nadziewane kluski gotowane na parze),
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batony zbożowe, bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną], preparaty
usztywniające do bitej śmietany, bloki lodu, budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułki, burrito, chałwa, chipsy [produkty zbożowe], chleb
chleb bezdrożdżowy, chow-chow [przyprawa], chutney [ostry, gęsty sos], ciasto [masa do pieczenia], ciasto na słodkie wypieki, ciasto
na wypieki, ciasto w proszku, cykoria [substytut kawy], czekolada,
czekolada pitna, dania liofilizowane, których głównym składnikiem
jest makaron, dania liofilizowane, których głównym składnikiem
jest ryż, dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne,
esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne
i olejki eteryczne, gimbap [koreańskie danie z ryżu], gofry, gotowe
potrawy na bazie makaronu, guma do żucia, herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, jadalny papier ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi (pierogi nadziewane), jogurt mrożony
[lody spożywcze], kanapki, karmelki [cukierki], kasza kukurydziana,
kasza manna, kasze spożywcze, kawa, kawa nienaturalna, kawa niepalona, keczup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi,
kostki lodu, krakersy, kwiaty i liście jako substytuty herbaty, lody,
lód naturalny lub sztuczny, lód w blokach, makaron nitki, makaron
rurki, makaroniki [wyroby cukiernicze], makarony, mieszanki ciasta
do okonomiyaki [japońskich wytrawnych naleśników], mięsne sosy,
mięso zapiekane w cieście, miód, mleczko pszczele, muesli, musy
czekoladowe, musy deserowe, musztarda, naleśniki, napary, inne
niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje
kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy,
napoje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty,
okonomiyaki [japońskie wytrawne naleśniki], onigiri [kulki ryżowe],
orzechy w czekoladzie, owies łuskany, galaretki owocowe [słodycze], papier jadalny, papka ryżowa do celów kulinarnych, papryka
[przyprawy], pasta migdałowa, pasty czekoladowe do smarowania
zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki [wyroby
cukiernicze], pasztet w cieście (pâté en croûte), pesto [sos], piccalilli
[marynowane warzywa w pikantnym sosie musztardowym], pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], piernik, pierożki na bazie mąki,
pierożki ravioli, placki, płatki kukurydziane, pomadki [cukierki], potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, pralinki,
preparaty roślinne zastępujące kawę, produkty spożywcze na bazie
owsa, propolis, proszki do sporządzania lodów, przekąski na bazie
ryżu, przekąski na bazie zbóż, przetworzone nasiona do użytku jako
przyprawa, przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe
(sosy, marynaty), ptifurki [ciasteczka], puddingi, quiche, ramen (japońskie danie na bazie makaronu), mączka z roślin strączkowych,
ryż, ryż błyskawiczny, sago, sajgonki, siemię lniane do celów kulinarnych [przyprawa], słodziki naturalne, sorbety [lody], sos sojowy, sosy
[przyprawy], sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidorowe,
sosy sałatkowe, suchary, sushi, syrop z agawy [słodzik naturalny], syropy i melasa, tabule [sałatka z kuskus], tacos [danie meksykańskie],
tapioka, tarty (z owocami), tortille, wafle ryżowe, wareniki [pierogi
z nadzieniem], wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji
świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, zaczyn,
zioła konserwowane [przyprawy].

(111) 322889
(220) 2016 12 19
(210) 465413
(151) 2017 05 26
(441) 2017 02 06
(732) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) We mnie jest rock
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, nagrania dźwiękowe i audiowizualne, programy komputerowe do wykorzystania w relacji
do przekazu fonii poprzez Internet i w sieci globalnej, magnetyczne
lub optyczne nośniki danych, dźwięku i obrazu, z nagraniami, dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe, dyski optyczne, płyty
CD, płyty DVD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, publikacje
elektroniczne, do pobrania, publikacje elektroniczne zarejestrowane
na nośnikach komputerowych, 16 materiały reklamowe papierowe,
materiały drukowane, afisze, czasopisma, publikacje prasowe, rysunki, albumy, broszury, kalendarze, fotografie, reprodukcje graficzne,
katalogi, ulotki, wydruki graficzne, naklejki i nalepki, periodyki, galanteria papiernicza, materiały piśmienne, artykuły biurowe, artykuły
papiernicze, banery, komiksy, postery i plakaty, materiały z tworzyw
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sztucznych do pakowania, karty muzyczne z życzeniami, materiały
do nauczania, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama, promocja radiowa przez Internet, organizacja kampanii reklamowych,
usługi reklamowej agencji radiowej, usługi publikowania tekstów
reklamowych, aranżacja wydarzeń w celach reklamowych, promocje i pośrednictwo w sprzedaży, sprzedaż czasu radiowego, reklama w sieci komputerowej, usługi reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie programów i materiałów reklamowych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, wprowadzenie reklamy radiowej do sieci
Internet, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz osób trzecich
w zakresie towarów i usług za pośrednictwem sieci łączności radiowej, sieci kablowych i bezprzewodowych, wypożyczanie czasu i powierzchni reklamowej w mediach komunikacji publicznej, 38 emisja
radiowa, radiofonia, transmisja programów radiowych, nadawanie
programów drogą radiową, przekazywanie informacji za pomocą radia, emisja programów telewizyjnych i radiowych, nadawanie
programów telewizyjnych i radiowych, transmisje i retransmisje programów radiowych i telewizyjnych, usługi nadawania interaktywnej
telewizji i radia, emisja programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci kablowych lub bezprzewodowych, usługi w zakresie transmisji telewizyjnych i radiowych, usługi w zakresie internetowych emisji radiowych, usługi agencji informacyjnej w zakresie
udostępniania aktualności i wiadomości, transmisja dźwięku i informacji w tym programów i audycji radiowych poprzez cyfrowe i analogiczne sieci przewodowe i bezprzewodowe, w tym on-line i off-line, przez Internet, organizowanie i rozpowszechnianie programów
edukacyjnych i rozrywkowych, transmisja dźwięku i informacji w tym
programów i audycji radiowych poprzez cyfrowe i analogiczne sieci
przewodowe i bezprzewodowe, w tym on-line i off-line, przez Internet, usługi nadawania radiowych sygnałów, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, obsługa przekazu fonicznego, organizowanie i rozpowszechnianie programów edukacyjnych i rozrywkowych,
usługi portali internetowych i stron fanpage w serwisach społecznościowych obejmujące m.in. przesyłanie za pośrednictwem Internetu
informacji tekstowych, obrazowych i dźwiękowych, prowadzenie
i organizowanie transmisji, retransmisja programów, udostępnianie
publikacji poprzez sieć internetową, 41 usługi w zakresie produkcji
i montażu programów radiowych i telewizyjnych, w tym audycji radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej oraz rozrywki udostępnianej za pośrednictwem Internetu,
informacja o imprezach, dostarczanie informacji dotyczących programów radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekreacyjnym, organizowanie
rozrywki radiowej i telewizyjnej, prowadzenie i udział w koncertach,
spektaklach, pokazach, imprezach rozrywkowych, kulturalnych, obsługa imprez okolicznościowych, usługi reporterskie, usługi studia
nagrań, udostępnienie nagranych nośników obrazu i dźwięku, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, usługi produkcji radiowej w zakresie
nauczania, kształcenia, rozrywki oraz działalności sportowej i kulturalnej oraz za pośrednictwem Internetu, drogą telefonii komórkowej,
on-line i na zlecenie płatne i nieodpłatne, planowanie, aranżacja,
produkcja i montaż wszelkiego rodzaju dla radia, on-line i na zlecenie, oraz dla wszelkiego typu mediów, produkcja, powielanie, prezentacje i użyczanie nagrań dźwiękowych, prowadzenie on-line klubów towarzyskich, klubów edukacyjnych i tematycznych na falach
radiowych i w Internecie, elektroniczne publikacje w tym publikacje
dźwięku, streaming dostarczany on-line z bazy danych lub z Internetu, dostarczanie informacji dotyczących programów radiowych
i telewizyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym,
nagrywanie dźwięku, organizowanie i prowadzenie gier i konkursów, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów muzycznych,
organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów sportowych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach rozrywkowych,
organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach kulturalnych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w zakresie
rozrywki, organizowanie i prowadzenie turniejów sportowych i rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie zawodów, organizowanie
i prowadzenie imprez i zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów rekreacyjnych, organizowanie kursów
szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, zarządzanie koncertami, obsługa koncertów muzycznych, koncerty muzyczne na żywo, koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, usługi
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, usługi w zakresie opracowywa-
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nia reportażu, reportaże z imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym, organizowanie i produkcja pokazów i widowisk
artystycznych, organizowanie festiwali, usługi festiwali muzycznych,
organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, organizowanie
festiwali w celach kulturalnych, koncerty muzyczne, konkursy muzyczne, organizowanie konkursów, przesłuchania do telewizyjnych
konkursów talentów, imprezy kulturalne, organizowanie imprez
rozrywkowych i kulturalnych, usługi imprez muzycznych na żywo,
realizacja imprez rozrywkowych na żywo, prowadzenie imprez rozrywkowych na żywo, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, organizowanie wydarzeń muzycznych, produkcja
przedstawień muzycznych, produkcja koncertów muzycznych, występy muzyczne na żywo, widowiska muzyczne na żywo, koncerty
muzyczne za pośrednictwem telewizji, organizowanie występów
muzycznych na żywo, radiowe programy rozrywkowe, radiowe i telewizyjne usługi rozrywkowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, układanie rozkładu programów radiowych [planowanie],
przygotowywanie i realizacja programów telewizyjnych i radiowych,
produkcja przedstawień i programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie i prowadzenie gier, loterii i konkursów, i, usługi w zakresie produkcji i montażu programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie i udział w koncertach, spektaklach, pokazach, imprezach
rozrywkowych, kulturalnych, organizowanie pokazów i widowisk
artystycznych.

(111) 322890
(220) 2017 01 09
(210) 466012
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 29
(732) DŁUGOSZ MACIEJ, PAWLIK WOJCIECH GO2KRYNICA, KrynicaZdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Go2Krynica
(540)

(591) niebieski, zielony, czarny
(531) 06.01.04, 06.03.14, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, koszulki polo, koszulki z nadrukami, apaszki, bandany na szyję, chustki, czapki, koszule,
koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, kurtki, paski, podkoszulki sportowe, rękawiczki, skarpetki, swetry, szale, szaliki.
(111) 322891
(220) 2016 05 16
(210) 456404
(151) 2017 07 25
(441) 2017 02 06
(732) NORDFISH-FOODMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Charzyno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polarica
(540)

(591) biały, czerwony, niebieski, szary
(531) 01.03.01, 01.03.12, 01.15.24, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.01, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 29 ryby (nieżywe), konserwy rybne, owoce morza, produkty z ryb i z owoców morza, wodorosty, ikra rybia (przetworzona),
kawior, wodorosty, wyciągi z wodorostów do celów spożywczych,
żywność przygotowana z ryb i z owoców morza.
(111) 322892
(220) 2017 06 05
(151) 2017 11 21
(441) 2017 08 07
(732) POZIOM 511 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podzamcze (PL)
(540) (znak słowny)

(210) 472592
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(540) Poziom 511 Design Hotel & SPA
(510), (511) 43 usługi hotelowe, rezerwacje hotelowe, usługi restauracji hotelowych, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, biura
zakwaterowania [hotele, pensjonaty], usługi moteli, rezerwacja zakwaterowania w hotelach, zapewnianie zakwaterowania w hotelach,
organizowanie zakwaterowania w hotelach, organizowanie posiłków
w hotelach, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, usługi w zakresie rezerwacji
miejsc hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, 44 usługi spa, usługi spa medycznych.
(111) 322893
(220) 2017 06 07
(210) 472661
(151) 2018 04 12
(441) 2017 09 18
(732) LUBIEJEWSKI LESZEK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWE DOLUX-M, Zalewo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Siesta Garden
(540)

(591) szary, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 20 meble, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe.
(111) 322894
(220) 2013 09 20
(210) 419227
(151) 2018 12 17
(441) 2014 01 07
(732) LIBET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Fremont
(510), (511) 19 betonowe kostki brukowe, betonowe krawężniki
i obrzeża, betonowe płyty chodnikowe, betonowe gazony, palisady
betonowe, korytka ściekowe .
(111) 322895
(220) 2019 02 25
(151) 2019 08 14
(441) 2019 04 23
(732) W.KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OHELO
(540)

(210) 496426

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubilerskie z metali szlachetnych, wyroby jubilerskie pokryte
metalami szlachetnymi, biżuteria, kamienie szlachetne i półszlachetne, zegary, zegarki, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne,
35 reklama.
(111) 322896
(220) 2019 02 22
(151) 2019 08 05
(441) 2019 04 15
(732) CZWAJDA LESZEK, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SYSTEM-TECH
(540)

(210) 496329

(591) czarny, czerwony, niebieski
(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 6 ogrodzenia metalowe, metalowe ogrodzenia łańcuchowe, ogrodzenia z drutu, ogrodzenia z metali nieszlachetnych,
metalowe ogrodzenia druciane, metalowe materiały na ogrodzenia,
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metalowe ogrodzenia stosowane w pomieszczeniach, 37 konserwacja pneumatycznych narzędzi ręcznych, instalacja, konserwacja,
naprawa pneumatycznych narzędzi, izolowanie rurociągów, izolacja rurociągów, konserwacja rurociągów, serwisowanie rurociągów,
instalacja rurociągów, układanie rurociągów, budowa rurociągów,
budowa rurociągów poszukiwawczych, instalacja systemów rurociągów, budowa rurociągów naftowych, układanie rurociągów naftowych, budowa rurociągów eksploatacyjnych, instalacja rurociągów
podmorskich, instalacja rurociągów lądowych, instalacja rurociągów
naftowych, instalacja rurociągów przemysłowych, układanie i budowa rurociągów, budowa i konserwacja rurociągów, konserwacja
i naprawa rurociągów, instalacja i naprawa rurociągów, konserwacja
i naprawa systemów rurociągów, usługi w zakresie napraw rurociągów, konserwacja i naprawa rurociągów przemysłowych, instalowanie wykładzin rurowych w rurociągach, instalowanie systemów rurociągów do przesyłania cieczy.

(111) 322897
(220) 2019 02 25
(210) 496428
(151) 2019 08 13
(441) 2019 04 23
(732) W.KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OHELO
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubilerskie z metali szlachetnych, wyroby jubilerskie pokryte
metalami szlachetnymi, biżuteria, kamienie szlachetne i półszlachetne, zegary, zegarki, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne,
35 reklama.
(111) 322898
(220) 2019 02 26
(210) 496449
(151) 2019 08 13
(441) 2019 04 23
(732) ORZECHOWSKA MARTA HALINA PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGOWE KRYMAR, Wałbrzych (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRYMAR
(540)

(591) zielony, biały
(531) 01.15.15, 26.04.03, 26.04.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 instalacje do centralnego odkurzania, urządzenie
do centralnego odkurzania, instalacje pompowe, pompy do instalacji grzewczych, silniki elektryczne do instalacji grzewczych, sprężarki
chłodnicze do instalacji chłodzących, sprężarki chłodnicze do instalacji grzewczych, 9 urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne,
akumulatory energii fotowoltaicznej, fotowoltaiczne moduły słoneczne, komórki fotowoltaiczne, falowniki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej
z energii słonecznej, 11 sanitarne wyposażenie wodociągowe, wyposażenie regulacyjne do wodociągów, zawory bezpieczeństwa do wodociągów, kurki czerpalne jako armatura wodociągowa, zawory
do rur wodociągowych, uszczelki do kranów wodociągowych, rury
wodociągowe do instalacji sanitarnych, osprzęt sanitarny do przewodów wodociągowych, baterie mieszające do rur wodociągowych,
urządzenia rozpylające będące częściami instalacji wodociągowych,
zawory do kontroli temperatury jako części instalacji wodociągowych,
elastyczne rury wchodzące w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej umywalek, elastyczne rury wchodzące w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej wanien, elastyczne rury wchodzące w skład
instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej kabin prysznicowych, elastyczne rury wchodzące w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej zlewów kuchennych, instalacje wody gorącej, instalacje do oczyszczania
wody, instalacje do schładzania wody, instalacje do filtrowania wody,
instalacje do dystrybucji wody, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje do oczyszczania wody deszczowej, instalacje do zaopatrywania w wodę, urządzenia regulacyjne do instalacji wodnych, instalacje regulacyjne do rur
wodnych, kurki do wody będące częściami instalacji zaopatrujących
w wodę, bojlery do instalacji dostarczających gorącą wodę, urządzenia i instalacje do zmiękczania wody, zawory do instalacji zaopatrujących w wodę, instalacje do zaopatrywania w wodę pitną, umywalki
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będące elementami instalacji zaopatrujących w wodę, gazowe kotły
kominkowe do domowych instalacji ciepłej wody, głowice prysznicowe będące częściami instalacji zasilających w wodę, odpowietrzniki
do użytku z instalacjami do dystrybucji wody, instalacje sanitarne
i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, instalacje
i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji,
instalacje centralnego ogrzewania, bojlery do instalacji centralnego
ogrzewania, grzejniki do instalacji centralnego ogrzewania, kotły
jako części instalacji centralnego ogrzewania, grzejniki płaskie do instalacji centralnego ogrzewania, naczynia wzbiorcze do instalacji
centralnego ogrzewania, zawory do kontroli temperatury jako części
instalacji centralnego ogrzewania, urządzenia centralnego ogrzewania, piece do ogrzewania centralnego, rury kotłowe centralnego
ogrzewania, grzejniki do systemów centralnego ogrzewania, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, wymienniki ciepła
do celów centralnego ogrzewania, termostatyczne zawory kontrolne
do grzejników centralnego ogrzewania, sterowniki termiczne
do grzejników centralnego ogrzewania, filtry magnetyczne będące
częściami urządzeń do centralnego ogrzewania, ograniczniki temperatury do grzejników centralnego ogrzewania zawierające dyski bimetalowe, ograniczniki temperatury do grzejników centralnego
ogrzewania zawierające pręty rozporowe, automatyczne urządzenia
do regulacji temperatury do grzejników centralnego ogrzewania, instalacje wentylacyjne, urządzenia wentylacyjne, terminale wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne, przemysłowe urządzenia wentylacyjne,
wyciągi wentylacyjne dymu, wirniki powietrzne do wentylacji, kurtyny powietrzne do wentylacji, wentylatory do systemów wentylacji,
przepustnice do instalacji wentylacyjnych, induktory powietrza,
dmuchawy do wentylacji zasilane elektrycznie, rozpraszacze ciepła
do urządzeń do wentylacji, systemy HVAC, płuczki gazowe jako części instalacji gazowych, instalacje grzewcze na gaz, instalacje chłodnicze do gazu, instalacje do oczyszczania gazu, instalacje do gromadzenia gazów, instalacje do spalania gazów, gazowe instalacje
centralnego ogrzewania, instalacje do kontrolowania przepływu gazów, gazowe instalacje do ogrzewania pomieszczeń, urządzenia regulacyjne do instalacji gazowych, urządzenia regulacyjne do instalacji rur gazowych, instalacje grzewcze do użytku wraz z paliwami
gazowymi, urządzenia do zmniejszania ciśnienia do użytku w instalacjach gazowych, pompy ciepła, pompy ciepła do przetwarzania
energii, piece rekuperacyjne gazowe, rekuperatory do wstępnego
ogrzewania powietrza do spalania w systemach grzewczych z wykorzystaniem gorących gazów spalinowych, ogrzewanie podłogowe,
instalacje ogrzewania podłogowego, urządzenia do ogrzewania
podłogowego, wymienniki ciepła, płaszczowe wymienniki ciepła,
wymienniki ciepła do kominków, wymienniki ciepła do usuwania
kondensatów, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa sanitarnego wyposażenia wodociągowego, wyposażenia regulacyjnego do wodociągów, zaworów bezpieczeństwa do wodociągów, kurków czerpalnych jako armatury wodociągowej, zaworów do rur wodociągowych,
uszczelek do kranów wodociągowych, rur wodociągowych do instalacji sanitarnych, osprzętu sanitarnego do przewodów wodociągowych, baterii mieszających do rur wodociągowych, urządzeń rozpylających będących częściami instalacji wodociągowych, zaworów
do kontroli temperatury jako części instalacji wodociągowych, elastycznych rur wchodzących w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej umywalek, elastycznych rur wchodzących w skład instalacji
wodociągowo-kanalizacyjnej wanien, elastycznych rur wchodzących w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej kabin prysznicowych, elastycznych rur wchodzących w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej zlewów kuchennych, instalacji wody gorącej,
instalacji do oczyszczania wody, instalacji do schładzania wody, instalacji do filtrowania wody, instalacji do dystrybucji wody, łazienkowych instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji do ogrzewania
wodnego, instalacji do oczyszczania wody deszczowej, instalacji
do zaopatrywania w wodę, urządzeń regulacyjnych do instalacji
wodnych, instalacji regulacyjnych do rur wodnych, kurków do wody
będących częściami instalacji zaopatrujących w wodę, bojlerów
do instalacji dostarczających gorącą wodę, urządzeń i instalacji
do zmiękczania wody, zaworów do instalacji zaopatrujących w wodę,
instalacji do zaopatrywania w wodę pitną, umywalek będących elementami instalacji zaopatrujących w wodę, gazowych kotłów kominkowych do domowych instalacji ciepłej wody, głowic prysznicowych
będących częściami instalacji zasilających w wodę, odpowietrzników
do użytku z instalacjami do dystrybucji wody, instalacji sanitarnych
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i łazienkowych oraz armatury wodno-kanalizacyjnej, akcesoriów zabezpieczających i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, instalacji i urządzeń sanitarnych, sprzętu do zaopatrywania w wodę i sanitacji, instalacji centralnego ogrzewania, bojlerów do instalacji
centralnego ogrzewania, grzejników do instalacji centralnego ogrzewania, kotłów jako części instalacji centralnego ogrzewania, grzejników płaskich do instalacji centralnego ogrzewania, naczyń wzbiorczych do instalacji centralnego ogrzewania, zaworów do kontroli
temperatury jako części instalacji centralnego ogrzewania, urządzeń
centralnego ogrzewania, pieców do ogrzewania centralnego, rur kotłowych centralnego ogrzewania, grzejników do systemów centralnego ogrzewania, nawilżaczy do grzejników centralnego ogrzewania, wymienników ciepła do celów centralnego ogrzewania,
termostatycznych zaworów kontrolnych do grzejników centralnego
ogrzewania, sterowników termicznych do grzejników centralnego
ogrzewania, filtrów magnetycznych będących częściami urządzeń
do centralnego ogrzewania, ograniczników temperatury do grzejników centralnego ogrzewania zawierających dyski bimetalowe, ograniczników temperatury do grzejników centralnego ogrzewania zawierających pręty rozporowe, automatycznych urządzeń do regulacji
temperatury do grzejników centralnego ogrzewania, instalacji wentylacyjnych, urządzeń wentylacyjnych, terminali wentylacyjnych,
wyciągów wentylacyjnych, przemysłowych urządzeń wentylacyjnych, wyciągów wentylacyjnych dymu, wirników powietrznych
do wentylacji, kurtyn powietrznych do wentylacji, wentylatorów
do systemów wentylacji, przepustnic do instalacji wentylacyjnych,
induktorów powietrza, dmuchaw do wentylacji zasilanych elektrycznie, rozpraszaczy ciepła do urządzeń do wentylacji, systemów HVAC,
płuczek gazowych jako części instalacji gazowych, instalacji grzewczych na gaz, instalacji chłodniczych do gazu, instalacji do oczyszczania gazu, instalacji do gromadzenia gazów, instalacji do spalania
gazów, gazowych instalacji centralnego ogrzewania, instalacji
do kontrolowania przepływu gazów, gazowych instalacji do ogrzewania pomieszczeń, urządzeń regulacyjnych do instalacji gazowych,
urządzeń regulacyjnych do instalacji rur gazowych, instalacjo grzewczych do użytku wraz z paliwami gazowymi, urządzeń do zmniejszania ciśnienia do użytku w instalacjach gazowych, pomp ciepła, pomp
ciepła do przetwarzania energii, pieców rekuperacyjnych gazowych,
rekuperatorów do wstępnego ogrzewania powietrza do spalania
w systemach grzewczych z wykorzystaniem gorących gazów spalinowych, ogrzewania podłogowego, instalacji ogrzewania podłogowego, urządzeń do ogrzewania podłogowego, wymienników ciepła,
płaszczowych wymienników ciepła, wymienników ciepła do kominków, wymienników ciepła do usuwania kondensatów.

(111) 322899
(220) 2019 02 26
(210) 496455
(151) 2019 08 13
(441) 2019 04 23
(732) SUDOŁ DAWID, KĘDZIERSKI KRZYSZTOF ROLL SPÓŁKA
CYWILNA, Wyszogród (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROLL
(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 zawiasy metalowe, zawiasy drzwiowe metalowe, zawiasy metalowe zawierające sprężynę, zatrzaski metalowe, zaciski
zawieszeniowe z metalu, metalowe obramowania drzwi, metalowe
elementy drzwi, metalowe elementy do hamowania drzwi, metalowe uszczelki do drzwi, zawiasy metalowe do drzwi, drzwi metalowe,
metalowe łańcuchy do drzwi, metalowe urządzenia zamykające
do drzwi, metalowe urządzenia do przytrzymywania drzwi, metalowe uchwyty do otwierania drzwi, metalowe przytrzymywacze
do drzwi, metalowe osłony do drzwi, metalowe okucia zabezpieczające do drzwi, metalowe zasuwy do zamykania drzwi, ramy metalowe do drzwi przesuwanych, płyty do drzwi metalowe, przechylne drzwi metalowe, prowadnice do drzwi przesuwnych [z metalu],
profile z metalu na drzwi, okucia do drzwi metalowe, zamknięcia
zabezpieczające z metalu, rolki, prowadnice do okien przesuwnych,
rygle do klamek, zasuw, metalowe, zamknięcia drzwiowe, eliminują-
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ce trzaskanie [nieelektryczne], zewnętrzne drzwi metalowe, zawiasy
do drzwi i okien (metalowe-), zatrzaski do drzwi metalowe, zasuwy
metalowe będące elementami do drzwi, zasuwki metalowe do zamków, elementy drzwiowe metalowe, drzwi (urządzenia do otwierania-) nieelektryczne, metalowe blachy zabezpieczające do drzwi,
klamki do drzwi metalowe, metalowe odbojniki drzwiowe, drzwi
przesuwne (rolki, prowadnice do-), rolki, bloki metalowe [inne niż
do maszyn], części zamków z metalu, zasuwy do zamków, materiały
konstrukcyjne metalowe, metalowe konstrukcje, wstawki metalowe,
wsporniki metalowe, 35 usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z pojazdami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami
metalowymi, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów
samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami
metalowymi, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami.

(111) 322900
(220) 2019 03 04
(210) 496703
(151) 2019 08 19
(441) 2019 04 23
(732) DYCHTOŃ TOMASZ FH BIG-TOM, Tarnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ERO-BULL
(540)

(591) fioletowy, biały
(531) 03.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki.
(111) 322901
(220) 2018 03 25
(151) 2019 08 07
(441) 2019 04 23
(732) GRUPA OD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przeworsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANGEL
(540)

(210) 484069

(591) biały, szary
(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 fotele, krzesła, fotele biurowe, krzesła z ruchomym
oparciem, fotele rozkładane z odchylanym oparciem, części zamienne do foteli w tym poduszki lędźwiowe, zagłówki, fotele dla graczy
gier komputerowych, poduszki do krzeseł.
(111) 322902
(220) 2016 10 28
(210) 463296
(151) 2019 07 25
(441) 2017 01 16
(732) TEXPOL DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Chałupki Dębniańskie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) uniflex
(510), (511) 3 materiały ścierne, papier ścierny, polerujący, płótno
ścierne, siatki ścierne, kamień polerski i szlifierski, 7 narzędzia, przyrządy, maszyny i obrabiarki, sterowane mechanicznie, elektrycznie,
pneumatycznie i części do nich: narzędzia ścierne, tarcze do szlifowania, polerowania i cięcia, szczotki, szlifierki, polerki, dłuta, dłutownice, frezy, świdry, frezarki, giętarki, gładziarki, gwinciarki, noże,
nożyce, piły i brzeszczoty, wiertarki, wkrętaki, wycinarki, wytłaczarki,
8 narzędzia i przyrządy ręczne i części do nich do szlifowania i polerowania, tarcze szlifierskie, pilniki, wiertła, dłuta, frezy, gwintowniki,
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klucze maszynowe, klucze płaskie, młotki, nożyce, obcęgi, ostrzarki,
pilniki, piły, przebijaki, przecinaki, rozwiertaki, szczypce, śrubokręty,
świdry, wyrzynarki, wkrętaki, szczotki techniczne.

(111) 322903
(220) 2017 09 04
(210) 476070
(151) 2019 07 01
(441) 2017 12 18
(732) JANKOWSKI ADAM, Legionowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bona Vita
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety dla dorosłych, błonnik pokarmowy dla dorosłych, herbata ziołowa dla dorosłych, immunostymulanty ziołowe, kultury mikroorganizmów do celów medycznych,
preparaty medyczne do odchudzania,-wszystkie powyżej towary
z wyłączeniem produktów dla niemowląt i dzieci .
(111) 322904
(220) 2015 05 29
(210) 443098
(151) 2019 08 14
(441) 2015 09 14
(732) GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAGAZYN SUKCES
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 38 usługi z zakresu agencji informacyjnych, serwis internetowy, mianowicie usługi obejmujące: usługi agencji prasowych,
wypożyczania dostępu do światowej sieci, udostępnianie Internetu
dla forum dyskusyjnego, informacja o telekomunikacji, przesyłanie
informacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą
komputera, przydzielanie dostępu do baz danych, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, łączność przez terminale komputerowe, transfer strumieniowy danych,
transmisja plików cyfrowych, transmisja programów telewizyjnych,
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, usługi ogłoszeń
elektronicznych [telekomunikacja], usługi związane z ustalaniem tras
połączeń i połączeń w telekomunikacji, usługi telekonferencji i wideokonferencji, usługi agencji prasowych, transmisja przez telewizję
kablową, transmisja programów radiowych, transmisja plików cyfrowych, udostępnianie forów internetowych, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi multimedialne, mianowicie usługi obejmujące:
usługi agencji prasowych, wypożyczania dostępu do światowej sieci,
udostępnianie Internetu dla forum dyskusyjnego, informacja o telekomunikacji, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej za pomocą komputera, przydzielanie dostępu do baz
danych, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, łączność przez terminale komputerowe, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja
programów telewizyjnych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, usługi ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], usługi
związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń w telekomunikacji,
42 usługi w zakresie informatyki: konwersja danych i dokumentów
na formę elektroniczną, opracowywanie i administrowanie stronami
internetowymi dla osób trzecich, prowadzenie portalu internetowego,
opracowanie i gromadzenie informacji o pogodzie, wzornictwie, wyposażeniu wnętrz, 45 porady prawne, badania prawne, zarządzanie
prawami autorskimi, opracowanie i gromadzenie informacji o modzie.
(111) 322905
(220) 2014 06 26
(210) 430495
(151) 2019 08 09
(441) 2014 10 13
(732) TROTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ząbrowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MASTER
(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji
i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metalowe i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów,
drukarzy i artystów, 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania.

(111) 322906
(220) 2017 09 04
(210) 476072
(151) 2019 07 01
(441) 2017 12 18
(732) JANKOWSKI ADAM, Legionowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BonaVita
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety dla dorosłych, błonnik pokarmowy dla dorosłych, herbata ziołowa dla dorosłych, immunostymulanty ziołowe, kultury mikroorganizmów do celów medycznych,
preparaty medyczne do odchudzania,-wszystkie powyżej towary
z wyłączeniem produktów dla niemowląt i dzieci .
(111) 322907
(220) 2019 01 10
(210) 494619
(151) 2019 07 16
(441) 2019 04 01
(732) DZIUBAŁTOWSKI BOGDAN PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE YVETTE YV, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) QUEENCY
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, skarpety, obuwie, 35 usługa
sprzedaży w sklepach detalicznych, hurtowniach i za pośrednictwem stron internetowych: odzieży, nakryć głowy, skarpet i obuwia.
(111) 322908
(220) 2018 01 22
(151) 2019 07 17
(441) 2018 04 30
(732) MARCINKIEWICZ MARKUS, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V VEX CORP
(540)

(210) 481403

(591) pomarańczowy, biały
(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w rejestrach, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do windykacji), produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów
reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, wyszukiwanie
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, 36 agencje
ściągania wierzytelności, doradztwo w zakresie długów, informacje
finansowe, inwestycje finansowe, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, zarządzanie finansami,
45 mediacje, sprawy sporne [usługi pomocy w ściąganiu długów],
usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi arbitrażowe,
usługi detektywistyczne.
(111) 322909
(220) 2018 08 01
(210) 488906
(151) 2019 04 10
(441) 2018 10 08
(732) NOGAJ-FRANK KAMILA ANNA, Kobylnica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Turkusowy domek
(510), (511) 16 obrazy i zdjęcia.
(111) 322910
(220) 2018 11 14
(210) 492667
(151) 2019 08 05
(441) 2019 04 15
(732) ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CLICASH
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy do transmisji danych, w szczególności urządzenia i instrumenty elektryczne oraz elektroniczne
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do komunikacji oraz telekomunikacji, urządzenia i instrumenty
do przesyłania, zachowywania i odbierania danych i informacji, serwery, serwery i urządzenia komputerowe i informatyczne, magnetyczne, optyczne i cyfrowe nośniki danych, płyty, dyski, nośniki z nagraniami, sprzęt przetwarzający dane, komputery oraz urządzenia
bezpośrednio z nimi współpracujące, karty magnetyczne i chipowe,
karty kredytowe, karty kodowane, oprogramowanie komputerowe,
w tym oprogramowanie komputerowe wspomagające prowadzenie
działalności finansowej, bankowej, informatycznej, telekomunikacyjnej, projektowej i ubezpieczeniowej, przechowywania i przetwarzania danych, systemy przetwarzania danych dotyczących płatności
i finansów, pobieranie oprogramowania przeznaczonego w szczególności dla urządzeń mobilnych takich jak telefony komórkowe,
smartfony, tablety i urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, urządzenia elektroniczne wspomagające bezpieczeństwo i przesyłanie danych, elektroniczne urządzenia
kryptograficzne, akcesoria, części zamienne i dodatki do wszystkich
wcześniej wymienionych towarów, materiały edukacyjne w formie
elektronicznej, 35 usługi z zakresu reklamy i marketingu, w szczególności reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie ogłoszeń, informacji i materiałów reklamowych, w tym
rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych za pośrednictwem portalu internetowego i urządzeń telekomunikacyjnych
i informatycznych, informacja o działalności gospodarczej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych,
informatycznych i projektowych, pozyskiwanie, aktualizacja i systematyzacja danych na potrzeby baz danych, także w portalu internetowym oraz danych do komputerowych baz danych finansowych,
bankowych, informatycznych, telekomunikacyjnych, projektowych
i ubezpieczeniowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi o tematyce finansowej, bankowej, informatycznej, telekomunikacyjnej,
projektowej i ubezpieczeniowej, doradztwo w zakresie outsourcingu, 36 usługi, operacje i działalność finansowa oraz monetarna, płatności za pomocą oprogramowania zainstalowanego w urządzeniach
mobilnych, komputerach, dekoderach oraz urządzeniach podłączonych do sieci Internet, usługi bankowe, usługi inwestycyjne, udzielanie informacji o usługach finansowych, bankowych, kredytowych,
ubezpieczeniach i pożyczkach usługi związane z dokonywaniem
transakcji finansowych, usługi kredytowe, pożyczki, usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i elektronicznych kart płatniczych, zarządzanie finansami, analizy finansowe,
prognozy finansowe, sporządzanie raportów finansowych, usługi
bankowości elektronicznej (on-line), usługi w zakresie płatności zdalnych, usługi w zakresie obsługi i realizacji transakcji finansowych,
w tym płatności mobilnych, usługi płatności elektronicznych, usługi
administracji płatnościami, usługi finansowe świadczone za pomocą
przenośnych i bezprzewodowych urządzeń poprzez sieć komputerową i Internet, usługi pośrednictwa w zakresie usług finansowych
i bankowych, usług kredytowych i pożyczkowych, usługi ubezpieczeniowe, brokerskie, agencyjne, finansowe, bankowe i inwestycyjne
świadczone drogą elektroniczną, lokowanie funduszy, inwestowanie
funduszy, usługi agencyjne w zakresie dodatkowych zabezpieczeń,
pośrednictwo inwestycyjne, bankowość hipoteczna i pośrednictwo
hipoteczne, pośrednictwo w zakresie nabywania usług finansowych,
38 usługi telekomunikacyjne i dostarczanie usług na bazie sieci Internet, transmisji satelitarnej przez sieci tele-informatyczne, bezprzewodowa telefonia i transmisja danych, usługi w zakresie przesyłania informacji za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych i internetowych,
w tym przesyłanie informacji dotyczących finansów drogą on-line,
usługi w zakresie dostępu do Internetu, zapewnianie dostępu do baz
danych dotyczących finansów, zapewnianie dostępu do sieci komputerowych związanych z finansami, ubezpieczeniowymi, bankowymi, zapewnianie dostępu do komputerowych baz danych dotyczących działalności finansowej, bankowej, ubezpieczeniowej, dostęp
do treści, stron internetowych i portali związanych z działalnością
finansową i telekomunikacyjną, usługi łączności elektronicznej dla
instytucji finansowych oraz łączności elektronicznej w zakresie przygotowywania informacji finansowych, usługi telekomunikacyjne
pomiędzy instytucjami finansowymi, udostępnianie urządzeń transmisyjnych umożliwiających wymianę danych dotyczących finansów
drogą elektroniczną oraz wymiany danych cyfrowych z instytucjami
finansowymi, udostępnianie komputerowej bazy danych dotyczącej
działalności finansowej, usługi telekomunikacyjne związane z realizowaniem i obsługą transakcji finansowych, w tym elektronicznych
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płatności, usługi udostępniania elektronicznej platformy komunikacyjnej przeznaczonej do obsługi i realizacji transakcji finansowych,
usługi udostępniania za pomocą sieci komputerowych oraz Internetu oprogramowania do obsługi i realizacji transakcji finansowych,
w tym umożliwienie pobrania i zapisania oprogramowania w pamięci dowolnego urządzenia elektronicznego, 42 projektowanie i konfiguracja programów, sprzętu i systemów komputerowych związanych z finansami, usługami bankowymi, kredytowymi, pożyczkami
i ich rozwój, programowanie i konfiguracja komputerów, urządzeń
do przesyłu płatności, konserwacja programów komputerowych,
w tym do zarządzania danymi, projektowanie systemów przetwarzania danych, projektowanie i rozwój oprogramowania komputerowego, świadczenie usług zabezpieczeń w zakresie sieci komputerowych, dostępu do komputerów i skomputeryzowanych transakcji,
doradztwo projektowe, hosting stron internetowych, wynajmowanie [udostępnianie] zasobów serwerów sieci komputerowych, wynajem i udostępnianie komputerów, terminali płatniczych, wynajem
oprogramowania komputerowego, doradztwo w sprawach sprzętu
komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych, integracja systemów i sieci komputerowych, testowanie programów komputerowych, zarządzanie
danymi środków przekazu, doradztwo projektowe w systemach IT,
doradztwo w zakresie bezpieczeństwa komputerów, projektowanie
i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych.

(111) 322911
(220) 2019 01 14
(210) 494764
(151) 2019 10 04
(441) 2019 05 27
(732) ROZKOSZNY WOJCIECH, Wisła (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pod Ochorowiczówką
(510), (511) 43 wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy,
usługi rezerwacji pokojów, usługi hotelowe, rezerwacje miejsc w hotelach, rezerwacja miejsc w pensjonatach, pensjonaty, motele, biura
zakwaterowania [hotele, pensjonaty].
(111) 322912
(220) 2019 02 05
(210) 495609
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 23
(732) MTOILET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jachranka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mToilet
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 11 pojedyncze toalety, przenośne toalety, toalety, wodooszczędne toalety, instalacje toaletowe, pojedyncze wstawiane toalety,
pojedyncze toalety sprzężone, toalety z funkcją sterylizacji, dozowniki
środków odkażających w toaletach, toalety do umieszczania w przenośnych budynkach, umywalki do mycia rąk [toalety] będące częścią
instalacji sanitarnych, umywalki łazienkowe, umywalki do łazienek,
umywalki łazienkowe na postumencie, umywalki [części instalacji sanitarnych], umywalki [elementy instalacji sanitarnych], umywalki łazienkowe [elementy instalacji sanitarnych], umywalki w formie misy
[części instalacji sanitarnych], umywalki będące elementami instalacji
zaopatrujących w wodę, pisuary, pisuary [armatura sanitarna], spłuczki
do pisuarów, pisuary stanowiące części instalacji sanitarnych, urządzenia do dezynfekcji pisuarów, automatyczne instalacje spłukujące do pisuarów, pisuary przenośne na imprezy na świeżym powietrzu, przenośne pisuary do imprez na świeżym powietrzu [instalacje sanitarne],
instalacje sanitarne, zespoły sanitarne, instalacje sanitarne przenośne,
osprzęt do celów sanitarnych, instalacje i aparatura sanitarna, cysterny
będące urządzeniami sanitarnymi, instalacje do celów sanitarnych, kurki do instalacji sanitarnych, urządzenia do celów sanitarnych, sanitarna
armatura spustowa do umywalek, instalacje łazienkowe do celów sani-
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tarnych, rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, rury będące częściami instalacji sanitarnych, filtry do sanitarnych dystrybutorów wody,
klapy desek sedesowych [części instalacji sanitarnych], urządzenia
do dostarczania wody do celów sanitarnych, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, przenośne prysznice, natryski, prysznice, brodziki prysznicowe, urządzenia prysznicowe,
instalacje prysznicowe, kabiny prysznicowe, filtry ścieków, instalacje
oczyszczania ścieków, przenośne przyrządy do przetwarzania ścieków,
rury ściekowe do instalacji sanitarnych, urządzenia i instalacje do odprowadzania ścieków, szamba, 19 niemetalowe budynki do umieszczania przenośnych toalet, niemetalowe przenośne kabiny, ogrodzenia niemetalowe, ogrodzenia z tworzyw sztucznych, 37 instalacja
urządzeń sanitarnych, instalowanie urządzeń sanitarnych, naprawa
instalacji sanitarnych, czyszczenie ruchomych obiektów sanitarnych,
czyszczenie przenośnych konstrukcji, naprawa kontenerów transportowych, naprawa i konserwacja kontenerów transportowych, budowa
systemów ścieków, instalacja szamb, czyszczenie szamb, pompowanie
szamb, konserwacja systemów odprowadzania nieczystości [szamb],
39 transport kontenerów, wynajem kontenerów, wypożyczanie kontenerów, transport ścieków, opróżnianie [usuwanie] zawartości szamb,
44 wynajem toalet przenośnych, udostępnianie toalet publicznych,
udostępnianie obiektów i sprzętu toaletowego, wypożyczanie instalacji sanitarnych, wypożyczanie przenośnych urządzeń sanitarnych, wynajem pryszniców, wynajem toalet przenośnych, udostępnianie toalet
publicznych, udostępnianie obiektów i sprzętu toaletowego, wypożyczanie instalacji sanitarnych, wypożyczanie przenośnych urządzeń sanitarnych, wynajem pryszniców.

(111) 322913
(220) 2019 05 13
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 24
(732) SZCZUTKOWSKI JAKUB KAROL, Kieźliny (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOTOAUTOMOTO FAM STANDARD
(540)

(210) 499678

(591) niebieski, czerwony, zielony, biały
(531) 16.03.01, 16.03.19, 18.01.05, 18.01.07, 18.01.09, 18.01.23, 26.04.01,
26.04.08, 26.04.09, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta,
agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, komputerowe
bazy danych (pozyskiwanie danych do-), komputerowe zarządzanie
plikami, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania
oprogramowania, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja
wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, pisanie scenariuszy do celów
reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów
i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, publikowanie
tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych,
reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama
zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych
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lub reklamowych, statystyczne zestawienia, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, telemarketing, tworzenie tekstów
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi marketingowe, usługi menedżerskie dla sportowców,
usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania
ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami
potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi
public relations, usługi relacji z mediami, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, wynajem bilbordów [tablic
reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy
w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 41 fotografia,
fotoreportaże, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy korespondencyjne, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organizacja pokazów mody
w celach rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów piękności, organizowanie loterii, organizowanie
widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe.

(111) 322914
(220) 2017 11 13
(210) 478873
(151) 2019 08 07
(441) 2019 04 15
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW CUKIERNICZYCH ODRA
SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Galaretka Familijna
(540)

(591) zielony, jasnozielony, biały
(531) 05.03.14, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 29 galaretki, galaretki owocowe, 30 czekolada, wyroby
cukiernicze z galaretką owocową, wyroby czekoladowe, wyroby czekoladopodobne, galanteria czekoladowa, galanteria czekoladopodobna, słodycze, cukierki, wyroby czekoladowe, również z galaretką
owocową, słodycze z galaretkami owocowymi, ciastka z galaretkami,
półprodukty cukiernicze.
(111) 322915
(220) 2018 01 18
(210) 481265
(151) 2019 08 07
(441) 2018 03 26
(732) DOZBUD EASY-DRIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EASY DRIVE
(540)

(591) czerwony, niebieski, biały
(531) 18.01.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 opaski antypoślizgowe na opony pojazdu, zimowe
opaski antypoślizgowe, opaski na opony z materiałów nie metalowych, opaski na opony z plastiku.
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(111) 322916
(220) 2018 11 29
(210) 493245
(151) 2019 08 01
(441) 2019 01 28
(732) PepsiCo, Inc., Nowy Jork (US)
(540) (znak słowny)
(540) SUNBITES TEA BITES
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy,
kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, dipy
(sosy), ser, jogurt, orzechy jadalne, przetworzone orzechy, przetworzone jadalne nasiona, batony na bazie orzechów, mieszanki owoców
i orzechów, chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, przekąski
na bazie ziemniaków, przekąski na bazie soi, chipsy sojowe, przekąski na bazie owoców, chipsy owocowe, chipsy z juki, przygotowana
wołowina, suszona wołowina w paskach, skwarki wieprzowe w formie prażynek, sałatki warzywne, smarowidła owocowe i warzywne,
przekąski i chipsy na bazie warzyw, gotowe do spożycia przekąski
składające się głównie z ziemniaków, chipsów, orzechów, produktów
orzechowych, nasion jadalnych, owoców, warzyw lub ich kombinacji,
przekąski na bazie warzyw strączkowych, smarowidła na bazie roślin
strączkowych, 30 kawa, herbata, kakao, nienaturalna kawa, cukier, ryż,
tapioka, sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze,
słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia,
sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, zboża, płatki śniadaniowe, przetworzone ziarna, przekąski na bazie mąki zbożowej,
przekąski na bazie mąki ziemniaczanej, przekąski na bazie mąki ryżowej, herbatniki, ciasteczka, krakersy, chipsy taco, chipsy torilla, chipsy
na bazie mąki, chipsy na bazie ziaren, przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie płatków śniadaniowych, przekąski na bazie produktów
zbożowych, batony na bazie zbóż, batony na bazie płatków śniadaniowych, batony na bazie produktów zbożowych, batony zbożowe,
batony z produktów zbożowych, batony z płatków śniadaniowych,
batony energetyczne, przekąski na bazie ryżu, chipsy ryżowe, chrupki
ryżowe, krakersy ryżowe, ryż dmuchany, ciasteczka ryżowe, przekąski
z kukurydzy, przetworzona kukurydza, popcorn, kukurydza palona,
chrupki kukurydziane, dmuchane przekąski kukurydziane, przekąski
na bazie kukurydzy, wyciskane przekąski zawierające kukurydzę, cienkie kruche placki z przyprawami [poppadom], precle, muesli, batony
na bazie muesli, nasiona zbożowe przetworzone, batony i ciasteczka
składające się z mieszanki orzechów i/lub suszonych owoców [wyroby
cukiernicze], sosy salsa, sosy, orzechy w polewie [wyroby cukiernicze],
przekąski na bazie muesli, gotowe do spożycia przekąski składające
się głównie z ziaren, kukurydzy, zbóż, produktów zbożowych, płatków
śniadaniowych lub ich kombinacji.
(111) 322917
(220) 2018 11 29
(210) 493248
(151) 2019 08 06
(441) 2019 02 25
(732) WTK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIŚNIEWSKI
(540)

(591) granatowy, bordowy
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 hurtowa i detaliczna sprzedaż napojów alkoholowych
(z wyjątkiem piwa), nalewek alkoholowych i wiśniówki, hurtowa
i detaliczna sprzedaż wysyłkowa oraz internetowa powyższych towarów, usługi w zakresie promocji powyższych towarów, marketing,
reklama, reklama internetowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych promujących powyższe towary, organizowanie i współudział w targach, wystawach i pokazach w celach handlowych lub
reklamowych, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, bary, restauracje, kafeterie, kawiarnie,
usługi w zakresie prowadzenia pijalni nalewek alkoholowych, catering, usługi w zakresie jedzenia na wynos.
(111) 322918
(220) 2018 11 30
(151) 2019 08 07
(441) 2019 03 04
(732) NERVOUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)

(210) 493267
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CALIFORNIA SKATESHOP
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna, hurtowa oraz za pomocą Internetu artykułów sportowych, deskorolek, części do deskorolek oraz
odzieży, butów i nakryć głowy.
(111) 322919
(220) 2018 11 30
(210) 493270
(151) 2019 08 07
(441) 2019 03 04
(732) ALFA PVC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ALFA PVC
(510), (511) 1 związki polichlorku winylu, mieszaniny polichlorku winylu [nieprzetworzone], polichlorek winylu do użytku w produkcji,
polietylen, poliuretany, środki stabilizujące do polichlorku winylu,
tworzywa sztuczne nieprzetworzone, tworzywa sztuczne w postaci surowców, elastomery termoplastyczne, granulat poliuretanowy,
kulki polimerowe do użytku w produkcji, kulki z kopolimeru używane w produkcji, mieszaniny termoplastyczne, mieszanki do formowania wtryskowego, nieprzetworzone tworzywa sztuczne w postaci
proszków, płynów lub past, tworzywa sztuczne w stanie surowym
w każdej postaci, nieprzetworzone tworzywa sztuczne w postaci
granulek, nieprzetworzone tworzywa sztuczne do użytku przemysłowego, plastyfikatory, nieprzetworzone tworzywa sztuczne [tworzywa sztuczne w pierwotnej postaci], środki stabilizujące do polichlorku winylu, stabilizatory do polimerów tworzyw sztucznych,
związki polichlorku winylu, dodatki chemiczne do użytku w tworzywach sztucznych, dodatki chemiczne do stosowania w przetwarzaniu tworzyw sztucznych, 16 nawijana na rolką folia z tworzywa
sztucznego do pakowania żywności, folie z bąbelkami z tworzywa
sztucznego do opakowywania, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, tworzywa sztuczne do modelowania, folia z tworzyw
sztucznych do pakowania, chłonne arkusze papieru lub plastiku
do pakowania żywności, cienkie przezroczyste folie samoprzylegające do pakowania, folie z pęcherzykami powietrza, folie z tworzyw
sztucznych do pakowania żywności do użytku w gospodarstwie domowym, karton opakowaniowy, kartonowe pudełka do pakowania,
w formie gotowej, kartonowe pudełka do pakowania, w formie składanej, materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania,
opakowania kartonowe i papierowe, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych,
opakowania na żywność, opakowania z tworzyw sztucznych, pojemniki wykonane z papieru, pudełka kartonowe lub papierowe, torebki
do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych,
uniwersalne woreczki z tworzyw sztucznych, utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, 17 arkusze z tworzyw sztucznych do stosowania w produkcji, elastomery, poliester,
półprzetworzone substancje z tworzyw sztucznych, folie z tworzyw
sztucznych nie do pakowania, tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji, materiały z tworzyw sztucznych pochodzące z recyklingu, do użytku w produkcji, mieszanki termoplastyczne w formie granulek do użytku w produkcji, wytłaczane tworzywa
sztuczne [półprodukty], wytłaczane tworzywa sztuczne w postaci
belek, bloków, granulatu, prętów, płyt i rur do celów produkcyjnych, tworzywa sztuczne półprzetworzone, wytłaczane granulki
polistyrenowe, folie polimerowe do użytku w produkcji, mieszaniny polichlorku winylu [półprzetworzone], folie z polichlorku winylu
[inne niż do zawijania lub pakowania], tworzywa sztuczne formowane wtryskowo, 20 pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych,
pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych do przemysłowego
konfekcjonowania artykułów spożywczych, w szczególności lodów,
artykułów przemysłu mleczarskiego i rybnego, pojemniki do przenoszenia niemetalowe, pojemniki niemetalowe [składowanie,
transport], pojemniki opakowaniowe wykonane głównie z tworzyw
sztucznych, pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, zbiorniki na wodę z tworzyw sztucznych do celów domowych, zbiorniki
do przechowywania cieczy [kontenery] zrobione z materiałów nie-
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metalowych, puste kapsułki do kawy z tworzywa sztucznego, 35
zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie administrowania działalnością gospodarczą,
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, prezentowanie towarów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, usługi pośrednictwa w handlu, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: tworzywa sztuczne, tworzywa
sztuczne półprzetworzone, folie, dodatki do tworzyw sztucznych,
produkty z tworzyw sztucznych, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: tworzywa sztuczne, tworzywa
sztuczne półprzetworzone, folie, dodatki do tworzyw sztucznych,
produkty z tworzyw sztucznych, usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: tworzywa sztuczne, tworzywa sztuczne półprzetworzone, folie, dodatki do tworzyw sztucznych, produkty z tworzyw sztucznych, 40 obróbka i przetwarzanie
materiałów z tworzyw sztucznych i metalu, tłoczenie [prasowanie],
formowanie materiałów z tworzyw sztucznych, recykling odpadów
i śmieci, sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu [przetwarzanie], przetwarzanie odpadów.

(111) 322920
(220) 2018 11 30
(151) 2019 08 07
(441) 2019 03 04
(732) ALFA PVC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PVC
(540)

(210) 493271

(591) czerwony
(531) 03.09.01, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 1 związki polichlorku winylu, mieszaniny polichlorku winylu [nieprzetworzone], polichlorek winylu do użytku w produkcji,
polietylen, poliuretany, środki stabilizujące do polichlorku winylu,
tworzywa sztuczne nieprzetworzone, tworzywa sztuczne w postaci surowców, elastomery termoplastyczne, granulat poliuretanowy,
kulki polimerowe do użytku w produkcji, kulki z kopolimeru używane w produkcji, mieszaniny termoplastyczne, mieszanki do formowania wtryskowego, nieprzetworzone tworzywa sztuczne w postaci
proszków, płynów lub past, tworzywa sztuczne w stanie surowym
w każdej postaci, nieprzetworzone tworzywa sztuczne w postaci
granulek, nieprzetworzone tworzywa sztuczne do użytku przemysłowego, plastyfikatory, nieprzetworzone tworzywa sztuczne [tworzywa sztuczne w pierwotnej postaci], środki stabilizujące do polichlorku winylu, stabilizatory do polimerów tworzyw sztucznych,
związki polichlorku winylu, dodatki chemiczne do użytku w tworzywach sztucznych, dodatki chemiczne do stosowania w przetwarzaniu tworzyw sztucznych, 16 nawijana na rolką folia z tworzywa
sztucznego do pakowania żywności, folie z bąbelkami z tworzywa
sztucznego do opakowywania, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, tworzywa sztuczne do modelowania, folia z tworzyw
sztucznych do pakowania, chłonne arkusze papieru lub plastiku
do pakowania żywności, cienkie przezroczyste folie samoprzylegające do pakowania, folie z pęcherzykami powietrza, folie z tworzyw
sztucznych do pakowania żywności do użytku w gospodarstwie domowym, karton opakowaniowy, kartonowe pudełka do pakowania,
w formie gotowej, kartonowe pudełka do pakowania, w formie składanej, materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania,
opakowania kartonowe i papierowe, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych,
opakowania na żywność, opakowania z tworzyw sztucznych, pojemniki wykonane z papieru, pudełka kartonowe lub papierowe, torebki
do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych,
uniwersalne woreczki z tworzyw sztucznych, utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, 17 arkusze z two-
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rzyw sztucznych do stosowania w produkcji, elastomery, poliester,
półprzetworzone substancje z tworzyw sztucznych, folie z tworzyw
sztucznych nie do pakowania, tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji, materiały z tworzyw sztucznych pochodzące z recyklingu, do użytku w produkcji, mieszanki termoplastyczne w formie granulek do użytku w produkcji, wytłaczane tworzywa
sztuczne [półprodukty], wytłaczane tworzywa sztuczne w postaci
belek, bloków, granulatu, prętów, płyt i rur do celów produkcyjnych, tworzywa sztuczne półprzetworzone, wytłaczane granulki
polistyrenowe, folie polimerowe do użytku w produkcji, mieszaniny polichlorku winylu [półprzetworzone], folie z polichlorku winylu
[inne niż do zawijania lub pakowania], tworzywa sztuczne formowane wtryskowo, 20 pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych,
pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych do przemysłowego
konfekcjonowania artykułów spożywczych, w szczególności lodów,
artykułów przemysłu mleczarskiego i rybnego, pojemniki do przenoszenia niemetalowe, pojemniki niemetalowe [składowanie,
transport], pojemniki opakowaniowe wykonane głównie z tworzyw
sztucznych, pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, zbiorniki na wodę z tworzyw sztucznych do celów domowych, zbiorniki
do przechowywania cieczy [kontenery] zrobione z materiałów niemetalowych, puste kapsułki do kawy z tworzywa sztucznego, 35
zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie administrowania działalnością gospodarczą,
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, prezentowanie towarów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, usługi pośrednictwa w handlu, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: tworzywa sztuczne, tworzywa
sztuczne półprzetworzone, folie, dodatki do tworzyw sztucznych,
produkty z tworzyw sztucznych, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: tworzywa sztuczne, tworzywa
sztuczne półprzetworzone, folie, dodatki do tworzyw sztucznych,
produkty z tworzyw sztucznych, usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: tworzywa sztuczne, tworzywa sztuczne półprzetworzone, folie, dodatki do tworzyw sztucznych, produkty z tworzyw sztucznych, 40 obróbka i przetwarzanie
materiałów z tworzyw sztucznych i metalu, tłoczenie [prasowanie],
formowanie materiałów z tworzyw sztucznych, recykling odpadów
i śmieci, sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu [przetwarzanie], przetwarzanie odpadów.

(111) 322921
(220) 2018 11 30
(210) 493318
(151) 2019 08 09
(441) 2019 04 23
(732) Medicago Inc., Québec (CA)
(540) (znak słowny)
(540) FLUFORZA
(510), (511) 5 szczepionki dla ludzi przeciwko grypie.
(111) 322922
(220) 2018 12 03
(210) 493356
(151) 2019 07 31
(441) 2019 03 04
(732) PODLEWSKA MARIOLA ZAKŁAD PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWY GUSTO, Raciszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOBO GUMI
(540)

(591) czerwony, żółty, fioletowy, niebieski, zielony, pomarańczowy,
różowy, czarny
(531) 01.01.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, cukierki, słodycze, cukierki żelowe, orzechy w czekoladzie i innych polewach, rodzynki w czekoladzie i innych polewach.
(111) 322923
(151) 2019 07 31

(220) 2018 12 03
(441) 2019 03 11

(210) 493361
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(732) COSTA COFFEE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fly dining
(540)

(591) ciemnoczerwony
(531) 11.01.01, 11.03.09, 26.01.04, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 29 sałatki owocowe, sałatki warzywne, koktajle mleczne,
napoje na bazie mleka i przetworów mlecznych, jogurty, sery, artykuły nabiałowe, wędliny, mięso i ryby pieczone i grillowane, przetworzone orzechy, warzywa przetworzone, grzyby, warzywa konserwowane, warzywa grilowane, warzywa duszone i gotowane, zapiekanki
(żywność), zupy, chipsy owocowe, 30 herbata, kawa, dodatki smakowe kawowe, napoje na bazie kawy, substytuty kawy, kakao, napoje na bazie kakao, wyroby kakaowe, czekolada do picia, herbatniki,
chleb, bułeczki, ciastka, preparaty zbożowe, czekolada, cykoria jako
substytut kawy, wyroby cukiernicze, ciasteczka kruche, mrożony jogurt (lody spożywcze), lody, lód, sorbety, herbatki ziołowe nie do celów leczniczych, herbatki owocowe, ciasteczka, ciasta, croissanty,
kanapki w tym kanapki zwijane typu wrap, quiche i naleśniki, tortille,
cukier, słodycze, tarty, gofry, wysokoproteinowe batoniki zbożowe,
31 owoce świeże, owoce cytrusowe świeże, pomarańcze, 32 napoje bezalkoholowe, woda do picia, soki owocowe, koktajle owocowe,
sorbety w postaci napojów, lemoniady, 43 dostarczanie żywności
i napojów, usługi restauracyjne, usługi barów przekąskowych, usługi restauracji przygotowujących żywność na wynos, usługi kawiarni,
usługi kafeterii, usługi barów kawowych, usługi jadłodajni, usługi cateringowe.
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(732) BROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Glifosin
(510), (511) 5 biocydy, fungicydy, herbicydy, insektycydy, pestycydy,
preparaty do niszczenia szkodników.
(111) 322927
(220) 2018 12 07
(210) 493538
(151) 2019 08 09
(441) 2019 01 21
(732) BROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Herbiko
(510), (511) 5 biocydy, fungicydy, herbicydy, insektycydy, pestycydy,
preparaty do niszczenia szkodników.

(591) niebieski, czarny
(531) 03.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, ulotki, prospekty, plakaty, próbki, dyplomy, gadżety, 41 organizacja warsztatów, konferencji, sympozjów, szkoleń, konkursów,
spotkań naukowych, rozrywkowych i kulturalnych, publikacja tekstów innych niż reklamowe.

(111) 322928
(220) 2018 12 07
(210) 493539
(151) 2019 08 09
(441) 2019 01 21
(732) VICTORIA A. SAWOSZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) STOK MARKET
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej,
katalogowej, wysyłkowej, oraz poprzez ofertę bezpośrednią świeżych i gotowych artykułów spożywczych, nabiału, jaj, wędlin, mięsa,
drobiu, dziczyzny, ryb, ekstraktów mięsnych, przetworów z mięsa
lub ryb, ryb żywych, ziół ogrodowych świeżych, konserwowanych,
mrożonych, suszonych i gotowanych owoców i warzyw, świeżych
owoców i warzyw, świeżych grzybów, kwiatów naturalnych i suszonych, orzechów laskowych, orzechów arachidowych, migdałów,
bakalii i dodatków do ciast, galaretek, dżemów, konfitur, kompotów,
miodu, melasy (syropy), drożdży, proszków do pieczenia, chleba, pieczywa, ciastek, deserów, herbaty, kawy, kakao, czekolady, cukru, soli,
musztardy, octu, sosów (przypraw), tapioki, sago, kawy nienaturalnej, przypraw, mąki i produktów zbożowych, makaronów, kasz, ryżu,
słodyczy i przekąsek, lodów, lodu, napojów i soków owocowych,
wody mineralnej i gazowanej oraz innych napojów bezalkoholowych, syropów i innych preparatów do produkcji napojów, tłuszczy
i olejów jadalnych, konserw i przetworów, mrożonek, żywności dietetycznej, żywności dla niemowląt, napojów alkoholowych i piwa,
używek, papierosów i tytoniu, akcesoriów do palenia, produktów
higienicznych, perfum i kosmetyków, płynów do pielęgnacji włosów, środków do czyszczenia zębów, olejków eterycznych, nieleczniczych artykułów toaletowych, mydeł, środków do czyszczenia,
polerowania, szorowania i ścierania, środków wybielających i innych
substancji stosowanych w praniu, zapalniczek, podpałek i zestawów
oraz akcesoriów do grilla, lekarstw, paraleków i farmaceutyków, materiałów i preparatów sanitarnych, jednorazowych serwetek i pieluch, noży i widelców oraz sztućców, płyt, taśm, płyt kompaktowych,
płyt DVD i innych materiałów audiowizualnych, oprogramowania
komputerowego, urządzeń oświetleniowych, zegarów i zegarków,
artykułów papierniczych, artykułów piśmiennych, gazet, czasopism,
map i książek, toreb, przyborów kuchennych i przyborów gospodarstwa domowego, opakowań i worków, opakowań do żywności, szkła
i porcelany, szczotek oraz urządzeń i materiałów czyszczących, produktów do utrzymywania i konserwacji, świec i zniczy, gier i zabawek, odzieży, obuwia, nakryć głowy, biżuterii, wyrobów tekstylnych,
artykułów pasmanteryjnych, wyrobów ze skóry, sprzętu biurowego,
artykułów dekoracyjnych, artykułów sportowych, produktów związanych z rekreacją, ogrodnictwem i majsterkowaniem, narzędzi,
produktów związanych z wystrojem wewnętrznym i zewnętrznym
powierzchni, urządzeniem i wyposażeniem domu, artykułów wyposażenia wnętrz, elektrycznych urządzeń do gospodarstwa domowego, artykułów dziecięcych, pieluszek niemowlęcych jednorazowych
z papieru lub celulozy, artykułów i pożywienia dla zwierząt, produktów samochodowych, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, rozpowszechnianie sponsorowanych powierzchni reklamowych.

(111) 322926
(151) 2019 08 09

(111) 322929
(151) 2019 08 12

(111) 322924
(220) 2018 12 03
(210) 493373
(151) 2019 07 31
(441) 2019 03 04
(732) ŻUCHOWICZ PAWEŁ KORNER MULTIMEDIA & SECURITY
SOLUTIONS, CRACOW SHOOTING ACADEMY-SZKOLENIA
STRZELECKIE, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Cracow Shooting Academy-Szkolenia Strzeleckie Zakrzewski
& Żuchowicz
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi w zakresie
sportu i kultury.
(111) 322925
(220) 2018 12 05
(210) 493462
(151) 2019 08 09
(441) 2019 04 23
(732) GEDEON RICHTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RECEPTA na sukces w medycynie
(540)

(220) 2018 12 07
(441) 2019 01 21

(210) 493536

(220) 2018 12 10
(441) 2019 04 23

(210) 493598
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(732) KIJANOWSKI TOMASZ, KIJANOWSKA DOROTA ROKOKO
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TURBANY.PL
(540)

(531) 09.07.02, 27.05.01
(510), (511) 25 turbany, apaszki [chustki], bandany na szyje, berety,
czapki [nakrycia głowy], daszki [nakrycia głowy], 26 peruki, włosy
do przedłużania, ludzkie włosy, kosmyki włosów.
(111) 322930
(220) 2018 12 10
(210) 493603
(151) 2019 08 01
(441) 2019 02 04
(732) NOSALOWY DWÓR SPÓŁKA JAWNA GACZOREK,
GRABOWSKA, Zakopane (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NABE SPA
(510), (511) 44 usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi związane z wykonywaniem zabiegów regeneracyjnych i rehabilitacyjnych, usługi
w zakresie terapii naturalnej, fizykoterapii i balneologii, usługi lecznicze paramedyczne, usługi gabinetów odnowy biologicznej, aromaterapia, masaże, usługi salonów piękności, usługi solarium, usługi
saun fińskich, łaźnie parowe, 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) 322931
(220) 2018 09 10
(151) 2019 02 18
(441) 2018 10 29
(732) AMBRA BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRESCO frizzante
(540)

(210) 490363

(111) 322932
(220) 2018 08 23
(210) 489634
(151) 2019 08 07
(441) 2019 04 01
(732) EKOCALLCENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKO TAXI
(540)

(591) niebieski, biały, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.03.15
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży.
(220) 2018 08 07
(441) 2019 04 08

(732) SIEDUSZEWSKA JUSTYNA, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Żłobek Zajączek
(540)

(591) fioletowy, czarny, biały, jasnorózowy
(531) 03.05.28, 03.05.01, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 prowadzenie usług w zakresie: żłobków dla dzieci, zakwaterowania tymczasowego świadczone przez obozy wakacyjne,
stołówek, obsługi gastronomicznej z własnym zapleczem.
(111) 322934
(220) 2018 09 05
(210) 490142
(151) 2019 08 12
(441) 2019 04 08
(732) SEPTODONT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Od teraz. Na co dzień. Akcesoria Septodont.
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne, 10
urządzenia i przyrządy stomatologiczne.
(111) 322935
(220) 2018 10 04
(210) 491261
(151) 2019 08 09
(441) 2018 11 19
(732) TERMY CELEJÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TERMY CELEJÓW
(510), (511) 3 preparaty kosmetyczne do kąpieli, 5 woda termalna, sole
do kąpieli mineralnych, sole wód mineralnych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, 32 woda mineralna (napoje), 40 wytwarzanie energii, 43
usługi hotelowe, usługi restauracyjne, 44 sanatoria (usługi), usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi kuracji uzdrowiskowych.
(111) 322936
(220) 2018 10 22
(210) 491852
(151) 2019 08 14
(441) 2019 04 01
(732) NEO HOSPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ONE SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) neo HOSPITAL
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(111) 322933
(151) 2019 08 12
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(210) 489105

(591) niebieski, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 zarządzanie szpitalami, zarządzanie biznesowe
w szpitalach, zarządzanie administracyjne w szpitalach, 44 usługi
świadczone przez szpitale, usługi prywatnych szpitali, szpitale, usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, ambulatoryjna opieka medyczna, konsultacje medyczne.
(111) 322937
(220) 2018 12 27
(151) 2019 08 08
(441) 2019 03 18
(732) SICO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hanzafluo
(540)

(591) pomarańczowy, biały, granatowy
(531) 26.03.04, 26.03.23, 27.05.01, 26.13.25, 29.01.13

(210) 494242
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(510), (511) 35 reklama (rozpowszechnianie materiałów), ulotki, prospekty, druki, próbki, wzorniki, reklama za pośrednictwem Internetu,
publikowanie tekstów reklamowych, reklamy prasowe, reklamy korespondencyjne, promocja sprzedaży dla osób trzecich.

(111) 322938
(220) 2018 12 27
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 11
(732) ŁASKAWSKA MALWINA, Karwiany (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BE MISTIC by Agnieszka Maciąg
(540)

(210) 494279

(591) złoty
(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do brwi,
kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, mydła, preparaty do demakijażu, 4
światełka nocne [świeczki], świece, świece zapachowe, 14 biżuteria
i wyroby jubilerskie, 16 karty, karty do kolekcjonowania inne niż
do gier, książki, notatniki [notesy], 25 dzianina [odzież], odzież gimnastyczna, szale.
(111) 322939
(220) 2018 12 27
(210) 494280
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 11
(732) ŁASKAWSKA MALWINA, Karwiany (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BE MISTIC
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do brwi,
kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, mydła, preparaty do demakijażu, 4
światełka nocne [świeczki], świece, świece zapachowe, 14 biżuteria
i wyroby jubilerskie, 16 karty, karty do kolekcjonowania inne niż
do gier, książki, notatniki [notesy], 25 dzianina [odzież], odzież gimnastyczna, szale.
(111) 322940
(220) 2018 12 27
(151) 2019 06 07
(441) 2019 02 18
(732) ŁASKAWSKA MALWINA, Karwiany (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 494292

(591) złoty
(531) 01.03.07, 01.03.16, 02.03.17, 29.01.11
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do brwi,
kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, mydła, preparaty do demakijażu, 4
światełka nocne [świeczki], świece, świece zapachowe, 14 biżuteria
i wyroby jubilerskie, 16 karty, karty do kolekcjonowania inne niż
do gier, książki, notatniki [notesy], 25 dzianina [odzież], odzież gimnastyczna, szale.
(111) 322941
(220) 2015 03 30
(210) 440833
(151) 2018 05 25
(441) 2015 07 20
(732) MAŁKOWSKI PAWEŁ, STRÓŻYŃSKI JAKUB ŚWIEŻO PALONA
SPÓŁKA CYWILNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Świeżo Palona
(510), (511) 7 młynki do kawy inne niż o napędzie ręcznym, 11 elektryczne ekspresy do kawy, 21 ekspresy do kawy nieelektryczne,

243

dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne dzbanki do kawy nieelektryczne, filtry do kawy nieelektryczne młynki do kawy ręczne, łyżki
do mieszania, młynki do użytku domowego ręczne.

(111) 322942
(220) 2016 11 21
(210) 464159
(151) 2017 10 19
(441) 2017 02 13
(732) TARGI LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin (PL);
MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGRO-PARK
(540)

(591) czarny, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie i obsługa imprez targowych i wystawienniczych w celach handlowych I reklamowych, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi marketingowe,
usługi reklamowe, przygotowywanie, publikowanie, dystrybucja,
uaktualnianie materiałów reklamowych, takich jak: katalogi targowe,
plakaty, druki, prospekty, broszury, gadżety, materiały promocyjne,
pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji handlowych, pośrednictwo handlowe, wynajem powierzchni na cele reklamowe, wynajem powierzchni wystawienniczych, dekoracja stoisk
wystawienniczych, wypożyczanie urządzeń i wyposażenia biurowego, badanie rynku i opinii publicznej, pozyskiwanie, gromadzenie
i udostępnianie informacji, doradztwo specjalistyczne w zakresie reklamy, 41 organizowanie i obsługa wystaw oraz targów związanych
z kulturą, edukacją lub rozrywką, organizowanie i obsługa konferencji, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów, usługi wydawnicze.
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 322943
(220) 2017 12 11
(210) 479956
(151) 2018 10 11
(441) 2018 02 12
(732) LEDÓCHOWSKI ROBERT, Warszawa (PL);
PIEKARSKI MARIUSZ, Łomianki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Unidos
(510), (511) 35 agencje reklamowe, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, negocjowanie
umów biznesowych dla osób trzecich, poszukiwania w zakresie
patronatu, reklama, rekrutacja personelu, usługi menedżerskie dla
sportowców. 			
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 322944
(220) 2018 09 27
(210) 491055
(151) 2019 07 31
(441) 2019 03 11
(732) OPTIMUM M. KRAJEWSKA, J. WASYLUK LEKARZE OKULIŚCI,
SPÓŁKA PARTNERSKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) optimum
(540)

(591) niebieski, zielony, żółty, czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.09.04, 26.02.24, 01.15.01
(510), (511) 35 badania w dziedzinie działalności szpitalnej, ekspertyzy handlowe dla szpitali i placówek medycznych dotyczących wyboru
towarów i usług, 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 pro-
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gramów 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) 322945
(220) 2018 10 09
(210) 491451
(151) 2019 07 26
(441) 2019 02 18
(732) PATCH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piła (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PATCH
(510), (511) 19 asfalt, nawierzchnie asfaltowe, bitumiczne wyroby dla
budownictwa, betonowe elementy budowlane, materiały wiążące
do naprawy drogi, materiały do budowy i pokryć drogi, płyty budowlane, niemetalowe, płyty brukowe, niemetalowe, smoła, bitumiczne
powłoki dachowe, 40 recykling odpadów i śmieci, sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu [przetwarzanie].
(111) 322946
(220) 2018 10 12
(210) 491571
(151) 2019 08 06
(441) 2019 04 15
(732) MONABOOKS IDZI SPÓŁKA JAWNA, Bogucin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) selfbook
(540)

(591) niebieski, czarny
(531) 02.01.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 książki, książki z opowiadaniami.
(111) 322947
(220) 2018 10 16
(210) 491691
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 15
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DREMEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rudna Mała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DREMEX EST. 1978
(540)

(531) 24.17.01, 24.17.02, 26.02.01, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy konstrukcyjne, budowlane mianowicie: akcesoria obudowy łukowej podatnej stalowej, okła-

Nr 11/2019

dziny siatkowe, rozpory rurowe, strzemiona dwujarzmowe, odrzwia
obudowy, kotwie stalowe, trasy jezdne kolejek podwieszonych linowych, stojaki cierne, rury kołnierzowe, 7 trasy jezdne kolejek podwieszonych spalinowych, 11 umywalki, wanny łazienkowe, wanny do nasiadówek, zlewozmywaki, aparatura i instalacje sanitarne, brodziki,
brodziki do zabudowy, kabiny kąpielowe, 19 balustrady, budowlane
materiały niemetalowe, granit, wyroby kamieniarskie, marmur, płytki
do konstrukcji, okładziny i pokrycia ścian niemetalowe, deski drewno
budowlane, parkiety, pomniki, niemetalowe: dachy, posadzki i podkłady kolejowe, 20 blaty stołów, listewki ram obrazów, lustra, meble,
elementy do mebli, niemetalowe płytki wykładzinowe, stojaki, 31 produkty rolne, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów.

(111) 322948
(220) 2018 10 22
(210) 491840
(151) 2019 08 01
(441) 2019 01 28
(732) ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) niebieski, biały, czerwony, brązowy, jasnobrązowy
(531) 29.01.15, 02.01.02, 02.01.22, 19.01.08, 01.15.05, 01.15.14,
24.13.17, 24.07.01, 24.07.23
(510), (511) 41 organizowanie: spektakli, zjazdów, sympozjów, zebrań, apeli na uroczystościach: państwowych strażackich, patriotyczno-religijnych, na pogrzebach.
(111) 322949
(220) 2018 10 24
(210) 491966
(151) 2019 07 26
(441) 2019 02 18
(732) MARTINELLI SOPHIE, Romainville (FR)
(540) (znak słowny)
(540) CACTUS GARDEN
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do opalania, olejki
eteryczne, mydła, mydła zapachowe, wyroby kosmetyczne w postaci
dezodorantów do użytku osobistego, kosmetyczne żele pod prysznic,
kosmetyczne żele kąpielowe, zapachowe sole do kąpieli, szampony,
zapachowe mleczka kosmetyczne oraz lotony do ciała, zapachowe
kremy do ciała, perfumy, produkty perfumeryjne, woda zapachowa,
woda toaletowa, woda kolońska, preparaty kosmetyczne do odświeżania powietrza, preparaty kosmetyczne do odświeżania pomieszczeń, bazy do perfum kwiatowych, saszetki zapachowe do bielizny.
(111) 322950
(220) 2018 12 27
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 11
(732) ŁASKAWSKA MALWINA, Karwiany (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BE MISTIC by Agnieszka Maciąg
(540)

(591) złoty
(531) 01.03.07, 01.03.16, 02.03.17, 27.05.01, 29.01.02

(210) 494295
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(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do brwi,
kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, mydła, preparaty do demakijażu, 4
światełka nocne [świeczki], świece, świece zapachowe, 14 biżuteria
i wyroby jubilerskie, 16 karty, karty do kolekcjonowania, inne niż
do gier, książki, notatniki [notesy], 25 dzianina [odzież], odzież gimnastyczna, szale.

(111) 322951
(220) 2018 03 16
(151) 2018 11 07
(441) 2018 05 28
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Acatar CONTROL
(540)

(210) 483647

(591) biały, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 26.04.03, 26.04.05, 26.04.22, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.04, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej,
preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty
perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne,
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki
eteryczne, 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, materiały
opatrunkowe, okłady, 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 lecznicze, napary
lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, terapeutyczne plastry.
(111) 322952
(220) 2015 11 13
(151) 2019 07 11
(441) 2016 02 15
(732) KRYŚCIAK ARNOLD, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CeMBe
(540)
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materiały metalowe do budowy dróg żelaznych, przewody nieelektryczne, liny i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne,
wyroby ślusarskie, rury i rurki metalowe, kasy pancerne, rudy (kruszce), blacha [płyty, arkusze], bramy metalowe, metalowe materiały
zbrojeniowe dla budownictwa, dachówki metalowe, pokrycia metalowe na dachy, dzwonki do drzwi nieelektryczne, futryny do drzwi
metalowe, klamki do drzwi metalowe, kołatki do drzwi, metalowe
ograniczniki do drzwi, osprzęt metalowy do drzwi, metalowe płyty do drzwi, skrobaczki do drzwi, sprężyny do drzwi [nieelektryczne], urządzenia do otwierania drzwi nieelektryczne, zamknięcia
do drzwi [nieelektryczne], zasuwy do drzwi, drzwi metalowe, rolki,
prowadnice do drzwi przesuwnych, folia aluminiowa, gałki [uchwyty] metalowe, kątowniki stalowe, klamki do drzwi metalowe, kołatki
do drzwi, kołki do ścian metalowe, kołki metalowe, kołnierze metalowe, nasady metalowe kominowe, kominowe trzony metalowe,
kominy metalowe, łaty metalowe, narożniki metalowe w budownictwie, rączki do narzędzi metalowe, nasady kominowe metalowe,
ogrodzenia metalowe, okucia do drzwi metalowe, okucia drzwiowe
(ozdobne) metalowe, okucia metalowe, okucia metalowe do okien,
okucia okienne (ozdobne) metalowe, ościeżnice metalowe, palisady do ogrodzeń metalowe, progi metalowe, prowadnice do drzwi
przesuwnych z metalu, rolety zewnętrzne metalowe, rusztowania
metalowe, rynny dachowe metalowe, obudowy metalowe schodów,
stopnie schodów metalowe, zawiasy metalowe, metalowe materiały
zbrojeniowe do betonu, 17 kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika
i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, tworzywa
sztuczne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji, materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, rury elastyczne niemetalowe, 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy,
budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, 35 reklama,
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, majątek nieruchomy: wycena nieruchomości,
wynajmowanie mieszkań,wynajmowanie pomieszczeń biurowych [
nieruchomości], zarządzanie majątkiem, zarządzanie majątkiem nieruchomym, 37 usługi budowlane, budowa i naprawy magazynów,
budowa pawilonów i sklepów targowych, budownictwo, budownictwo przemysłowe, informacja budowlana, izolowanie budynków,
malowanie, montaż rusztowań, murowanie, nadzór budowlany, rozbiórka budynków, tynkowanie, montaż drzwi i okien, naprawy drzwi
i okien, montaż i naprawy bram garażowych, usługi dekarskie, zabezpieczanie przed wilgocią [ budownictwo], naprawa zamków.

(111) 322953
(220) 2016 04 11
(210) 454669
(151) 2019 02 07
(441) 2016 10 10
(732) GRUPA NETSPRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EN
(540)

(210) 449200

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metaliczne i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów,
drukarzy i artystów, 6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane
materiały metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane,

(591) biały, jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Papier, karton i wyroby z papieru i kartonu, mianowicie: aktówki jako [artykuły biurowe], albumy do wklejania, almanachy
jako[roczniki], artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), atlasy, bilety,
biuletyny informacyjne, bloki jako[artykuły papiernicze], bloki do pisania, bloki rysunkowe, arkusze z celulozy regenerowanej do pakowania, drukowane rozkłady, etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki
jako[statuetki] z papieru mache, formularze jako[blankiety, druki],
gazety, indeksy, skorowidze, kalendarze, kartki grające z życzeniami, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier,
karty pocztowe, katalogi, kokardy papierowe, komiksy, koperty jako
[artykuły piśmienne], koperty na butelki z kartonu lub papieru, materiały do rysowania, materiały drukowane, naklejki jako[materiały
piśmienne], notatniki jako [notesy], okładki, obwoluty jako[artykuły
papiernicze], opakowania do butelek z tektury lub papieru, papier
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do pisania jako papier[listowy], papier pergaminowy, papier przebitkowy jako[materiały piśmienne], papier srebrny, papier świecący,
papier w arkuszach jako[artykuły piśmienne], podkładki do pisania
z klipsem, podręczniki jako[książki], podstawki na stół papierowe,
pudełka kartonowe lub papierowe, rysunki jako[ryciny], segregatory
jako[artykuły biurowe], serwetki papierowe, skoroszyty, skoroszyty
na dokumenty, szablony jako[artykuły piśmienne], szyldy z papieru
lub z kartonu, taśmy samoprzylepne papierowe do celów papierniczych lub do użytku domowego, teczki na dokumenty jako[artykuły
biurowe], teczki z notatnikiem, torebki do pakowania jako[koperty,
woreczki] z papieru, ulotki, zakładki do książek, zawiadomienia jako[artykuły papiernicze], zeszyty, druki, w szczególności dzienniki, poradniki, publikacje, broszury, czasopisma, informatory, kalendarze,
katalogi, skrypty, książki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały promocyjne, materiały do korespondencji., 35 Reklama, usługi reklamowe, usługi public relations, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, marketing, usługi agencji marketingowych, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, administrowanie
i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, usługi edytorskie w dziedzinie
reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, wynajem przestrzeni reklamowej, udostępnianie
powierzchni reklamowej, publikowanie tekstów sponsorowanych,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi w zakresie badania rynku, badania opinii publicznej, organizowanie giełd
i targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie
gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o charakterze
reklamowym, z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, informacja o wyżej
wymienionych usługach, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, promocja sprzedaży,
usługi informacyjne dla konsumentów, usługi informacyjne dotyczące reklamy, zarządzanie bazami danych, tworzenie i kompilacja
komputerowych baz danych, udostępnienie i zarządzanie bazami
danych, publikowanie tekstów reklamowych, usługi reklamowe dotyczące baz danych, publikacja zdjęć reklamowych, informacja o tej
usłudze., 41 Organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, kongresów i sympozjów, wystaw i targów w celach kulturalnych i edukacyjnych, wydawanie publikacji multimedialnych i internetowych,
usługi wydawnicze, publikacja czasopism, magazynów, organizowanie konkursów, dzienników internetowych, udostępnianie publikacji
on-line, periodyków, tekstów innych niż reklamowe, publikacja zdjęć
innych niż reklamowe, informacja o powyższych usługach., 42 Badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy
przemysłowe i usługi badawcze, przemysłowa analiza i badanie towarów oraz usług, analizy, opracowywanie, odtwarzanie, projektowanie baz danych dla osób trzecich, projektowanie komputerowych
baz danych, hosting komputerowych baz danych, elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu
baz danych, tworzenie programów komputerowych, usługi komputerowe w zakresie zarządzania sieciami komputerowymi, odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz danych, usługi
w zakresie tworzenia i utrzymywania stron i witryn internetowych
dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie serwisów internetowych i multimedialnych, administrowanie serwisami internetowymi,
usługi w zakresie tworzenia prezentacji internetowych i multimedialnych, informacja o powyższych usługach. .

(111) 322954
(220) 2016 04 11
(210) 454671
(151) 2019 02 07
(441) 2016 10 10
(732) GRUPA NETSPRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EN EMAIL NETWORK
(540)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01
(510), (511) 16 Papier, karton i wyroby z papieru i kartonu, mianowicie: aktówki jako [artykuły biurowe], albumy do wklejania, almanachy

Nr 11/2019

jako[roczniki], artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), atlasy, bilety,
biuletyny informacyjne, bloki jako[artykuły papiernicze], bloki do pisania, bloki rysunkowe, arkusze z celulozy regenerowanej do pakowania, drukowane rozkłady, etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki
jako[statuetki] z papieru mache, formularze jako[blankiety, druki],
gazety, indeksy, skorowidze, kalendarze, kartki grające z życzeniami, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier,
karty pocztowe, katalogi, kokardy papierowe, komiksy, koperty jako
[artykuły piśmienne], koperty na butelki z kartonu lub papieru, materiały do rysowania, materiały drukowane, naklejki jako[materiały
piśmienne], notatniki jako [notesy], okładki, obwoluty jako[artykuły
papiernicze], opakowania do butelek z tektury lub papieru, papier
do pisania jako papier[listowy], papier pergaminowy, papier przebitkowy jako[materiały piśmienne], papier srebrny, papier świecący,
papier w arkuszach jako[artykuły piśmienne], podkładki do pisania
z klipsem, podręczniki jako[książki], podstawki na stół papierowe,
pudełka kartonowe lub papierowe, rysunki jako[ryciny], segregatory
jako[artykuły biurowe], serwetki papierowe, skoroszyty, skoroszyty
na dokumenty, szablony jako[artykuły piśmienne], szyldy z papieru
lub z kartonu, taśmy samoprzylepne papierowe do celów papierniczych lub do użytku domowego, teczki na dokumenty jako[artykuły
biurowe], teczki z notatnikiem, torebki do pakowania jako[koperty,
woreczki] z papieru, ulotki, zakładki do książek, zawiadomienia jako[artykuły papiernicze], zeszyty, druki, w szczególności dzienniki, poradniki, publikacje, broszury, czasopisma, informatory, kalendarze,
katalogi, skrypty, książki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały promocyjne, materiały do korespondencji., 35 Reklama, usługi reklamowe, usługi public relations, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, marketing, usługi agencji marketingowych, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, administrowanie
i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, usługi edytorskie w dziedzinie
reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, wynajem przestrzeni reklamowej, udostępnianie
powierzchni reklamowej, publikowanie tekstów sponsorowanych,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi w zakresie badania rynku, badania opinii publicznej, organizowanie giełd
i targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie
gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o charakterze
reklamowym, z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, informacja o wyżej
wymienionych usługach, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, promocja sprzedaży,
usługi informacyjne dla konsumentów, usługi informacyjne dotyczące reklamy, zarządzanie bazami danych, tworzenie i kompilacja
komputerowych baz danych, udostępnienie i zarządzanie bazami
danych, publikowanie tekstów reklamowych, usługi reklamowe dotyczące baz danych, publikacja zdjęć reklamowych, informacja o tej
usłudze., 41 Organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, kongresów i sympozjów, wystaw i targów w celach kulturalnych i edukacyjnych, wydawanie publikacji multimedialnych i internetowych,
usługi wydawnicze, publikacja czasopism, magazynów, organizowanie konkursów, dzienników internetowych, udostępnianie publikacji
on-line, periodyków, tekstów innych niż reklamowe, publikacja zdjęć
innych niż reklamowe, informacja o powyższych usługach., 42 Badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy
przemysłowe i usługi badawcze, przemysłowa analiza i badanie towarów oraz usług, analizy, opracowywanie, odtwarzanie, projektowanie baz danych dla osób trzecich, projektowanie komputerowych
baz danych, hosting komputerowych baz danych, elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu
baz danych, tworzenie programów komputerowych, usługi komputerowe w zakresie zarządzania sieciami komputerowymi, odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz danych, usługi
w zakresie tworzenia i utrzymywania stron i witryn internetowych
dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie serwisów internetowych i multimedialnych, administrowanie serwisami internetowymi,
usługi w zakresie tworzenia prezentacji internetowych i multimedialnych, informacja o powyższych usługach. .

(111) 322955
(151) 2019 07 16

(220) 2016 07 18
(441) 2019 01 28

(210) 459227
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(732) DZIERŻAK RYSZARD, DZIERŻAK KAMIL F.H.U.P. DZIERŻAK
SPÓŁKA CYWILNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DZIERŻAK
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
pozwalających nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowni, w sklepie detalicznym, jak również zgrupowanie różnych towarów
na stronie internetowej pozwalających nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie internetowym w tym takich towarów jak
między innymi: maszyny i obrabiarki do obróbki skrawaniem metali
i drewna, spawarki, sprężarki, pompy, narzędzia ręczne warsztatowe,
elektryczne i ogrodnicze, akcesoria, do gazu propan butan, w tym
między innymi czwórniki, trójniki i redukcje do gazu na małe butle,
dmuchawy gazowe, aparatura do sprawdzania szczelności instalacji
gazowych, narzędzia dla instalatorów gazowych, uchwyty do wytaczadła i głowice wytaczarskie, imadła, imadła maszynowe, imadła modułowe rozdzielcze, imadła precyzyjne, podstawy obrotowe
do imadeł, klucze dynamometryczne, kły tokarskie precyzyjne, kły
tokarskie obrotowe, łapy mocujące w zestawach z płytkami dociskowymi, narzędzia medyczne-mix, narzędzia, mocujące, w tym między
innymi pryzmy szlifierskie, narzędzia podziałowe, w tym między
innymi podzielnice, podzielnice uniwersalne, koniki, podziałowe
stoły obrotowe, narzędzia pomiarowe, w tym między innymi promieniomierze, czujniki elektroniczne, czujniki krawędziowe, czujniki
zegarowe, średnicówki, głębokościomierze, grubościomierze, kątomierze zegarowe, liniały elektroniczne i liniały stalowe, mikrometry,
płytki pomiarowe, promieniomierze, wysokościomierze, suwmiarki,
narzędzia ślusarskie, w tym między innymi cyrkle ślusarskie i cyrkle
sprężynowe, macki zewnętrzno-wewnętrzne, podstawy montażowe do oprawek, prasy mechaniczne ręczne, wbijaki klinowe ręczne,
noże tokarskie, oprawki zaciskowe, klucze do oprawek zaciskowych,
palniki gazowe, lutownicze i dekarskie, płytki skrawające, reduktory gazowe i zestawy podłączeniowe do butli gazowych, sprzęt
magnetyczny, w tym między innymi pryzmy i stoły magnetyczne,
stoły frezarskie, stoły krzyżowe, kuchnie gazowe wielopalnikowe,
kuchenki gazowe dwu i cztero-palnikowe, taborety gazowe, płyty
gazowe do smażenia, trzpienie frezarskie, tuleje zaciskowe i nakrętki
mocujące do tulejek zaciskowych, uchwyty tokarskie, tarcze zbierakowe, adaptery do uchwytów, szczęki do uchwytów, klucze i śruby
mocujące do uchwytów tokarskich, orzechy i spirale do uchwytów
tokarskich, trzpienie i uchwyty wiertarskie, urządzenia do ostrzenia
narzędzi, wiertła i kamienie medyczne, uchwyty i wieszaki silikonowe, ramki na zdjęcia.
(111) 322956
(220) 2018 02 05
(210) 481990
(151) 2019 07 08
(441) 2018 05 07
(732) HEARST COMMUNICATIONS, INC., New York (US)
(540) (znak słowny)
(540) COSMOPOLITAN
(510), (511) 9 oprogramowanie gier komputerowych, oprogramowanie gier komputerowych do pobrania dostępne za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej lub za pośrednictwem urządzeń bezprzewodowych, 41 usługi rozrywkowe, mianowicie udostępnianie
gier komputerowych dostępnych on-line z sieci komputerowej.
(111) 322957
(220) 2018 06 25
(210) 487509
(151) 2019 06 21
(441) 2019 03 04
(732) STOWARZYSZENIE DELTA, Ostrowiec Świętokrzyski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Świętokrzyski scyzoryk
(510), (511) 16 afisze, plakaty, atlasy, albumy do wklejania, bilety,
bielizna stołowa papierowa, biuletyny informacyjne, bloki (artykuły
papiernicze), broszury, czasopisma (periodyki), opakowania do butelek z kartonu lub papieru, fotografie (wydrukowane), gazety, girlandy
papierowe, odbitki graficzne, kalendarze, kartki z życzeniami, karty
pocztowe, katalogi, koperty (artykuły piśmienne), książki, zakładki
do książek, mapy (geograficzne), naklejki, nalepki (materiały piśmienne), linijki rysownicze, notatniki (notesy), komiksy, mapy (geograficzne), obrazy i zdjęcia, artykuły papiernicze, podstawki do długopisów
i ołówków, podstawki pod kufle do piwa, publikacje (drukowane),
pudełka kartonowe, pudełka papierowe (z papieru lub kartonu), reprodukcje graficzne, rysunki, stemple (do pieczętowania), przybory
szkolne (artykuły piśmienne), temperówki (do ołówków, elektryczne
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lub nieelektryczne), torebki do pakowania, (koperty, woreczki) z papieru lub tworzyw sztucznych, torby papierowe, zeszyty (do pisania
lub rysowania), kartki z życzeniami, zakładki do książek, 25 bielizna
osobista, bielizna wchłaniająca pot, buty narciarskie, czapki (nakrycie głowy), daszki (nakrycie głowy), fartuchy, kamizelki, kostiumy
kąpielowe, koszule, koszulki z krótkim rękawem, kurtki, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, mundury, nakrycia głowy,
obuwie, ocieplacze, odzież, okrycia wierzchnie (odzież), pikowane
kurtki, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, stroje przeciwdeszczowe, swetry, szaliki, 28 balony, bańki mydlane (zabawki),
bąki (zabawki), gry planszowe, karty do gry, kule bilardowe, klocki
do zabawy (konstrukcyjne), kule bilardowe, zabawki, zjeżdżalnie
(przedmioty do zabaw), 39 dystrybucja energii, dystrybucja wody,
rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja transportu, transport, transport autobusowy, usługi kierowców, usługi transportu na wycieczki
ze zwiedzaniem, usługi w zakresie organizowania wycieczek, wynajem autokarów, wynajem samochodów, wynajmowanie miejsc
parkingowych, wynajmowanie koni, 41 fotografia, fotoreportaże,
informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenie), organizowanie konkursów (szkolenie), organizowanie konkursów (edukacja
i rozrywka), planowanie przyjęć, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, sport (wypożyczanie sprzętu), usługi muzeów, usługi parków
rozrywki, usługi rozrywkowe, usługi w zakresie obozów wakacyjnych, wystawianie spektakli na żywo.

(111) 322958
(220) 2018 08 09
(210) 489199
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 17
(732) CRIDO MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INNOVATION TODAY
(540)

(591) granatowy, pomarańczowy, biały
(531) 27.05.01, 26.04.09, 29.01.13
(510), (511) 35 analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, badania w zakresie biznesu, doradztwo w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej,
usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania
ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami
potrzebującymi finansowania, usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pośrednictwem bloga, wsparcie administracyjne
w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, 36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, informacje finansowe,
inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, usługi finansowania,
zarządzanie finansami, 41 publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe).
(111) 322959
(220) 2018 08 29
(210) 489867
(151) 2019 07 03
(441) 2019 01 03
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lato z radiem FESTIWAL
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(540)

(531) 01.03.02, 01.03.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, 09 płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami,
kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16
dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze,
kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz
technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku
i opinii publicznej, w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38
usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu
i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów,
zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie
organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji
radiowych i telewizyjnych, nagrania, audycje, transmisje oraz produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie przez stacje
radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, biura redakcyjne, rejestrowanie
na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych
technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji meteorologicznych, podawaniu
informacji, komunikatów meteorologicznych, udzielaniu informacji
meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.
(111) 322960
(220) 2018 08 29
(210) 489868
(151) 2019 07 03
(441) 2019 01 03
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) lato z radiem fest
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyski
optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych,
interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami, kasety
wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji,
aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki,
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze,
katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku i opinii publicznej,
w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania im-
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prez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych,
naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych,
konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi
w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, nagrania, audycje, transmisje oraz produkcje radiowe
i telewizyjne produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań
dźwiękowych, biura redakcyjne, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących
realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu
informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.

(111) 322961
(220) 2018 11 13
(210) 492598
(151) 2019 08 07
(441) 2019 03 04
(732) M2-BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) m2 BROKER
(540)

(591) czerwony, złoty
(531) 27.05.01, 27.05.21, 27.07.01, 27.07.21, 26.04.01, 26.04.08,
26.04.17, 26.04.18, 29.01.12
(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,
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, ubezpieczeniowe usługi brokerskie.
(111) 322962
(220) 2018 12 10
(151) 2019 08 01
(441) 2019 02 04
(732) TLNC GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TLNC BRINGING MILLIONS TO FULFILLMENT
(540)

(210) 493606

(591) szary, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.11, 26.01.14, 02.01.16,
02.01.22, 02.01.23
(510), (511) 9 publikacje w formie elektronicznej do pobrania, 35
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, reklama, usługi ekspertów w dziedzinie
efektywności biznesowej, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, 41 doradztwo zawodowe, edukacja
religijna, informacja o edukacji, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie warsztatów, publikowanie książek, usługi trenerskie, doradztwo w zakresie życia osobistego, produkcja filmów
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innych niż reklamowe, publikowanie online elektronicznych książek
i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
udostępnianie publikacji elektronicznych nie do pobrania, 45 doradztwo duchowe.

(111) 322963
(220) 2018 12 10
(210) 493615
(151) 2019 08 01
(441) 2019 02 04
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE METAL-HURT
D. RAFIŃSKA, B. WESOŁOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lOfTiM
(540)

(591) biały, czarny, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.19
(510), (511) 11 kabiny prysznicowe, baterie kranowe, baterie prysznicowe, natryski, umywalki łazienkowe, zlewozmywaki.
(111) 322964
(220) 2019 01 24
(210) 495189
(151) 2019 08 12
(441) 2019 04 23
(732) ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Pszczyna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GO GREEN GRILL
(540)

(591) brązowy, zielony, biały
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 29 kiełbasy, szynki, przekąski mięsne, mięso surowe, wieprzowina, wołowina, parówki, wędliny, wędzonki, kiełbasy na grilla.
(111) 322965
(220) 2019 01 29
(210) 495345
(151) 2019 08 09
(441) 2019 03 25
(732) GREEN COMMUNICATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Medyczna Racja Stanu
(510), (511) 16 broszury, czasopisma, gazety, książki, raporty, opracowania i publikacje naukowe z dziedziny medycyny oraz rynku usług
medycznych, 41 organizowanie i prowadzenie: konferencji, szkoleń, seminariów, warsztatów i debat, produkcja filmów, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, udostępnianie publikacji elektronicznych, 42
usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron internetowych, usługi
w zakresie tworzenia i prowadzenia serwisów internetowych oraz serwisów na platformach mediów społecznościowych.
(111) 322966
(220) 2019 02 14
(210) 495939
(151) 2019 07 09
(441) 2019 03 25
(732) Noris Pharma AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) CARBOXIN
(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) 322967
(151) 2019 07 09

(220) 2019 02 14
(441) 2019 03 25

(210) 495945

249

(732) Noris Pharma AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) NEFROXIN
(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) 322968
(220) 2019 03 05
(210) 496744
(151) 2019 08 19
(441) 2019 04 23
(732) WROŃSKI SŁAWOMIR, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ORTO-RES
(510), (511) 10 urządzenia do ćwiczeń do celów 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, protezy kończyn, obuwie i wkładki ortopedyczne, gorsety korekcyjne, 35 usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej, także za pośrednictwem internetu takich towarów jak:
urządzenia do ćwiczeń do celów rehabilitacyjnych, ortezy, medyczne aparaty ortopedyczne, urządzenia ortopedyczne, instrumenty
ortopedyczne, przyrządy terapeutyczne przystosowane dla osób
niepełnosprawnych, urządzenia do terapeutycznej stymulacji ciała,
aparatura do wzmacniania ciała [terapeutyczna], medyczne przyrządy terapeutyczne, materace ortopedyczne do użytku medycznego,
protezy kończyn, obuwie i wkładki ortopedyczne, gorsety korekcyjne, peruki, protezy piersi, foteliki rehabilitacyjne, kule, laski, balkoniki, wkładki i obuwie ortopedyczne, drobny sprzęt medyczny, łóżka
do celów medycznych i rehabilitacyjnych, rampy nastawne, wyroby
przeciwżylakowe, pośrednictwo w obrocie sprzętem rehabilitacyjnym, ortopedycznym i materiałami medycznymi, usługi marketingowe, marketing internetowy, usługi w zakresie marketingu cyfrowego,
przetwarzanie i analiza danych biznesowych, doradztwo biznesowe,
44 prowadzenie usług w zakresie: rehabilitacji medycznej, rehabilitacji funkcjonalnej, fizjoterapii, fizykoterapii, treningu medycznego,
terapii manualnej, profilaktyka i promocja zdrowotna zabiegów medycznych i rehabilitacyjnych, terapia manualna, usługi przychodni
rehabilitacyjnych, usługi rehabilitacji leczniczej, usługi fizjoterapii
i fizykoterapii, usługi w zakresie wypożyczania artykułów i sprzętu zaopatrzenia ortopedyczno-rehabilitacyjnego, usługi związane
z ochroną zdrowia, usługi z zakresu diagnostyki medycznej, profilaktyki zdrowotnej i protetyki, usługi w zakresie klinik zdrowia, usługi
doradztwa technicznego dotyczącego zdrowia, usługi doradcze
w zakresie zdrowia, informacja w zakresie zdrowia i rehabilitacji.
(111) 322969
(220) 2018 12 10
(210) 493623
(151) 2019 08 06
(441) 2019 01 21
(732) ZARYS INTERNATIONAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zabrze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) omegapack
(540)

(591) ciemnoniebieski, turkusowy
(531) 29.01.12, 27.05.01
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(510), (511) 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, automatyczne przyrządy
do pobierania krwi, bandaże do celów ortopedycznych, bandaże
do podtrzymywania ciała ludzkiego, bandaże elastyczne, bandaże
elastyczne do podtrzymywania, bandaże elastyczne (opaski elastyczne), bandaże podtrzymujące, bandaże usztywniające do celów chirurgicznych, cewniki, cewniki do celów medycznych, cewniki do użytku chirurgicznego, cewniki do użytku w urologii, cewniki
medyczne, cewniki medyczne i chirurgiczne, cewniki urologiczne,
chirurgiczna odzież operacyjna, chirurgiczne maski oddechowe,
chirurgiczne pokrowce na obuwie, chirurgiczne (przyborniki na instrumenty-), chirurgiczne przyrządy tnące, czepki chirurgiczne,
drenujące rurki do celów medycznych, dreny chirurgiczne do drenażu ran, dreny do celów medycznych, dreny do ssaka do celów
medycznych, elastyczne bandaże, elastyczne bandaże uciskowe
do celów chirurgicznych, elastyczne bandaże uciskowe do celów
medycznych, fartuchy chirurgiczne, fartuchy dla chirurgów, folie
do pokrywania powierzchni wokół nacięcia do użytku chirurgicznego, igły chirurgiczne, igły do celów chirurgicznych, igły do celów
medycznych, igły do pobierania krwi, igły do robienia zastrzyków
do użytku medycznego, igły do robienia zastrzyków, igły do strzykawek medycznych, igły do zastrzyków podskórnych, igły iniekcyjne, igły jednorazowe do strzykawek do iniekcji podskórnych, igły
medyczne, igły podskórne do użytku w terapii infuzyjnej, igły typu
luer lock do użytku medycznego, instrumenty medyczne, instrumenty tnące do celów chirurgicznych, instrumenty tnące do celów
medycznych, jednorazowe rękawice ochronne do celów medycznych, jednorazowe rękawiczki do celów chirurgicznych, jednorazowe strzykawki do iniekcji podskórnych do użytku medycznego,
jednorazowe strzykawki do iniekcji podskórnych do użytku chirurgicznego, kaniule, kroplomierze do celów leczniczych, kroplomierze do celów medycznych, kubki do podawania leków, kubeczki
do podawania leków, lateksowe rękawice do badania do użytku
medycznego, lateksowe rękawice medyczne, lateksowe rękawiczki
do użytku chirurgicznego, maski chirurgiczne, maski anestezjologiczne, maski do sztucznego oddychania, maski higieniczne do celów medycznych, maski i sprzęt do sztucznego oddychania, maski
krtaniowe, maski medyczne, maski na twarz do użytku w chirurgii,
maski ochronne do użytku przez pracowników medycznych, maski
ochronne do użytku przez chirurgów podczas operacji, maski
ochronne na twarz do użytku medycznego, maski ochronne na usta
do użytku medycznego, maski oddechowe do celów medycznych,
maski stosowane przez personel medyczny, medyczne i chirurgiczne narzędzia tnące do cięcia tkanek i organów ludzkich lub zwierzęcych, medyczne narzędzia ręczne, medyczne przyrządy tnące, miski nerkowate, miski do celów medycznych, naczynia do celów
histologicznych, naczynia do badania moczu, narzędzia do nacinania do celów chirurgicznych, narzędzia tnące ze stali nierdzewnej
do użytku chirurgicznego, noże do użytku chirurgicznego, noże
chirurgiczne, noże medyczne i chirurgiczne do cięcia tkanek i organów ludzkich lub zwierzęcych, nożyczki chirurgiczne, nożyczki medyczne, ochronne maski do oddychania do użytku chirurgicznego,
ochronne maski do oddychania do użytku medycznego, ochronne
maski do oddychania wykonane z materiałów nietkanych do użytku chirurgicznego, ochronne maski do oddychania wykonane z materiałów nietkanych do użytku medycznego, ochronne maski
do sztucznego oddychania, odsysające zestawy drenażowe
do użytku medycznego, odzież medyczna, odzież ochronna do celów chirurgicznych, odzież ochronna do celów medycznych, odzież
specjalna używana w salach operacyjnych, odzież sterylna do użytku chirurgicznego, okrycia chirurgiczne, okrycia do badań chirurgicznych, okrycia medyczne z materiałów tekstylnych nietkanych,
okrycia przylepne do użytku chirurgicznego, opaski elastyczne
do unieruchamiania kończyn, opaski podtrzymujące [bandaże],
opatrunki na oczy do użytku chirurgicznego, osłony do przyrządów medycznych, osłony na twarz do użytku medycznego, osłony
na twarz do użytku chirurgicznego, osłony ochronne na twarz
do użytku chirurgicznego, osłony ochronne na twarz do użytku
medycznego, ostrza chirurgiczne, ostrza do skalpeli, ostrza noży
[chirurgiczne], pojemniczki na próbki do badań medycznych, pojemniki do pobierania krwi do celów medycznych, pojemniki
do pobierania krwi do celów medycznych, puste, pojemniki na ciecze do użytku medycznego, prowadniki do celów medycznych,
prowadniki do użytku wraz z balonowymi cewnikami dylatacyjnymi, prowadniki medyczne oraz ich części i elementy mocujące,
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prześcieradła sterylne chirurgiczne, prześcieradła [przykrycia] stosowane w chirurgii, prześcieradła do przykrywania podczas operacji, prześcieradła do użytku na salach operacyjnych, prześcieradła
do przykrywania podczas operacji chirurgicznych, prześcieradła
do badań lekarskich, prześcieradła na łóżka chorych, prześcieradła
[okrycia] do użytku medycznego, prześcieradła sterylne do użytku
na pacjencie podczas operacji chirurgicznej, prześcieradła ortopedyczne przystosowane do użytku podczas operacji ortopedycznych, przylepne materiały do zszywania, przyrządy chirurgiczne,
przyrządy do cewnikowania moczowodów, przyrządy do cięcia stosowane w chirurgii, przyrządy do pobierania krwi, przyrządy do nacinania do użytku chirurgicznego, przyrządy do mocowania cewników na skórze, przyrządy do usuwania płynów z ciała ludzkiego,
przyrządy do wykonywania lewatywy, przyrządy do wykonywania
lewatywy do celów medycznych, przyrządy koagulacyjne wysokiej
częstotliwości do celów medycznych, przyrządy medyczne do przecinania tkanek, przyrządy medyczne do umieszczania i mocowania
cewników, przyrządy medyczne do zastosowania w ciałach ludzkich, przyrządy medyczne do zastosowania na ciałach ludzi, przyrządy położnicze, przyrządy tnące wysokiej częstotliwości do celów medycznych, rękawice chirurgiczne, rękawice do badań
medycznych, rękawice do celów medycznych, rękawice do użytku
podczas operacji, rękawice do użytku w szpitalach, rękawice gumowe do użytku medycznego, rękawice gumowe do użytku chirurgicznego, rękawice lateksowe do celów medycznych, rękawice
ochronne do stosowania przez pracowników medycznych, rękawice ochronne do użytku przez chirurgów podczas operacji, rękawiczki ochronne do celów medycznych, rurki do celów chirurgicznych, rurki do transfuzji, rurki do użytku z kaniulami, rurki
do zastosowań chirurgicznych, rurki do zastosowań medycznych,
rurki drenujące do celów medycznych, rurki medyczne do podawania leków, rurki medyczne do zabiegów naczyniowych, rurki tchawicze, rurki tracheotomijne, rurki wewnątrztchawicze, rury i rurki
do celów medycznych, samoprzylepne bandaże (usztywniające-),
skalpele, skalpele elektryczne [do celów chirurgicznych], skalpele
emitujące promienie elektromagnetyczne, skrobaczki chirurgiczne, sondy badawcze do użytku medycznego, sondy badawcze
do celów medycznych, sondy badawcze do zastosowań medyczno-diagnostycznych, sondy chirurgiczne, sondy [chirurgia], sondy
do celów medycznych, sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku
medycznego, strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków,
strzykawki do celów medycznych, strzykawki do cewki moczowej,
strzykawki do iniekcji podskórnych służące do podawania substancji do wstrzykiwania, strzykawki do iniekcji podskórnej, strzykawki
do użytku medycznego, strzykawki do zastrzyków, strzykawki
(do zastrzyków) do celów medycznych, strzykawki do zastrzyków
podskórnych do celów medycznych, strzykawki do zgłębników
cewki moczowej, strzykawki inflacyjne do użytku medycznego lub
chirurgicznego, strzykawki jednorazowego użytku, strzykawki medyczne, strzykawki na igły wielorazowego użytku, strzykawki z tłokiem do użytku medycznego, szczypce chirurgiczne, szczypce
do opatrunków [do użytku chirurgicznego], szczypce do użytku
chirurgicznego, szczypce do użytku medycznego, szpatułki
do użytku medycznego, szpatułki językowe, szpatułki laryngologiczne do celów medycznych, szpatułki lekarskie, szwy samoprzylepne, tkaniny stosowane wokół przestrzeni przeprowadzania operacji, torby medyczne przeznaczone do przechowywania
instrumentów medycznych, torby do zbierania odpadów fizjologicznych, torebki na mocz, uchwyty diatermiczne do użytku medycznego, uchwyty do igieł do użytku chirurgicznego, uchwyty
do skalpeli, urządzenia i instrumenty medyczne, urządzenia i przyrządy urologiczne, worki do celów medycznych służące do przechowywania próbek moczu, worki do celów medycznych służące
do zbierania próbek moczu, worki do drenażu ran, worki do użytku
chirurgicznego służące do zbierania moczu, worki do zbierania płynów fizjologicznych, worki na mocz, wzierniki, wzierniki jednorazowego użytku, zaciski do użytku chirurgicznego, zaciski, klamerki
do badań do użytku medycznego, zestawy do transfuzji.

(111) 322970
(220) 2018 12 10
(210) 493632
(151) 2019 07 31
(441) 2019 03 11
(732) CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH BALTONA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ZOOM
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa, w tym sprzedaż on-line, towarów: alkohole, piwo, napoje bezalkoholowe, woda [napoje],
wyroby tytoniowe, słodycze, środki spożywcze, perfumy, kosmetyki,
zabawki, gry planszowe i komputerowe, galanteria ze skóry, ze szkła,
z metalu oraz z tworzyw sztucznych, sprzedaż detaliczna i hurtowa,
w tym sprzedaż online, towarów: biżuteria, zegarki, prasa i książki,
środki higieny, leki bez recepty, baterie, karty magnetyczne, upominki ze skóry, ze szkła, z metalu oraz z tworzyw sztucznych, sprzedaż
detaliczna i hurtowa, w tym sprzedaż on-line, towarów: mapy, słuchawki, adaptery, bilety, karty telefoniczne, odzież, nakrycia głowy,
obuwie, zdrapki loteryjne, losy loteryjne, nagrane filmy, płyty [nagranie dźwiękowe], płyty DVD i kompaktowe, e-booki, reklama, prezentacja towarów, redagowanie, wydawanie i dystrybucja materiałów
reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, informacja handlowa o towarach, 39 transport, magazynowanie i składowanie towarów, dostarczanie towarów, pakowanie towarów, spedycja, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje
prowadzone w kafeteriach, kawiarniach, barach szybkiej obsługi,
serwowanie jedzenia i napojów, usługi barów kawowych, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(111) 322971
(220) 2018 12 10
(210) 493633
(151) 2019 08 07
(441) 2019 01 28
(732) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LUNAMINA
(510), (511) 5 preparaty i substancje farmaceutyczne wykorzystywane w leczeniu zaburzeń snu, środki nasenne.
(111) 322972
(220) 2018 12 13
(210) 493809
(151) 2019 08 05
(441) 2019 02 25
(732) KRYSIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Baranowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) F Faworyt PRO
(540)

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 7 kosiarki i dokaszarki do trawy elektryczne i spalinowe,
ostrza do kosiarek, silniki do kosiarek, kosy spalinowe, przycinarki
jako narzędzia obsługiwane ręcznie, nożyce do żywopłotów, pilarki,
piły łańcuchowe, ciągniki ogrodnicze jednoosiowe, traktory ogrodowe do strzyżenia trawników, samojezdne kosiarki do trawy z siedziskiem dla operatora, pługi, glebogryzarki, zgrabiarki, zamiatarki,
wertykulatory, odśnieżarki, odkurzacze ogrodnicze, pompy zanurzeniowe, agregaty prądotwórcze, spawarki, 8 kosiarki ogrodowe
ręczne, ręczne odśnieżarki, narzędzia ręczne sterowane ręcznie, 35
usługi w zakresie organizowania pokazów towarów, informacji handlowej i porad konsumenckich, reklamowanie towarów i usług oraz
ich promocja na rzecz osób trzecich, internetowe przekazywanie
informacji tekstowych i obrazowych na temat sprzedaży wysyłkowej towarów, usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej, detalicznej,
wysyłkowej i za pośrednictwem Internetu: artykułów rolniczych,
ogrodniczych i leśnych, maszyn i urządzeń oraz przyborów i sprzętu
dla rolnictwa, leśnictwa i ogrodnictwa, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa,
badania rynku, opinii publicznej i badania marketingowe, tworzenie
komputerowych baz danych i zarządzanie zbiorami informatycznymi, przetwarzanie danych dla osób trzecich, organizowanie wystaw
w celach handlowych i reklamowych, tworzenie i rozpowszechnianie katalogów reklamowych, ulotek, folderów i innych materiałów
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informacyjnych, tworzenie stron internetowych, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych.

(111) 322973
(220) 2018 12 14
(151) 2019 08 12
(441) 2019 04 23
(732) PRICINGLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pricingLAB
(540)

(210) 493890

(591) czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 20.05.15, 20.05.16, 25.01.19
(510), (511) 35 doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych,
doradztwo w zakresie reklamy, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, aktualizowanie i utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej,
badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo i zarządzanie biznesem, dostarczanie informacji
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych i reklamowych, informacje o działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych osób trzecich, negocjowanie
umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów reklamowych, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, sporządzenie indeksów informatycznych dla celów handlowych i reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie tekstów reklamowych,
usługi doradztwa ekspertów w zakresie efektywności biznesowej,
usługi marketingowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące
kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi public relations, usługi
w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi wsparcia administracyjnego w zakresie
odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych.
(111) 322974
(220) 2019 02 25
(151) 2019 08 14
(441) 2019 04 15
(732) SOLID BRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) solidbrain
(540)

(210) 496417

(591) niebieski
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, komputery i sprzęt
komputerowy, systemy i sieci komputerowe, sprzęt peryferyjny
do komputerów, osprzęt do przetwarzania danych, nośniki danych,
35 rekrutacja, usługi konsultingowe w zakresie reklamy, szkoleń i rekrutacji, usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, usługi outsourcing, doradztwo biznesowe, komputerowe zarządzenie plikami
i przetwarzanie danych oraz informacji, pozyskiwanie i gromadzenie
danych w komputerowych bazach danych, 36 usługi konsultingu
finansowego, 37 instalowanie i naprawa sprzętu komputerowego,
modernizowanie sprzętu komputerowego, 38 przesyłanie danych,
usługi łączności komputerowej, usługi dostępu do sieci komputerowej, 41 organizowanie kursów i szkoleń, między innymi szkolenia
edukacyjne, komputerowe, biznesowe, personelu, szkolenia w dzie-
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dzinie oprogramowania, szkolenia w zakresie reklamy oraz technik
komunikacyjnych, szkolenia w zakresie elektroniki oraz użytkowania
sprzętu elektronicznego, organizowanie i prowadzenie seminariów
i warsztatów, edukacja i szkolenia w zakresie ochrony środowiska,
nauczanie i szkolenia w dziedzinie technologii informacyjnej, 42 doradztwo w zakresie IT, tworzenia oprogramowania, doradztwo szkoleniowe, doradztwo technologiczne i techniczne, doradztwo w zakresie usług telekomunikacyjnych, testowanie aplikacji mobilnych,
testowanie programów komputerowych, testowanie sprzętu komputerowego, testowanie sygnałów telekomunikacyjnych, kontrola
jakości, opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych
i algorytmów, wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie programów komputerowych, instalacja i aktualizacja
oprogramowania, badania projektowe związane z oprogramowaniem, konsultacje związane z oprogramowaniem, tworzenie aplikacji
mobilnych, opracowywanie programów komputerowych, rozwój,
programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego.

(111) 322975
(220) 2019 03 04
(151) 2019 08 19
(441) 2019 04 23
(732) HELIO SPÓŁKA AKCYJNA, Wyględy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAKALIOWE KIESZONKOWE
(540)

(210) 496705

(591) niebieski, granatowy, brązowy, ciemnobrązowy
(531) 09.03.20, 27.05.01, 29.01.14
(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
bakalie w czekoladzie, słodycze, 31 migdały (owoce), orzechy.
(111) 322976
(220) 2019 03 11
(151) 2019 08 19
(441) 2019 04 15
(732) MACIASZ JAKUB, Kąty (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GÓRSMAK
(540)

(210) 496995

(531) 06.01.02, 06.01.04, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 29 zupy, buliony, mrożone gotowe posiłki składające się
głównie z warzyw, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie
lub głównie z mięsa, przekąski na bazie sera, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie warzyw strączkowych, sałatki warzywne, sałatki gotowe, przekąski na bazie owoców,
sałatki owocowe, krokiety, ser owczy, ser wędzony, ser twarogowy,
ser z mleka koziego, 30 karmel, pizza, świeża pizza, kanapki, nadziewane kanapki, kanapki tostowe opiekane, kanapki z mięsem, kanapki
zawierające kurczaka, kanapki zawierające sałatę, kanapki z indykiem,
kanapki zawierające mieloną wołowinę, tostowe opiekane kanapki
z serem, zawijane kanapki typu wrap (pieczywo), opiekane kanapki
z serem i z szynką, drożdże i zaczyny, przekąski na bazie tortilli, przekąski na bazie zbóż, tortille, enchilada (kukurydziana tortilla z mięsem
i przyprawiona ostrą papryką), quesadilla [tortilla z masy kukurydzianej z serem], suche i świeże makarony, kluski i pierogi, naleśniki, sosy
wegetariańskie, sosy warzywne, sosy do sałatek, miód.

(111) 322977
(220) 2019 03 05
(151) 2019 08 19
(441) 2019 04 23
(732) WROŃSKI SŁAWOMIR, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORTO RES
(540)

Nr 11/2019
(210) 496745

(591) biały, czarny, zielony
(531) 26.01.03, 26.01.16, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05,
01.05.03, 01.05.23, 29.01.13
(510), (511) 10 urządzenia do ćwiczeń do celów 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, protezy kończyn, obuwie i wkładki ortopedyczne, gorsety korekcyjne, 35 usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej, także za pośrednictwem Internetu takich towarów jak:
urządzenia do ćwiczeń do celów rehabilitacyjnych, ortezy, medyczne aparaty ortopedyczne, urządzenia ortopedyczne, instrumenty
ortopedyczne, przyrządy terapeutyczne przystosowane dla osób
niepełnosprawnych, urządzenia do terapeutycznej stymulacji ciała,
aparatura do wzmacniania ciała [terapeutyczna], medyczne przyrządy terapeutyczne, materace ortopedyczne do użytku medycznego,
protezy kończyn, obuwie i wkładki ortopedyczne, gorsety korekcyjne, peruki, protezy piersi, foteliki rehabilitacyjne, kule, laski, balkoniki, wkładki i obuwie ortopedyczne, drobny sprzęt medyczny, łóżka
do celów medycznych i rehabilitacyjnych, rampy nastawne, wyroby
przeciwżylakowe, pośrednictwo w obrocie sprzętem rehabilitacyjnym, ortopedycznym i materiałami medycznymi, usługi marketingowe, marketing internetowy, usługi w zakresie marketingu cyfrowego,
przetwarzanie i analiza danych biznesowych, doradztwo biznesowe,
44 prowadzenie usług w zakresie: rehabilitacji medycznej, rehabilitacji funkcjonalnej, fizjoterapii, fizykoterapii, treningu medycznego,
terapii manualnej, profilaktyka i promocja zdrowotna zabiegów medycznych i rehabilitacyjnych, terapia manualna, usługi przychodni
rehabilitacyjnych, usługi rehabilitacji leczniczej, usługi fizjoterapii
i fizykoterapii, usługi w zakresie wypożyczania artykułów i sprzętu zaopatrzenia ortopedyczno-rehabilitacyjnego, usługi związane
z ochroną zdrowia, usługi z zakresu diagnostyki medycznej, profilaktyki zdrowotnej i protetyki, usługi w zakresie klinik zdrowia, usługi
doradztwa technicznego dotyczącego zdrowia, usługi doradcze
w zakresie zdrowia, informacja w zakresie zdrowia i rehabilitacji.
(111) 322978
(220) 2019 03 11
(210) 497029
(151) 2019 08 06
(441) 2019 04 23
(732) SKRZECZ EWELINA GAMMA, Wyszków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Gamma
(510), (511) 11 baterie kranowe, baterie prysznicowe, jednouchwytowe baterie umywalkowe, baterie do umywalek, spryskiwacze do baterii, baterie do wanien, baterie sztorcowe do umywalek, uchwyty
do baterii kranu, baterie mieszające do umywalek, rozpylacze nakładane na baterie łazienkowe, baterie mieszające do rur wodociągowych, armatury łazienkowe, akcesoria łazienkowe, łazienkowe
instalacje wodno-kanalizacyjne, dysze do aparatury łazienkowej,
armatura łazienkowa do kontroli wody, instalacje łazienkowe służące
do dostarczania wody, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, sanitarna armatura spustowa do wanien,
sanitarna armatura spustowa do umywalek, sanitarna armatura
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spustowa do pryszniców, sanitarna armatura spustowa do bidetów,
sanitarna armatura spustowa do rurociągów ściekowych, armatura
regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, 35 sprzedaż
detaliczna lub hurtowa baterii kranowych, baterii prysznicowych,
jednouchwytowych baterii umywalkowych, baterii do umywalek,
spryskiwaczy do baterii, baterii do wanien, baterii sztorcowych
do umywalek, uchwytów do baterii kranów, baterii mieszających
do umywalek, rozpylaczy nakładanych na baterie łazienkowe, baterii
mieszających do rur wodociągowych, armatury łazienkowej, akcesoriów łazienkowych, łazienkowych instalacji wodno-kanalizacyjnych,
dysz do aparatury łazienkowej, armatury łazienkowej do kontroli
wody, instalacji łazienkowych służących do dostarczania wody, instalacji sanitarnej i łazienkowej oraz armatury wodno-kanalizacyjnej,
sanitarnej armatury spustowej do wanien, sanitarnej armatury spustowej do umywalek, sanitarnej armatury spustowej do pryszniców,
sanitarnej armatury spustowej do bidetów, sanitarnej armatury spustowej do rurociągów ściekowych, armatury regulacyjnej i zabezpieczającej do urządzeń wodnych.

(111) 322979
(220) 2019 03 14
(210) 497201
(151) 2019 08 13
(441) 2019 04 29
(732) MAZURKIEWICZ KRZYSZTOF ENERCAD, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ENERCAD PROJEKTY DORADZTWO REALIZACJE
(540)

(591) czerwony, jasnoczerwony, ciemnoczerwony, szary,
ciemnoszary
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.15.09, 26.01.06, 24.17.02
(510), (511) 42 planowanie projektu, doradztwo projektowe, projektowanie techniczne, badania projektów inżynieryjnych, usługi
inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji, planowanie projektów technicznych w dziedzinie inżynierii, doradztwo techniczne
związane z projektowaniem, projektowanie i opracowywanie sieci,
opracowywanie projektów technicznych do projektów budowlanych, usługi zarządzania projektami inżynieryjnymi, usługi w zakresie
wspomaganego komputerem projektowania i rysunku technicznego, analizy wykonalności projektu, projektowanie analiz wykonalności w zakresie projektów, sporządzanie raportów projektowych,
badania dotyczące projektowania, usługi konsultacyjne w zakresie
projektowania, usługi projektowania konstrukcji tymczasowych,
usługi w zakresie przemysłowego projektowania technicznego,
usługi w zakresie projektowania technicznego, przygotowywanie
raportów związanych z opracowaniami projektów technicznych
do projektów budowlanych projektowanie i opracowywanie sieci
dystrybucji energii, usługi projektowania w zakresie tworzenia sieci,
projektowanie systemów inżynierii budowlanej, usługi inżynieryjne
w zakresie projektowania systemów elektronicznych, usługi inżynieryjne dotyczące projektowania systemów łącznościowych, projektowanie systemów elektrycznych, usługi projektowania technicznego
związane z elektrowniami, usługi projektowania i planowania dotyczące sprzętu telekomunikacyjnego, prowadzenie badań i opracowywanie projektów technicznych, związane z wykorzystywaniem
naturalnych źródeł energii, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do sterowania, regulacji i monitorowania systemów
energii słonecznej, udzielanie informacji związanych z badaniami
i opracowaniami projektów technicznych dotyczących wykorzystywania naturalnych źródeł energii, projektowanie układów automatyki zabezpieczeniowej, projektowanie układów zasilania i stacyjnych
potrzeb własnych, projektowanie rozdzielni, projektowanie układów
UPS, projektowanie układów pomiarowych, projektowanie układów
telemechaniki i telekomunikacji stacji elektroenergetycznych, projektowanie telemechaniki i telekomunikacji układów odnawialnych
źródeł energii, projektowanie telemechanizacji sieci dystrybucyjnych, projektowanie systemów ochrony terenu.
(111) 322980
(151) 2019 08 20

(220) 2019 03 25
(441) 2019 05 06

(210) 497707
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(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Goplana 1912 Grześki
(540)

(591) granatowy, niebieski, biały, czerwony, pomarańczowy,
czarny
(531) 26.03.01, 26.03.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 lody, desery lodowe.
(111) 322981
(220) 2018 10 23
(210) 491890
(151) 2019 07 15
(441) 2019 02 18
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PROAKSON
(510), (511) 5 produkty lecznicze przeznaczone do leczenia neurologicznego i psychiatrycznego.
(111) 322982
(220) 2018 11 05
(210) 492308
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 01
(732) ASSISTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) cyberoko
(510), (511) 10 aparatura medyczna oraz urządzenia i oprogramowanie wspierające ocenę stanu świadomości, terapię i/lub edukację
osób z dysfunkcjami neurologicznymi i zaburzeniami rozwoju, wykorzystujące technologię śledzenia wzroku, urządzenia wspierające
komunikację alternatywną i/lub edukację osób niekomunikujących
się ilub unieruchomionych oparte na technologii śledzenia wzroku.
(111) 322983
(220) 2018 11 15
(210) 492718
(151) 2019 08 06
(441) 2019 03 04
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RODZINA ZDROWIA Beta Glucasine
(540)

(591) granatowy, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 02.09.01
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne,
środki odkażające.
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(111) 322984
(220) 2018 11 16
(151) 2019 07 31
(441) 2019 03 11
(732) LUBFARM SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUBFARM S.A.
(540)
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(210) 492780

(591) biały, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.11.02
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej.
(111) 322985
(220) 2018 11 19
(151) 2019 08 01
(441) 2019 02 25
(732) PINDOR ROBERT LOGART, Baranów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Logart
(540)

(210) 492810

(591) brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.07, 29.01.11, 26.11.08
(510), (511) 35 biura pośrednictwa pracy, pośrednictwo pracy, rekrutacja personelu, 39 logistyka transportu, spedycja.
(111) 322986
(220) 2018 11 19
(210) 492815
(151) 2019 08 01
(441) 2019 02 25
(732) STATIM INTEGRATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ,xledpro
(540)

(591) biały, czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 diody świecące [LED], ekrany wideo, 11 urządzenia
do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED].
(111) 322987
(220) 2018 11 19
(210) 492825
(151) 2019 07 29
(441) 2019 02 25
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RODZINA ZDROWIA Pelagrine
(540)

(591) czerwony, granatowy
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne,
środki odkażające.
(111) 322988
(220) 2018 11 19
(210) 492826
(151) 2019 07 29
(441) 2019 02 25
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RODZINA ZDROWIA Alcalit +
(540)

(591) czerowny, granatowy, niebieski
(531) 27.05.01, 02.09.01, 24.17.05, 29.01.13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne,
środki odkażające.
(111) 322989
(220) 2018 11 19
(210) 492834
(151) 2019 07 30
(441) 2019 02 25
(732) ANDRE ABRASIVE ARTICLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Koło (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANDRE abrasive articles
(540)

(531) 26.01.03, 27.05.01
(510), (511) 3 papier ścierny jako materiał ścierny, materiały ścierne,
elastyczne materiały ścierne, węgliki metali jako materiały ścierne,
płótno ścierne z nasypem szklanym, 7 tarcze szlifierskie do użytku
z maszynami, tnące narzędzia diamentowe do maszyn, narzędzia
do cięcia metalu z ostrzem diamentowym, materiały ścierne jako
narzędzia do maszyn, narzędzia ścierne do użytku z maszynami, narzędzia ścierne obrotowe w kształcie tarczy do użytku z maszynami,
tarcze ścierne do użytku z narzędziami elektrycznymi, obrotowe narzędzia ścierne w kształcie tarczy jako części maszyn, ściernice jako
narzędzia do maszyn, ściernice o napędzie mechanicznym, ściernice
tnące na mokro jako narzędzia do maszyn, osełki do ostrzenia jako
części do maszyn, narzędzia ceramiczne do maszyn, przecinaki zasilane prądem, przecinaki do maszyn, precyzyjne przecinaki jako
części maszyn, przecinaki do szkła napędzane elektrycznie, materiały ścierne jako narzędzia do maszyn, 8 ręcznie obsługiwane narzędzia i przyrządy do ostrzenia, tarcze szlifierskie, narzędzia ręczne,
tarcze ścierne jako narzędzia ręczne, pilniki jako narzędzia, pilniki
jako narzędzia obsługiwane elektrycznie, narzędzia ścierne ręczne,
kamienne narzędzia ścierne obsługiwane ręcznie, kamienie ścierne
jako narzędzia obsługiwane ręcznie, tarcze ścierne do użytku z narzędziami ręcznymi, ściernice jako narzędzia ręczne, ściernice jako
części do narzędzi ręcznych, osełki do ostrzenia, osełki do ostrzenia
kos, przecinaki jako narzędzia ręczne.
(111) 322990
(220) 2018 11 19
(210) 492835
(151) 2019 07 30
(441) 2019 02 25
(732) ANDRE ABRASIVE ARTICLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Koło (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANDRE abrasive articles
(540)

(531) 26.01.03, 27.05.01
(510), (511) 3 papier ścierny jako materiał ścierny, materiały ścierne,
elastyczne materiały ścierne, węgliki metali jako materiały ścierne,
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płótno ścierne z nasypem szklanym, 7 tarcze szlifierskie do użytku
z maszynami, tnące narzędzia diamentowe do maszyn, narzędzia
do cięcia metalu z ostrzem diamentowym, materiały ścierne jako
narzędzia do maszyn, narzędzia ścierne do użytku z maszynami, narzędzia ścierne obrotowe w kształcie tarczy do użytku z maszynami,
tarcze ścierne do użytku z narzędziami elektrycznymi, obrotowe narzędzia ścierne w kształcie tarczy jako części maszyn, ściernice jako
narzędzia do maszyn, ściernice o napędzie mechanicznym, ściernice
tnące na mokro jako narzędzia do maszyn, osełki do ostrzenia jako
części do maszyn, narzędzia ceramiczne do maszyn, przecinaki zasilane prądem, przecinaki do maszyn, precyzyjne przecinaki jako
części maszyn, przecinaki do szkła napędzane elektrycznie, materiały ścierne jako narzędzia do maszyn, 8 ręcznie obsługiwane narzędzia i przyrządy do ostrzenia, tarcze szlifierskie, narzędzia ręczne,
tarcze ścierne jako narzędzia ręczne, pilniki jako narzędzia, pilniki
jako narzędzia obsługiwane elektrycznie, narzędzia ścierne ręczne,
kamienne narzędzia ścierne obsługiwane ręcznie, kamienie ścierne
jako narzędzia obsługiwane ręcznie, tarcze ścierne do użytku z narzędziami ręcznymi, ściernice jako narzędzia ręczne, ściernice jako
części do narzędzi ręcznych, osełki do ostrzenia, osełki do ostrzenia
kos, przecinaki jako narzędzia ręczne.

(111) 322991
(220) 2018 11 23
(210) 493037
(151) 2019 08 02
(441) 2019 03 04
(732) AS CROP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Artémis Calcium
(510), (511) 1 nawozy.
(111) 322992
(220) 2018 11 26
(210) 493130
(151) 2019 08 09
(441) 2019 04 23
(732) ŚWIĘTOKRZYSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚKSM 1874
(540)

(591) czarny, biały, zielony
(531) 06.01.01, 06.01.99, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 1 środki chemiczne, surowce mineralne przeznaczone
dla przemysłu i rolnictwa, dolomit, dolomit do celów przemysłowych, dolomit specjalny do wytwarzania wypełniaczy dla przemysłu chemicznego i materiałów budowlanych, mączki dolomitowe
i serycytowe dla przemysłu szklarskiego, chemicznego i materiałów
budowlanych, preparaty do uzdatniania wody, nawozy dla rolnictwa,
nawozy użyźniające glebę: nawozy azotowe, nawozy wapniowo-magnezowe węglanowe (tzw. wapno nawozowe dolomitowe) do odkwaszania gleb i wzbogacania ich w magnez, nawóz wapniowy (cyjanamiol), środki do konserwacji cementu z wyjątkiem farb i olejów,
spoiwa do betonu, 19 budowlane materiały niemetalowe, niemetalowe elementy budowlane, bloki kamienne, beton towarowy, masa
betonowa, zaprawy budowlane, 37 kopalnictwo minerałów, górnicze roboty wydobywcze surowców mineralnych, usługi eksploatacji
kamieniołomów, wynajmowanie maszyn i urządzeń budowlanych,
wynajmowanie sprzętu budowlanego burzącego z obsługą operatorską.
(111) 322993
(220) 2018 11 26
(210) 493133
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 23
(732) BONDUELLE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

255

(540) Warzywio
(540)

(531) 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01
(510), (511) 29 konserwowane, mrożone, suszone, gotowane, przetworzone owoce i warzywa, gotowe produkty z warzyw, gotowe
dania warzywne, potrawy gotowe składające się głównie z warzyw,
mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, makaron
warzywny, 30 makarony, dania na bazie makaronu, ryżu lub kaszy,
gotowe dania z makaronu, ryżu lub kaszy, gotowe potrawy zawierające głównie makaron, ryż lub kaszę, gotowe potrawy na bazie makaronu, ryżu lub kaszy zawierające warzywa, mrożone posiłki składające się głównie z makaronu, ryżu lub kaszy, gotowy makaron mrożony
z warzywami, suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie
składające się z makaronu, ryżu lub kaszy, makarony głęboko mrożone, przekąski składające się głównie z makaronu, ryżu lub kaszy,
przekąski na bazie makaronu, ryżu lub kaszy zawierające warzywa
lub owoce.
(111) 322994
(220) 2018 11 28
(151) 2019 08 06
(441) 2019 02 25
(732) MEDIAEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PREZENTY expert
(540)

(210) 493204

(591) biały, czarny, niebieski, pomarańczowy, żółty
(531) 29.01.14, 27.05.01, 24.15.01
(510), (511) 16 druki, maszyny do pisania i sprzęt biurowy, materiały szkoleniowe i instruktażowe, czasopisma i wydawnictwa periodyczne, gazety, 35 prowadzenie punktów sprzedaży następujących
towarów: urządzenia kuchenne elektrotechniczne-pralki, prasownice elektryczne, otwieracze do puszek, roboty kuchenne elektryczne, suszarki i suszarko-wirówki do celów domowych, szatkownice
do warzyw, ubijaczki elektryczne do użytku domowego, krajalnice
do chleba, malaksery, maselnice, maszynki do siekania, urządzenia
o napędzie silnikowym do prania, czyszczenia i sprzątania pomieszczeń, maszynki do mięsa, miksery, młynki elektryczne, wyciskacze
soków, nożyczki elektryczne, odkurzacze do użytku domowego,
rozdrabniarki do odpadów, urządzenia do nagrywania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, nośniki danych nagrane i czyste, dyktafony, kalkulatory, drukarki, monitory, dyskietki, dyski kompaktowe, kasety, sprzęt przetwarzający dane, komputery i osprzęt
komputerowy, głośniki, mikrofony, aparaty telefoniczne, żelazka
elektryczne, zapalniczki elektryczne samochodowe, gry telewizyjne, programy komputerowe i oprogramowanie komputerów, kasy
sklepowe, sprzęt przełączający, transformujący, akumulatorowy, baterie, bezpieczniki, aparaty i sprzęt fotograficzny, wyroby optyczne,
okulary, urządzenia elektryczne do ogrzewania przestrzeni, płynów,
do gotowania, wentylacji, chłodzenia, suszenia, urządzenia i instalacje klimatyzacyjne, elektryczne naczynia do gotowania, artykuły
oświetleniowe, lampy gazowe i elektryczne, świeczniki, abażury,
żyrandole, klosze, obudowy, zwieszenia do lamp, lampki choinkowe,
latarki, żarówki, gazowe, elektryczne, gazowo-elektryczne kuchnie i osprzęt do nich, kuchenki mikrofalowe, szybkowary, ekspresy
do kawy, kominki domowe, grzejniki, termofory, klimatyzatory, frytkownice, opiekacze, rożna, lodówki, zamrażarki, suszarki elektryczne do bielizny i do włosów, wentylatory, okapy kuchenne, instalacje
sanitarne, zapalniczki do gazu, rowery, meble, druki, maszyny do pisania i sprzęt biurowy, materiały szkoleniowe i instruktażowe, czasopisma i wydawnictwa periodyczne, gazety, franczyza w zakresie
prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej, usługi także w sieci
online w zakresie: reklamy, promocji sprzedaży, informacji handlowej, pokazów towarów, badania rynku, doradztwa w prowadzeniu,
zarządzaniu i organizacji działalności gospodarczej i zaopatrzenia,
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usługi w zakresie, administrowania działalnością handlową, dystrybucji materiałów promocyjnych i reklamowych, projektowania
i pośrednictwa w rozpowszechnianiu reklam w środkach masowego
przekazu i w komputerowej sieci globalnej, aktualizacji materiałów
reklamowych, badania rynku, usługi telemarketingowe, pośrednictwa biznesowego i wspomagające w zawieraniu i realizacji transakcji,
przetwarzanie danych i zarządzanie nimi, badania i oceny biznesu,
prowadzenie baz danych związanych z działalnością handlową i magazynowaniem, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń, kongresów i zjazdów, wypożyczanie kaset wideo i nagrań dźwiękowych,
usługi w zakresie rekreacji, rozrywki, zabawy.

(111) 322995
(220) 2018 11 29
(210) 493232
(151) 2019 08 07
(441) 2019 03 04
(732) CLIMATEO.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) eberg
(510), (511) 7 sprężarki do klimatyzatorów powietrza, ssące wentylatory wyciągowe, wentylatory do sprężania, wiertarki elektryczne,
narzędzia elektryczne, pompy elektryczne, odkurzacze, odkurzacze
roboty, odkurzacze elektryczne, odkurzacze domowe, odkurzacze
samochodowe, odkurzacze bezprzewodowe, elektryczne odkurzacze ręczne, elektryczne domowe odkurzacze, odkurzacze do czyszczenia powierzchni, odkurzacze do odsysania płynów, odkurzacze
do celów przemysłowych, odkurzacze do celów domowych, odkurzacze do użytku domowego, odkurzacze elektryczne do celów
przemysłowych, maszyny do czyszczenia przemysłowego [odkurzacze], odkurzacze elektryczne do użytku domowego, przemysłowe
maszyny do czyszczenia podłóg [odkurzacze], odkurzacze do suchych i mokrych zanieczyszczeń, odkurzacze do powierzchni komercyjnych i przemysłowych, zasysające maszyny do czyszczenia [odkurzacze], kosiarki, kosiarki spalinowe, elektryczne kosiarki do trawy,
mechaniczne kosiarki do trawników, kosiarki do trawy [maszyny],
kosiarki do trawników z siedziskiem, kosiarki żyłkowe do użytku
ogrodniczego, kosiarki samobieżne, kosiarki [maszyny], maszyny
do czyszczenia ciśnieniowego, maszyny do mycia ciśnieniowego,
przemysłowe maszyny czyszczące, wykorzystujące dysze ciśnieniowe, urządzenia myjące, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące
i piorące, elektronarzędzia, czyszczenie (urządzenia do-) pod wysokim ciśnieniem, 9 elektryczne urządzenia sterownicze do zarządzania ogrzewaniem, regulatory napięcia, regulatory oświetlenia, elektroniczne regulatory, regulatory temperatury, regulatory ciepła,
kontrolery (regulatory), regulatory termostatyczne, regulatory elektryczne, regulatory termiczne, regulatory termiczne [termostaty], indukcyjne regulatory napięcia, elektryczne regulatory prędkości, regulatory prędkości [elektroniczne], regulatory prędkości
[elektryczne], sterowniki elektryczne, sterowniki elektroniczne, urządzenia sterujące oświetleniem, anemometry, czujniki, czujniki gazu,
czujniki wilgotności, czujniki zbliżeniowe, czujniki elektryczne, czujniki elektroniczne, czujniki pomiarowe, czujniki płomieni, czujniki
elektrooptyczne, regulatory temperatury wody, regulatory elektroniczne, instalacje elektryczne, czujniki odległości, czujniki piezoelektryczne, detektory ciepła, detektory ruchu, detektory płomieni, detektory dwutlenku węgla, urządzenia do regulowania kotłów,
urządzenia zdalnego sterowania do instalacji klimatyzacyjnych, 11
kominki elektryczne, przenośne kominki elektryczne, domowe kominki gazowe, systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), wyciągi [wentylacja], induktory powietrza [wentylacja], klimatyzacja do pomieszczeń przeznaczonych do przetwarzania danych,
systemy HVAC do pojazdów (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja),
ogrzewanie podłogowe, kaloryfery [ogrzewanie], termiczne kolektory słoneczne [ogrzewanie], nawilżacze, nawilżacze powietrza, elektryczne nawilżacze, nawilżacze przemysłowe, nawilżacze powietrza
[do celów domowych], elektryczne nawilżacze do użytku domowego, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, regulatory
gazu, klimatyzatory, elektryczne klimatyzatory, klimatyzatory pokojowe, przenośne klimatyzatory, zawory do klimatyzatorów, wentylatory stosowane w klimatyzatorach, klimatyzatory montowane przy
oknach [do celów przemysłowych], parowniki do klimatyzatorów,
wentylatory osiowe, wentylatory elektryczne, wentylatory pokojowe, wentylatory wywiewne, wentylatory radialne, wentylatory stołowe, wentylatory sufitowe, wentylatory dachowe, wentylatory ssące,
wentylatory wyciągowe, grzejniki wentylatorowe, elektryczne wen-
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tylatory chłodzące, elektryczne wentylatory okienne, wentylatory
pożarowe oddymiające, wentylatory do kominów, przenośne wentylatory elektryczne, wentylatory do klimatyzacji, elektryczne grzejniki
wentylatorowe, wentylatory do wymienników ciepła, kominki, filtry
powietrza, filtry kurzu, elektrostatyczne filtry powietrza, grzejniki
olejowe, grzejniki przemysłowe, konwektory [grzejniki], grzejniki
akumulacyjne, domowe grzejniki, grzejniki segmentowe, grzejniki
indukcyjne, grzejniki UV, grzejniki [kaloryfery], grzejniki konwekcyjne, grzejniki gazowe, grzejniki elektryczne, grzejniki halogenowe,
grzejniki łazienkowe, grzejniki promiennikowe, promienne grzejniki
wiatrakowe, grzejniki do pojazdów, elektryczne grzejniki akumulacyjne, przenośne grzejniki elektryczne, grzejniki na naftę, grzejniki
do pomieszczeń, chłodnie, chłodziarki, elektryczne, chłodziarki
do wina, elektryczne, chłodnice do pieców, chłodnice i podgrzewacze wody, kotły grzewcze, kotły paleniskowe, kotły, kotły do centralnego ogrzewania, kotły do instalacji grzewczych, urządzenia zasilające kotły grzewcze, kotły gazowe do centralnego ogrzewania, kotły
gazowe do ogrzewania wody, kotły jako części instalacji centralnego
ogrzewania, kotły gazowe do zaopatrywania domu w ciepłą wodę,
gazowe kotły kominkowe do centralnego ogrzewania w domu, gazowe kotły kominkowe do domowych instalacji ciepłej wody, urządzenia chłodzące, oświetlenie ścienne, oświetlenie solarne, oświetlenie
awaryjne, oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie sufitowe, oświetlenie
elektryczne, oświetlenie dachowe [lampy], oświetlenie nastrojowe
LED, ogrzewacze powietrza, ogrzewacze do pomieszczeń, piece olejowe [ogrzewacze pomieszczeń do użytku domowego], piece węglowe [ogrzewacze pomieszczeń do użytku domowego], piece gazowe
[ogrzewacze pomieszczeń do użytku domowego], okapy pochłaniające dym, wyciągi kuchenne [okapy], okapy do urządzeń wentylacyjnych, okapy zawierające wentylatory wyciągowe, okapy pochłaniające parę do kominków, kuchenne okapy wyciągowe [wyciągi
kuchenne, do użytku domowego], wyciągi kuchenne, wyciągi wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne dymu, wyciągi [wentylacyjne lub
klimatyzacyjne), wentylatory do urządzeń wyciągowych spalin, urządzenia do oczyszczania gazów spalinowych, instalacje wentylacyjne,
instalacje łazienkowe, instalacje sanitarne, instalacje oświetleniowe,
instalacje chłodnicze, instalacje kanalizacyjne, instalacje grzewcze,
podgrzewacze (instalacje-), instalacje klimatyzacyjne, domowe instalacje klimatyzacyjne, centralne instalacje klimatyzacyjne, instalacje klimatyzacyjne do użytku komercyjnego, instalacje klimatyzacyjne do celów domowych, instalacje i urządzenia wentylacyjne
[klimatyzacyjne], instalacje klimatyzacyjne do użytku w rolnictwie,
centralne instalacje klimatyzacyjne [do celów przemysłowych], centralne instalacje klimatyzacyjne do celów domowych, instalacje wentylacyjne do kuchni, kratki wentylacyjne będące częścią wentylatorów wyciągowych, ciśnieniowe zbiorniki wody, grille gazowe, grille
elektryczne, grille do gotowania, grille na węgiel drzewny, grille węglowe do celów domowych, elektryczne grille do użytku wewnątrz
budynków, grille elektryczne do użytku na wolnym powietrzu,
oświetlenie ogrodowe, zraszacze ogrodowe [automatyczne], spa
[baseny podgrzewane], kanały dymowe do kotłów grzewczych,
dmuchawy elektryczne do celów klimatyzacyjnych, filtry powietrza
do urządzeń klimatyzacyjnych, grzejniki [do przemysłowych celów
klimatyzacyjnych], 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym
sprzedaży stacjonarnej, wysyłkowej i internetowej towarów takich
jak: sprężarki do klimatyzatorów powietrza, ssące wentylatory wyciągowe, wentylatory do sprężania, wiertarki elektryczne, narzędzia
elektryczne, pompy elektryczne, odkurzacze, odkurzacze roboty, odkurzacze elektryczne, odkurzacze domowe, odkurzacze samochodowe, odkurzacze bezprzewodowe, elektryczne odkurzacze ręczne,
elektryczne domowe odkurzacze, odkurzacze do czyszczenia powierzchni, odkurzacze do odsysania płynów, odkurzacze do celów
przemysłowych, odkurzacze do celów domowych, odkurzacze
do użytku domowego, odkurzacze elektryczne do celów przemysłowych, maszyny do czyszczenia przemysłowego [odkurzacze], odkurzacze elektryczne do użytku domowego, przemysłowe maszyny
do czyszczenia podłóg [odkurzacze], odkurzacze do suchych i mokrych zanieczyszczeń, odkurzacze do powierzchni komercyjnych
i przemysłowych, zasysające maszyny do czyszczenia [odkurzacze],
kosiarki, kosiarki spalinowe, elektryczne kosiarki do trawy, mechaniczne kosiarki do trawników, kosiarki do trawy [maszyny], kosiarki
do trawników z siedziskiem, kosiarki żyłkowe do użytku ogrodniczego, kosiarki samobieżne, kosiarki [maszyny], maszyny do czyszczenia
ciśnieniowego, maszyny do mycia ciśnieniowego, przemysłowe maszyny czyszczące, wykorzystujące dysze ciśnieniowe, urządzenia my-
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jące, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, elektronarzędzia, czyszczenie (urządzenia do-) pod wysokim ciśnieniem,
elektryczne urządzenia sterownicze do zarządzania ogrzewaniem,
regulatory napięcia, regulatory oświetlenia, elektroniczne regulatory, regulatory temperatury, regulatory ciepła, kontrolery (regulatory),
regulatory termostatyczne, regulatory elektryczne, regulatory termiczne, regulatory termiczne [termostaty], indukcyjne regulatory
napięcia, elektryczne regulatory prędkości, regulatory prędkości
[elektroniczne], regulatory prędkości [elektryczne], sterowniki elektryczne, sterowniki elektroniczne, urządzenia sterujące oświetleniem, anemometry, czujniki, czujniki gazu, czujniki wilgotności, czujniki zbliżeniowe, czujniki elektryczne, czujniki elektroniczne, czujniki
pomiarowe, czujniki płomieni, czujniki elektrooptyczne, regulatory
temperatury wody, regulatory elektroniczne, instalacje elektryczne,
czujniki odległości, czujniki piezoelektryczne, detektory ciepła, detektory ruchu, detektory płomieni, detektory dwutlenku węgla, urządzenia do regulowania kotłów, urządzenia zdalnego sterowania
do instalacji klimatyzacyjnych, kominki elektryczne, przenośne kominki elektryczne, domowe kominki gazowe, systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), wyciągi [wentylacja], induktory
powietrza [wentylacja], klimatyzacja do pomieszczeń przeznaczonych do przetwarzania danych, systemy HVAC do pojazdów (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), ogrzewanie podłogowe, kaloryfery
[ogrzewanie], termiczne kolektory słoneczne [ogrzewanie], nawilżacze, nawilżacze powietrza, elektryczne nawilżacze, nawilżacze przemysłowe, nawilżacze powietrza [do celów domowych], elektryczne
nawilżacze do użytku domowego, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, regulatory gazu, klimatyzatory, elektryczne klimatyzatory, klimatyzatory pokojowe, przenośne klimatyzatory, zawory
do klimatyzatorów, wentylatory stosowane w klimatyzatorach, klimatyzatory montowane przy oknach [do celów przemysłowych], parowniki do klimatyzatorów, wentylatory osiowe, wentylatory elektryczne, wentylatory pokojowe, wentylatory wywiewne, wentylatory
radialne, wentylatory stołowe, wentylatory sufitowe, wentylatory
dachowe, wentylatory ssące, wentylatory wyciągowe, grzejniki wentylatorowe, elektryczne wentylatory chłodzące, elektryczne wentylatory okienne, wentylatory pożarowe oddymiające, wentylatory
do kominów, przenośne wentylatory elektryczne, wentylatory do klimatyzacji, elektryczne grzejniki wentylatorowe, wentylatory do wymienników ciepła, kominki, filtry powietrza, filtry kurzu elektrostatyczne filtry powietrza, grzejniki olejowe, grzejniki przemysłowe,
konwektory [grzejniki] grzejniki akumulacyjne, domowe grzejniki,
grzejniki segmentowe, grzejniki indukcyjne, grzejniki UV grzejniki
[kaloryfery], grzejniki konwekcyjne, grzejniki gazowe, grzejniki elektryczne, grzejniki halogenowe, grzejniki łazienkowe, grzejniki promiennikowe, promienne grzejniki wiatrakowe, grzejniki do pojazdów, elektryczne grzejniki akumulacyjne, przenośne grzejniki
elektryczne, grzejniki na naftę, grzejniki do pomieszczeń, chłodnie,
chłodziarki, elektryczne, chłodziarki do wina, elektryczne, chłodnice
do pieców, chłodnice i podgrzewacze wody, kotły grzewcze, kotły
paleniskowe, kotły, kotły do centralnego ogrzewania, kotły do instalacji grzewczych, urządzenia zasilające kotły grzewcze, kotły gazowe
do centralnego ogrzewania, kotły gazowe do ogrzewania wody, kotły jako części instalacji centralnego ogrzewania, kotły gazowe do zaopatrywania domu w ciepłą wodę, gazowe kotły kominkowe do centralnego ogrzewania w domu, gazowe kotły kominkowe
do domowych instalacji ciepłej wody, urządzenia chłodzące, oświetlenie ścienne, oświetlenie solarne, oświetlenie awaryjne, oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie sufitowe, oświetlenie elektryczne,
oświetlenie dachowe [lampy], oświetlenie nastrojowe LED, ogrzewacze powietrza, ogrzewacze do pomieszczeń, piece olejowe [ogrzewacze pomieszczeń do użytku domowego], piece węglowe [ogrzewacze pomieszczeń do użytku domowego], piece gazowe
[ogrzewacze pomieszczeń do użytku domowego], okapy pochłaniające dym, wyciągi kuchenne [okapy], okapy do urządzeń wentylacyjnych, okapy zawierające wentylatory wyciągowe, okapy pochłaniające parę do kominków, kuchenne okapy wyciągowe [wyciągi
kuchenne, do użytku domowego], wyciągi kuchenne, wyciągi wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne dymu, wyciągi [wentylacyjne lub
klimatyzacyjne], wentylatory do urządzeń wyciągowych spalin, urządzenia do oczyszczania gazów spalinowych, instalacje wentylacyjne,
instalacje łazienkowe, instalacje sanitarne, instalacje oświetleniowe,
instalacje chłodnicze, instalacje kanalizacyjne, instalacje grzewcze,
podgrzewacze (instalacje-), instalacje klimatyzacyjne, domowe instalacje klimatyzacyjne, centralne instalacje klimatyzacyjne, instala-
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cje klimatyzacyjne do użytku komercyjnego, instalacje klimatyzacyjne do celów domowych, instalacje i urządzenia wentylacyjne
[klimatyzacyjne], instalacje klimatyzacyjne do użytku w rolnictwie,
centralne instalacje klimatyzacyjne [do celów przemysłowych], centralne instalacje klimatyzacyjne do celów domowych, instalacje wentylacyjne do kuchni, kratki wentylacyjne będące częścią wentylatorów wyciągowych, ciśnieniowe zbiorniki wody, grille gazowe, grille
elektryczne, grille do gotowania, grille na węgiel drzewny, grille węglowe do celów domowych, elektryczne grille do użytku wewnątrz
budynków, grille elektryczne do użytku na wolnym powietrzu,
oświetlenie ogrodowe, zraszacze ogrodowe [automatyczne], spa
[baseny podgrzewane], kanały dymowe do kotłów grzewczych,
dmuchawy elektryczne do celów klimatyzacyjnych, filtry powietrza
do urządzeń klimatyzacyjnych, grzejniki [do przemysłowych celów
klimatyzacyjnych], rurowe przewody metalowe do instalacji: wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, powietrznych, gazowych, grzewczych,
chłodniczych, sanitarnych, kominowych, drenażowych, metalowe:
złączki, kształtki, zawory, krany, klamry, dysze, kołnierze, pierścienie,
zaciski, opaski zaciskowe, obejmy, obręcze, naciągi, napinacze, drobnica metalowa, metalowe: liny, druty, pasy, taśmy, siatka, zasłony, kraty, osłony, przegrody, metalowe: zbiorniki, pojemniki, pudełka, skrzynie, skrzynki, metalowe: kominy, nasady kominowe, trzony
kominowe, metalowe, kabiny kąpielowe, elektryczne instalacje, urządzenia i przyrządy liczące, pomiarowe i kontrolno-sterujące, liczniki,
mierniki, wskaźniki poziomu cieczy, urządzenia do: analizy inne niż
do celów medycznych, kontroli i regulacji temperatury, jonizacji,
uzdatniania powietrza, wyłączniki samoczynne i zdalnie sterowane,
wskaźniki: ciśnienia, ilości, prędkości, wilgotnościomierze, wykrywacze dymu i gazów, wzorniki (przyrządy pomiarowe), zawory elektromagnetyczne (przełączniki), instalacje, urządzenia, aparatura, armatura (w tym kontrolno-pomiarowa i regulacyjna): wentylacyjne,
klimatyzacyjne, nawiewcze, wyciągu płynów, grzewcze, chłodnicze,
sanitarne, kominowe, do uzdatniania wody, suszenia, nawilżania, destylacji, dezodoryzacji, dezynfekcji, dezynsekcji, piece płomieniowe,
elektryczne, mikrofalowe: przemysłowe, gastronomiczne, domowe,
filtry płynów, kabiny natryskowe, generatory, dmuchawy, chłodnie,
komory chłodnicze, lady chłodnicze, szafy chłodnicze, lodówki, zamrażarki, zespoły, podzespoły, osprzęt, części, wyposażenie do wymienionych instalacji, urządzeń, aparatury, armatury zawarte w klasie 11, usługi reklamowe, rozpowszechnianie materiałów, ulotek,
prospektów, druków, próbek, ogłoszeń reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie powierzchni
na cele reklamowe, publikowanie tekstów reklamowych, marketing
i reklama społeczna, badania i analizy rynku i opinii publicznej, sondaże, ekspertyzy oraz prognozy rynkowe i ekonomiczne, doradztwo
i informacja w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w sprawach zarządzania personelem, dobór personelu, działalność polegająca na zaopatrywaniu osób trzecich w towary lub usługi, analizy
kosztów, reprezentacja o charakterze handlowym interesów podmiotów zrzeszonych w organizacji pracodawców, wytwórców, producentów, usługodawców lub w innej organizacji o charakterze
gospodarczym albo zawodowym, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami, zarządzanie grupą przedsiębiorstw, organizowanie
sieci przedsiębiorców, organizowanie wystaw, targów, forów reklamowych lub handlowych, promocyjnych, pokazy sprzętu z zakresu
wentylacji, klimatyzacji i zarządzania powietrzem.

(111) 322996
(220) 2018 11 29
(210) 493237
(151) 2019 08 01
(441) 2019 01 28
(732) POLSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE PZZ W KRAKOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Młyn świętego Marcina
(510), (511) 30 mąka pszenna, kasza manna, mąka żytnia, 31 otręby
pszenne.
(111) 322997
(220) 2018 06 29
(210) 487677
(151) 2019 08 07
(441) 2019 04 23
(732) TOYOTA MOTOR POLAND COMPANY LIMITED SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I HYBRID
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(540)

nansowe, operacje rachunkowości (wymiana), organizacja zbiórek,
sponsorowanie finansowe, transfer elektroniczny środków finansowych, tworzenie kapitałów, usługi powiernicze, zarządzanie majątkiem.

(591) czerwony, niebieski
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 pojazdy, w tym samochody, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, części i akcesoria
do pojazdów, 35 reklama, marketing i promocja sprzedaży, w szczególności w odniesieniu do samochodów i ich części i akcesoriów
do nich, produkcja i prezentacja filmów reklamowych, usługi handlu
detalicznego artykułami merchandisingowymi w dziedzinie samochodów, mianowicie w odniesieniu do takich towarów, jak okulary
przeciwsłoneczne, odzież, obuwie, nakrycia głowy, opaski na głowę,
paski, gry, zabawki, artykuły sportowe, samochodziki do zabawy,
modele pojazdów w zmniejszonej skali, pluszowe zabawki, karty
do gry, podkładki pod myszy, druki, nagrane i nienagrane nośniki
komputerowe, pokrowce na komórki, magnesy, urządzenia nawigacyjne do pojazdów (komputery pokładowe), przyrządy nawigacyjne,
usługi handlu detalicznego artykułami merchandisingowymi w dziedzinie samochodów, mianowicie w odniesieniu do takich towarów,
jak druki, materiały biurowe, naklejki, notatniki, zeszyty, długopisy,
ołówki, torby, torebki, aktówki, portfele, plecaki, teczki szkolne, torby sportowe, portmonetki, etui na klucze, ozdoby, zegarki, łańcuszki
i breloki do kluczy, zawieszki do telefonów komórkowych, ozdobne
plakietki, parasole, termosy do napojów, naczynia na napoje, dyski latające, piłki sportowe, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, przygotowywanie konkursów,
sponsoring w formie reklamy, zawieranie transakcji handlowych dla
osób trzecich, także w ramach handlu elektronicznego, pośrednictwo
w umowach dla osób trzecich, odnośnie kupna i sprzedaży towarów,
pośrednictwo w umowach dla osób trzecich, odnośnie świadczenia
usług, aktualizowanie, pielęgnowanie, systematyzowanie i zestawianie danych w komputerowych bazach danych, 36 działalność finansowa, usługi finansowania, w szczególności w odniesieniu do samochodów, finansowe usługi bankowe, informacje finansowe, pożyczki
ratalne, leasing finansowy, doradztwo finansowe (doradztwo kredytowe), analizy finansowe, usługi w odniesieniu do leasingu finansowego, ubezpieczenia, zwłaszcza pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi
ubezpieczeniowe, w szczególności w odniesieniu do samochodów,
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych.
(111) 322998
(220) 2018 11 29
(210) 493239
(151) 2019 08 01
(441) 2019 01 28
(732) MLICKA AGNIESZKA FOTOGRAFIA POZA RZECZYWISTOŚCIĄ
EZO ONEIR, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Ezo Oneir
(510), (511) 41 organizowanie kursów szkoleniowych, prowadzenie
warsztatów-szkolenia, usługi instruktażowe i konsultacyjne, usługi
edukacji w dziedzinie sztuk fotografii i przetwarzania obrazu, szkolenia dotyczące obsługi sprzętu fotograficznego, szkolenia dotyczące
grafiki komputerowej, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, publikowanie i redagowanie książek, publikowanie
multimedialne książek, wydawanie czasopism i książek w postaci
elektronicznej, 42 grafika artystyczna, usługi artystów grafików, renderowanie grafiki komputerowej (obróbka cyfrowa obrazów).
(111) 322999
(220) 2018 12 15
(151) 2019 06 27
(441) 2019 03 11
(732) BARANOWSKI MARCIN, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DobraZbiórka
(540)
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(210) 493917

(591) zielony, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 organizowanie funduszy na cele dobroczynne, zbiórki
funduszy na cele dobroczynne, doradztwo w sprawach finansowych,
informacje w sprawach ubezpieczenia, lokaty kapitału, operacje fi-

(111) 323000
(220) 2018 12 17
(210) 493963
(151) 2019 07 31
(441) 2019 03 11
(732) FUNDACJA MYŚLĄC OJCZYZNA-IM. KS. INFUŁATA
IRENEUSZA SKUBISIA, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EUROPA CHRISTI
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 24.13.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, muzyka,
filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, nagrane magnetyczne nośniki
danych, nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], pliki multimedialne do pobrania, oprogramowanie, edukacyjne materiały na zajęcia,
do pobrania, gazety elektroniczne do pobrania, grafiki komputerowe
do pobrania, interaktywne płyty DVD, książki audio, książki elektroniczne do pobrania, książki zapisane na płytach, muzyczne nagrania
dźwiękowe, nagrane dyski wideo, nagrane płyty DVD z ćwiczeniami,
nagrane taśmy audio niemuzyczne, nagrane taśmy wideo niemuzyczne, nagrania audio i wideo, oprogramowanie multimedialne
zapisane na płytach CD-ROM, publikacje elektroniczne, publikacje
elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, publikacje elektroniczne, do pobrania, terminarze i organizery do pobrania, które można wydrukować, oprogramowanie edukacyjne, 16
druki, materiały drukowane, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, artykuły biurowe, artykuły piśmiennicze, artykuły do pisania i stemplowania, biurowe artykuły papiernicze, etykiety nie z materiału tekstylnego, kalendarze, karty pocztowe, koperty, materiały
drukarskie i introligatorskie, materiały do pisania, materiały szkoleniowe i instruktażowe, notatniki, pamiętniki, dzienniki, papierowe
artykuły piśmienne, papierowe materiały biurowe, przybory szkolne [artykuły piśmienne], szablony [artykuły piśmienne], terminarze,
zakładki, afisze, plakaty, almanachy [roczniki], biuletyny [materiały
drukowane], certyfikaty drukowane, chorągiewki papierowe, czasopisma [periodyki], drukowane foldery informacyjne, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane
materiały szkoleniowe, drukowane notatki z seminariów, emblematy
papierowe, formularze [blankiety, druki], fotografie, gazety, reprodukcje graficzne, kartki świąteczne, kartki okolicznościowe na zawiadomienia i podziękowania, karty okolicznościowe, komiksy, książki,
materiały edukacyjne i instruktażowe, naklejki, okólniki religijne,
periodyki, pocztówki, podręczniki edukacyjne, podręczniki instruktażowe, przewodniki drukowane, publikacje drukowane, ulotki, bielizna stołowa papierowa, 36 gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, zbieranie funduszy, inwestowanie funduszy na cele
charytatywne, organizacja zbiórek, organizowanie funduszy na cele
dobroczynne, sponsorowanie finansowe, sponsorowanie i patronat
finansowy, sponsorowanie imprez kulturalnych, usługi charytatywne
w zakresie datków pieniężnych, usługi w zakresie sponsoringu finansowego, usługi zbierania funduszy na cele polityczne, usługi zbierania funduszy na cele dobroczynne, usługi zbierania funduszy na cele
polityczne, 41 edukacja, rozrywka i sport, tłumaczenia, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi wydawnicze i reporterskie,
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, komputerowy skład drukarski [DTP], multimedialne
wydania czasopism, gazet i magazynów, multimedialne wydania
publikacji elektronicznych, pisanie i publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, publikacja kalendarzy, publikacja multimedialna
materiałów drukowanych, publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikowanie, publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki,
prawa publicznego i spraw socjalnych, publikowanie elektroniczne,
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publikowanie książek i czasopism elektronicznych w systemie on-line, publikowanie materiałów drukowanych innych niż teksty reklamowe, publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet,
publikowanie multimedialne książek, publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów pisanych, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, biblioteki, imprezy
kulturalne, informacja o rekreacji, informacje dotyczące działalności
kulturalnej, informacja o wypoczynku, informacja o edukacji, kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki, nauczanie i szkolenia, kształcenie praktyczne [pokazy], obozy letnie [rozrywka
i edukacja], organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych,
organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, organizacja
imprez kulturalnych i artystycznych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie spotkań, organizowanie widowisk [impresariat],
planowanie przyjęć, prezentacja przedstawień na żywo, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, produkcja przedstawień,
prowadzenie imprez kulturalnych, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, szkolenia ruchowe dla dzieci, udostępnianie obiektów
i sprzętu do pokazywania filmów, widowisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia szkoleń edukacyjnych, usługi edukacyjne i instruktażowe,
usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi prowadzących uroczystości w zakresie przyjęć i imprez specjalnych, usługi rezerwacji
biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe, usługi szkół [edukacja], usługi w zakresie obozów wakacyjnych
[rozrywka], 45 organizowanie zgromadzeń religijnych, organizowanie spotkań politycznych, organizowanie spotkań dla rodzin pogrążonych w żałobie w celu upamiętnienia śmierci ukochanej osoby,
doradztwo w sprawach małżeńskich, doradztwo w zakresie relacji
osobistych, dostarczanie odzieży dla osób w potrzebie [usługi charytatywne], opieka zastępcza, usługi religijne, usługi dotrzymywania
towarzystwa osobom starszym i niepełnosprawnym, usługi mediacyjne w sporach małżeńskich, usługi w zakresie opieki.

(111) 323001
(220) 2018 05 28
(151) 2019 08 02
(441) 2019 04 08
(732) CZARNECKI ROBERT ARTENS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) artens
(540)

(210) 486443

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.04.02
(510), (511) 18 kosmetyczki, torby, plecaki, portfele, torby sportowe,
aktówki, etui, teczki, worki na buty, piórniki.
(111) 323002
(220) 2018 07 06
(210) 487934
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 01
(732) Apotex Europe B.V., Leiden (NL)
(540) (znak słowny)
(540) Flexis Xtra
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, suplementy diety.
(111) 323003
(220) 2018 10 04
(210) 491263
(151) 2019 07 09
(441) 2019 03 04
(732) Oriflame Cosmetics AG, Schaffhausen (CH)
(540) (znak słowny)
(540) ONCOLOUR
(510), (511) 3 preparaty do odżywiania i pielęgnacji włosów, skóry
głowy, skóry i paznokci nie do celów medycznych, szampony, odżywki do włosów, mydła, perfumy, produkty perfumeryjne, woda
kolońska, wody toaletowe, olejki eteryczne i ziołowe, kosmetyki,
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preparaty do makijażu, podkłady do makijażu, podkłady w płynie
do makijażu, podkłady w kremie do makijażu, pudry do twarzy, korektory, bazy do makijażu, kredki do makijażu, róże kosmetyczne,
cienie do powiek, kredki do oczu, puder do brwi, ołówki do brwi,
błyszczyki do ust, kredki do ust, zestawy do makijażu, kompaktowe
kosmetyki do makijażu, środki do makijażu w kompaktach, spraye
do utrwalania makijażu, preparaty do demakijażu, pomadki, lakiery
do paznokci, zmywacze do paznokci, eyelinery, tusze do rzęs, preparaty toaletowe nie do celów medycznych, płyny do włosów, lakiery
do włosów i żele do włosów, preparaty do użytku w kąpieli lub pod
prysznicem, oleje i żele do kąpieli i pod prysznic, żele, kremy i pianki,
maski na twarz i ciało, peeling do twarzy i ciała, środki do mycia twarzy, środki do czyszczenia i nawilżania skóry, toniki do skóry, środki
nawilżające skórę, kremy i żele do skóry z niedoskonałościami, dezodoranty, antyperspiranty, mydła do golenia, kremy do golenia, żele
do golenia, preparaty do użytku po goleniu, preparaty do użytku
przed goleniem, talk, środki do czyszczenia zębów, pasty do zębów,
preparaty do pielęgnacji stóp nie do celów medycznych.

(111) 323004
(220) 2018 10 16
(210) 491670
(151) 2019 07 17
(441) 2019 03 25
(732) ARTFOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ARTFOL
(510), (511) 16 torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, folia,
folia bąbelkowa do pakowania, folia z tworzyw sztucznych do pakowania, torby wyściełane folią bąbelkową do pakowania, folie z pęcherzykami powietrza, folia z octanu celulozy do zawijania, folie
do pakowania artykułów żywnościowych, worki na śmieci, plastikowe torebki do przechowywania żywności do użytku domowego,
koperty, koperty z tworzyw sztucznych, folie pęcherzykowe, pianki
polietylenowe do pakowania, folie stretch przeźroczyste i kolorowe
do pakowania, folie stretch do pakowania żywności, torby foliowe,
opakowania foliowe do opakowywania i pakowania, torebki, worki
i reklamówki z tworzyw sztucznych kolorowe i pod sitodruk do pakowania, torebki z folii pęcherzykowej i pianki polietylenowej do pakowania, torebki z plastiku z zamknięciem strunowym do pakowania,
35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, kolportaż
próbek, dystrybucja próbek reklamowych, oferowanie próbek produktów, organizowanie dystrybucji próbek reklamowych, dystrybucja prospektów i próbek do celów reklamowych, dystrybucja ulotek,
broszur, druków do celów reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów
drukowanych, próbek], przygotowywanie list adresowych dla usług
dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów
za pośrednictwem poczty [inne niż sprzedaż], promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów
drukowanych i konkursy promocyjne, dystrybucja nagród w konkursach konsumenckich, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
w związku z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej w związku z wyrobami papierowymi, usługi
sprzedaży hurtowej i detalicznej w zakresie taśm klejących, w tym
taśm pakowych i oklejarek do kartonów, taśm i materiałów dla budownictwa, w tym taśm maskujących, taśm PVC, taśm naprawczych,
taśm piankowych do wykładzin, folii malarskich, akcesoriów do zamykania torebek, w tym drucików i drutów w rolce, zaklejarek i taśm
do zaklejarek, akcesoriów do zgrzewarek, w tym taśm i drutu kanthal,
teflonu, worków na śmieci, foliowej odzieży ochronnej, w tym fartuchów, peleryn, czepków foliowych, czepków fizelinowych, ochraniaczy na buty, materiałów do ogrodnictwa, w tym gumek, torebek
na sadzonki, folii na sianokiszonki, taśm naprawczych do folii, folii
pęcherzykowej ogrodniczej, rękawic ochronnych, naczyń i pojemników jednorazowych do żywności, folii na gorący stół, folii stretch
do żywności, folii aluminiowej, słomek do napojów, torebek na kostki
lodu, serwetek, metek, urządzeń i akcesoriów do metkowania, w tym
metek cenowych, taśm do metkownic, metkownic, rolek tuszowych,
artykułów papierniczych, w tym papieru ksero i komputerowego, rolek do kas i faksów, etykiet do wag, artykułów higienicznych, w tym
ręczników papierowych i papieru toaletowego, ręczników papiero-
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wych na rolce, ręczników papierowych typu ZZ, urządzeń do pakowania folią stretch, urządzeń do pakowania palet, w tym napinaczy
i paskowaczy, metali nieszlachetnych i ich stopów, materiałów metalowych i folii metalowych, folii z metalu do okładania, opakowywania i pakowania, zbiorników i pojemników z metali i z folii metalowej, materiałów z elastycznych folii metalowych do opakowywania
i pakowania, do użycia w produkcji zbiorników, pojemników, tub,
toreb, worków, saszetek, pudełek, puszek i nakrywek, akcesoriów
metalowych i plastikowych do pakowania palet, w tym narożników,
zapinek, folii polietylenowych, folii PCV, pęcherzykowych, folii polipropylenowych, pianek polietylenowych do pakowania, folii stretch
przeźroczystych i kolorowych, folii stretch do pakowania żywności,
taśm PP do pakowania palet, toreb, worków, saszetek, pudełek, kopert i nakrywek z plastiku, torebek, worków i reklamówek z tworzyw
sztucznych, kolorowych i pod sitodruk, torebek z folii pęcherzykowej i pianki polietylenowej, torebek z plastiku z zamknięciem strunowym, 39 usługi dystrybucyjne w zakresie taśm klejących, w tym
taśm pakowych i oklejarek do kartonów, taśm i materiałów dla budownictwa, w tym taśm maskujących, taśm PVC, taśm naprawczych,
taśm piankowych do wykładzin, folii malarskich, akcesoriów do zamykania torebek, w tym drucików i drutów w rolce, zaklejarek i taśm
do zaklejarek, akcesoriów do zgrzewarek, w tym taśm i drutu kanthal,
teflonu, worków na śmieci, foliowej odzieży ochronnej, w tym fartuchów, peleryn, czepków foliowych, czepków fizelinowych, ochraniaczy na buty, materiałów do ogrodnictwa, w tym gumek, torebek
na sadzonki, folii na sianokiszonki, taśm naprawczych do folii, folii
pęcherzykowej ogrodniczej, rękawic ochronnych, naczyń i pojemników jednorazowych do żywności, folii na gorący stół, folii stretch
do żywności, folii aluminiowej, słomek do napojów, torebek na kostki
lodu, serwetek, metek, urządzeń i akcesoriów do metkowania, w tym
metek cenowych, taśm do metkownic, metkownic, rolek tuszowych,
artykułów papierniczych, w tym papieru ksero i komputerowego, rolek do kas i faksów, etykiet do wag, artykułów higienicznych, w tym
ręczników papierowych i papieru toaletowego, ręczników papierowych na rolce, ręczników papierowych typu ZZ, urządzeń do pakowania folią stretch, urządzeń do pakowania palet, w tym napinaczy
i paskowaczy, metali nieszlachetnych i ich stopów, materiałów metalowych i folii metalowych, folii z metalu do okładania, opakowywania i pakowania, zbiorników i pojemników z metali i z folii metalowej, materiałów z elastycznych folii metalowych do opakowywania
i pakowania, do użycia w produkcji zbiorników, pojemników, tub,
toreb, worków, saszetek, pudełek, puszek i nakrywek, akcesoriów
metalowych i plastikowych do pakowania palet, w tym narożników,
zapinek, folii polietylenowych, folii PCV, pęcherzykowych, folii polipropylenowych, pianek polietylenowych do pakowania, folii stretch
przeźroczystych i kolorowych, folii stretch do pakowania żywności,
taśm PP do pakowania palet, toreb, worków, saszetek, pudełek, kopert i nakrywek z plastiku, torebek, worków i reklamówek z tworzyw
sztucznych, kolorowych i pod sitodruk, torebek z folii pęcherzykowej
i pianki polietylenowej, torebek z plastiku z zamknięciem strunowym, usługi pakowania, usługi opakowywania i pakowania, pakowanie i składowanie towarów.

(111) 323005
(220) 2018 10 16
(151) 2019 07 04
(441) 2018 12 27
(732) STĘPKOWSKI ANDRZEJ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) silny Polak
(540)

(210) 491683

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 24.07.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.
(111) 323006
(151) 2019 07 04

(220) 2018 10 16
(441) 2018 12 27

(210) 491690
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(732) STĘPKOWSKI ANDRZEJ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SILNY POLAK
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.
(111) 323007
(220) 2018 11 07
(210) 492451
(151) 2019 07 16
(441) 2019 01 14
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MOŻNA INACZEJ
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej,
smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej,
aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów,
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier
działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, nagrane płyty wideo
i nagrania audiowizualne, 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
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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, 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, urządzenia
do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, 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,
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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 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, 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 informacyj-
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nych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk
rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem
widzów, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji
telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, usługi
umożliwiania dostępu do stron WWW za pośrednictwem przekazu
telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, wynajem
urządzeń do telefonii komórkowej, wynajem sprzętu komputerowego i informatycznego, wynajem urządzeń do odbioru i nadawania
sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego
i analogowego, telewizja kablowa, transmisja programów radiowych
i telewizyjnych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego,
zapewnianie użytkownikom dostępu do globalnej sieci komputerowej, 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, usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, 41 edukacja, informacje o edukacji, wypożyczanie filmów kinowych, usługi gier świadczone on-line,
informacja o imprezach rozrywkowych, instruktaże, organizowanie
i obsługa konferencji, organizowanie konkursów, publikowanie książek, wypożyczanie książek, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nauczanie, organizowanie i prowadzenia warsztatów, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie
tekstów, pisanie tekstów, publikowanie tekstów inne niż teksty reklamowe, usługi komponowania układu graficznego publikacji, inne niż
do celów reklamowych, usługi prezenterów muzyki, informacje
o wypoczynku, wypożyczanie telefonów komórkowych i smartfonów, usługi rozrywkowe i edukacyjne: organizacja rozrywkowych
widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług
edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostęp
do wyżej wymienionych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, 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
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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 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.

(111) 323008
(220) 2019 02 14
(210) 495955
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 01
(732) BISON CHUCKS SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BISON
(540)

(591) niebieski, szary
(531) 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, maszyny i urządzenia tnące, wiercące, ścierające, ostrzące i do obróbki
powierzchni, maszyny do cięcia [do obróbki metalu], maszyny do docierania [do obróbki metali], maszyny do perforowania [do obróbki
metali], obrabiarki do metalu, narzędzia do obróbki metali będące
częściami maszyn, frezy do frezarek, frezy jako obrabiarki, matryce
do obrabiarek, matryce obrotowe jako części maszyn, matryce obrotowe jako maszyny, narzędzia tnące [maszyny] w postaci frezów,
precyzyjne noże tokarskie jako części maszyn, wałki tnące jako części
do maszyn, uchwyty jako części maszyn, uchwyty samocentrujące
jako części maszyn, uchwyty tokarskie jako części maszyn, uchwyty
maszynowe będące stojakami [przystosowane do maszyn], uchwyty
stałe jako części maszyn, uchwyty tokarskie elektryczne jako części
maszyn, uchwyty wiertarskie będące częściami maszyn, uchwyty
do gwintowania będące częściami maszyn, oprawki do obrabiarek
będące częściami maszyn, łożyska i tuleje jako części maszyn, tuleje
będące częściami maszyn, oprawy łożyska, imadła będące częściami maszyn, koniki frezarskie będące częściami maszyn, maszyny
podziałowe, stoły do maszyn, stoły obrotowe do obrabiarek, stoły
do pozycjonowania we współrzędnych xy jako maszyny, cylindry
do maszyn, prasy do formowania metalu, prasy napędzane pneumatycznie, prasy stołowe jako maszyny, automatyczne prasy do obróbki metali, prasy mechaniczne [do obróbki metali], części sprzęgania
maszyn, z wyjątkiem do pojazdów lądowych, mechanizmy napędu
[inne niż do pojazdów lądowych], 8 ręcznie sterowane narzędzia
i przyrządy do obróbki materiałów, imadła, metalowe szczęki imadła,
frezy jako narzędzia sterowane ręcznie, gwintowniki jako narzędzia
ręczne, gwintownice jako narzędzia ręczne, urządzenia wiertnicze
jako narzędzia obsługiwane ręcznie, uchwyty samocentrujące jako
części narzędzi ręcznych, uchwyty obrotowe do narzędzi obsługiwanych ręcznie, uchwyty do wiertarek jako części narzędzi obsługiwanych ręcznie, oprawki do wierteł jako narzędzia ręczne, matryce
do użytku z narzędziami sterowanymi ręcznie, narzędzia skrawające
jako narzędzia ręczne, koniki frezarskie jako narzędzia ręczne, przyrządy podziałowe frezarskie jako narzędzia ręczne.
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(111) 323009
(220) 2019 02 14
(210) 495965
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 01
(732) HABERSKA JULIA, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) momonde
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, bloki do pisania, bloki [artykuły papiernicze], bloki papierowe, fotografie, kalendarze, kalendarze z kartkami do wyrywania, kartki z życzeniami, notatniki, notatniki [notesy],
notatniki podręczne, zakładki do książek, zeszyty, 18 plecaki, portmonetki, torby do pakowania [koperty, woreczki] ze skóry, torby plażowe,
torby sportowe, torby turystyczne, torebki, torby na zakupy, tekstylne
torby na zakupy, skórzane torby na zakupy, sznurkowe siatki na zakupy, brezentowe torby na zakupy, sznurkowe siatki na zakupy, siatki
na zakupy, 25 odzież, bandany na szyję, kąpielówki, koszule, odzież
gotowa, okrycia wierzchnie [odzież], piżamy, podkoszulki, pulowery,
skarpetki, spódnice, spodnie, stroje plażowe, sukienki, swetry, szale,
szaliki, t-shirty, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz
usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej
i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: afisze,
plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, bloki do pisania, bloki [artykuły papiernicze], bloki papierowe, fotografie, kalendarze, kalendarze z kartkami do wyrywania,
kartki z życzeniami, notatniki, notatniki [notesy], notatniki podręczne,
zakładki do książek, zeszyty, plecaki, portmonetki, torby do pakowania [koperty, woreczki] ze skóry, torby plażowe, torby sportowe, torby
turystyczne, torebki, torby na zakupy, tekstylne torby na zakupy, skórzane torby na zakupy, sznurkowe siatki na zakupy, brezentowe torby
na zakupy, sznurkowe siatki na zakupy, siatki na zakupy, odzież, bandany na szyję, kąpielówki, koszule, odzież gotowa, okrycia wierzchnie
[odzież], piżamy, podkoszulki, pulowery, skarpetki, spódnice, spodnie,
stroje plażowe, sukienki, swetry, szale, szaliki, t-shirty.
(111) 323010
(220) 2019 03 07
(210) 496831
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 29
(732) RETALWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLEAREDWINE
(540)

(591) czarny, czerwony, ciemnoczerwony, jasnoczerwony,
jasnobrązowy, szary
(531) 29.01.15, 27.05.03, 27.05.05, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18,
19.07.09, 26.13.01
(510), (511) 5 suplementy diety.
(111) 323011
(220) 2019 03 13
(210) 496989
(151) 2019 08 21
(441) 2019 05 06
(732) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOTOS Mistrzowie w pasach
(540)

(591) czerwony, niebieski
(531) 29.01.12, 29.01.12, 27.05.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 01.15.15
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(510), (511) 41 organizacja imprez rozrywkowych, kulturalnych
i sportowych, popularyzowanie zachowywania bezpieczeństwa
w ruchu drogowym poprzez organizowanie lub współorganizowanie akcji edukacyjnych i eventów, organizowanie konkursów i loterii,
organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów.

(111) 323012
(220) 2019 03 15
(210) 497218
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) HELBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEPAN
(540)

(591) niebieski, czarny, fioletowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 26.11.03,
26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 5 kompresy, materiały opatrunkowe, medyczne, plastry
do celów medycznych, wkładki do stanika dla karmiących matek, patyczki do czyszczenia uszu dla celów medycznych, 9 filtry do masek
do oddychania, maski ochronne, 10 prześcieradła dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych, bandaże usztywniające na stawy, bandaże elastyczne, inhalatory, przyrządy do wykonywania lewatywy do celów medycznych, pojemniki do aplikowania leków,
aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, dmuchane poduszki
do celów medycznych, termometry do celów medycznych, aspiratory do nosa, 11 termofory, 21 szczoteczki elektryczne.
(111) 323013
(220) 2019 03 15
(210) 497234
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) HELBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HELBO
(540)

(591) niebieski, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.10,
26.01.12, 26.03.23, 26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 9 filtry do masek do oddychania, maski ochronne, 35
usługi pośrednictwa w handlu, 39 transport, spedycja.
(111) 323014
(220) 2018 12 27
(210) 494250
(151) 2019 08 05
(441) 2019 04 15
(732) MAXXB CHOCOLATE FACTORY MAKSYMILIAN NOWOTARSKI,
KATARZYNA BORKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) pbKing
(510), (511) 29 bita śmietana, galaretki, jaja, krem na bazie masła,
margaryna, masło arachidowe, masło kakaowe, masło kokosowe,
mleko, olej palmowy jadalny, spożywczy olej kokosowy, śmietana,
tłuszcze jadalne, 30 wyroby cukiernicze-ciastka, draże czekoladowe,
słodycze, pralinki, trufle w czekoladzie, owoce w czekoladzie, sękacze, wafle, pieczywo cukiernicze.
(111) 323015
(220) 2018 12 28
(210) 494325
(151) 2019 08 05
(441) 2019 04 15
(732) OGÓLNOPOLSKI PANEL BADAWCZY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ariadna wypełniaj ankiety odbieraj nagrody
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(540)

(591) czarny, czerwony, szary
(531) 26.01.01, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 analizy rynkowe, badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku.
(111) 323016
(220) 2018 12 18
(210) 494016
(151) 2019 07 31
(441) 2019 03 04
(732) FUNDACJA MAPA PASJI, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAPA PASJI
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, edukacyjne aplikacje mobilne, pobieralne gry komputerowe, 28 gry, 35 reklama i usługi reklamowe,
promocja [reklama] podróży, reklama w Internecie dla osób trzecich,
usługi w zakresie promocji, usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie kwestii społecznych, analizy i raporty
statystyczne, sporządzanie raportów gospodarczych, przygotowywanie planów marketingowych, opracowywanie strategii i pomysłów
marketingowych, rozwijanie i koordynowanie projektów wolontariatu
dla organizacji charytatywnych, 39 zwiedzanie turystyczne, usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, planowanie i organizowanie podróży, 41 kursy edukacyjne w dziedzinie branży turystycznej, edukacja i szkolenia związane z ochroną natury i środowiskiem,
edukacja dorosłych, organizowanie seminariów związanych z edukacją, usługi w zakresie kultury, imprezy kulturalne, zapewnianie zajęć
kulturalnych, prowadzenie imprez kulturalnych, informacje dotyczące
działalności kulturalnej, warsztaty w celach kulturalnych, organizowanie konferencji dotyczących działalności kulturalnej, organizowanie
wystaw w celach kulturalnych, organizowanie imprez rozrywkowych
i kulturalnych, organizowanie festynów w celach kulturalnych, organizowanie seminariów związanych z działalnością kulturalną, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, wystawy sztuki, usługi związane z wystawami sztuki, usługi edukacyjne w zakresie sztuki, usługi
edukacyjne i instruktażowe dotyczące sztuki i rękodzieła, edukacja
dorosłych, edukacja dzieci, edukacja młodzieży, edukacja seniorów,
organizacja i prowadzenie szkoleń, organizacja i przeprowadzanie
warsztatów i seminariów, publikacja materiałów edukacyjnych, udzielanie informacji i przygotowywanie raportów o postępach związanych
z edukacją i szkoleniami, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie konkursów, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie tłumaczeń
ustnych, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, tłumaczenia, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, produkcja filmów, innych niż reklamowe, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, fotoreportaże, fotografia,
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), 42 badania dotyczące
ochrony środowiska, kompilacja informacji dotyczących środowiska,
usługi monitoringu środowiska naturalnego, doradztwo w zakresie
ochrony środowiska, gromadzenie informacji dotyczących środowiska
naturalnego, usługi konsultacyjne w zakresie środowiska naturalnego,
badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, tworzenie stron
internetowych, badania naukowe, sporządzanie raportów naukowych, usługi graficzne, projektowanie opakowań.
(111) 323017
(220) 2018 11 19
(210) 492818
(151) 2019 09 24
(441) 2019 05 20
(732) SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA
WISŁA, Puławy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKOK WISŁA
(540)

(591) jasnozielony, ciemnozielony, czarny
(531) 01.17.17, 01.17.25, 26.13.25, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 36 pośrednictwo ubezpieczeniowe, pożyczki (finansowanie), pożyczki ratalne, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, transfer elektroniczny środków pieniężnych.

(111) 323018
(220) 2019 01 22
(151) 2019 09 09
(441) 2019 04 23
(732) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZÓSTKA
(540)

(210) 495028

(531) 27.05.01
(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,
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

Nr 11/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

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, 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 wy-
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najmowania sprzętu do nagrywania odtwarzania dźwięku i obrazu,
dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji programach radiowych
i telewizyjnych, imprezach sportowych, usług 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) 323019
(220) 2018 12 19
(210) 494028
(151) 2019 07 23
(441) 2019 03 04
(732) TUTAJ RAFAŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TUTAJ SIĘ TAŃCZY
(510), (511) 41 usługi w zakresie zajęć praktycznych i nauczania tańca,
organizowanie i przygotowywanie występów, pokazy tańca, usługi
klubowe, usługi organizowania i prowadzenia klubów towarzyskich,
organizowanie balów i imprez rozrywkowych, usługi organizowania
prowadzenia nauki tańca w studiach i zespołach tanecznych.
(111) 323020
(220) 2018 12 19
(210) 494031
(151) 2019 07 17
(441) 2019 02 25
(732) SW MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚWIETLICA WOLNOŚCI
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 03.01.14, 03.01.20, 03.01.22, 03.01.24, 03.01.26, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 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, 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, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne
rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód, 32 piwo, wody mineralne
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki
owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 34 tytoń, przybory dla palaczy, zapałki, 35 badania opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, marketing, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, sondaże opinii, organizowanie wystaw i targów w celach
handlowych lub reklamowych, public relations, rozpowszechnianie
materiałów i ogłoszeń reklamowych [ulotki, prospekty, druki, próbki], wyceny handlowe, zestawienia statystyczne, informacja o działalności gospodarczej, poszukiwania w zakresie patronatu, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, produkcja filmów
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reklamowych, prognozy ekonomiczne, projektowanie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie
tekstów sponsorowanych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, 41 organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], produkcja filmów,
innych niż reklamowe, publikowanie książek, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), 42 analizy systemów komputerowych, kontrola jakości, testowanie materiałów, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, usługi artystów grafików, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, dostarczanie wyszukiwarek internetowych, udostępnianie miejsca na serwerach [strony internetowe], 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety], obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
restauracje samoobsługowe, rzeźbienie w jedzeniu, stołówki, usługi
barowe, usługi restauracyjne.

(111) 323021
(220) 2018 12 20
(151) 2019 07 03
(441) 2019 03 18
(732) NOWAK MARGARET, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) love skin food
(540)

(210) 494113

(591) ciemnozielony, czarny, złoty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.20, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 3 środki toaletowe, preparaty do pielęgnacji zwierząt,
olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia
zębów, preparaty i artykuły higieniczne, 29 oleje i tłuszcze, oleje
i tłuszcze jadalne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym
orzechy i nasiona roślin strączkowych).
(111) 323022
(220) 2018 12 31
(210) 494381
(151) 2019 06 26
(441) 2019 03 11
(732) DEAD SEA JORDAN INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SALISSIMA DEAD SEA
(540)

(591) zielony
(531) 26.04.19, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne i zapachowe, kosmetyki,
olejki eteryczne, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty do mycia
do użytku domowego, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, woda
toaletowa, perfumy, preparaty do golenia, płyny po goleniu, kremy
kosmetyczne, maści do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu twarzy i ciała, kosmetyki do makijażu, puder do makijażu, pomadki do ust, ołówki do brwi, kosmetyki do brwi, lakier do paznokci
do celów kosmetycznych, emalie do paznokci, naklejane ozdoby
do paznokci, preparaty do opalania, olejki do celów kosmetycznych,
olejki toaletowe, esencje eteryczne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, szampony, aromatyczne olejki do kąpieli, maseczki do twarzy
i ciała, olejki do masażu, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
kosmetyki do pielęgnacji skóry, preparaty kosmetyczne do złusz-
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czania naskórka, preparaty kosmetyczne do kąpieli, sole do kąpieli,
sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, preparaty aromaterapeutyczne, preparaty do odymiania [perfumy], kadzidełka, drewno
zapachowe, 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, dodatki dietetyczne do użytku medycznego, dodatki witaminowe i mineralne,
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, preparaty
z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, preparaty witaminowe, wody
mineralne do celów medycznych, lecznicze napoje mineralne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, sole do celów medycznych, sole wód mineralnych, sole do kąpieli mineralnych, preparaty
terapeutyczne do kąpieli, mydła i detergenty lecznicze i odkażające,
mydła dezynfekujące, mydła antybakteryjne, preparaty bakteriobójcze inne niż mydło, 30 sól, przyprawy i dodatki smakowe, sól
spożywcza, sól kuchenna, sól z przyprawami, przyprawy korzenne,
przyprawy w proszku, sól morska do konserwowania żywności, sole
mineralne do konserwowania żywności.

(111) 323023
(220) 2019 01 07
(210) 494492
(151) 2019 07 17
(441) 2019 03 11
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(552) (znak pozycyjny)
(540) She She
(540)

(591) czarny, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 19.07.01
(571) opis znaku:
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 323024
(220) 2019 01 09
(151) 2019 07 16
(441) 2019 04 01
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Verdin FIX
(540)

(210) 494597

(591) biały, jasnozielony, ciemnozielony, żółty, pomarańczowy,
brązowy, czerwony, różowy, czarny
(531) 27.05.01, 05.05.01, 05.05.99, 29.01.15
(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, mi-
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neralne 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) 323025
(220) 2019 01 09
(151) 2019 07 16
(441) 2019 04 01
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Verdin FIX
(540)
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ki 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) 323026
(220) 2019 01 09
(151) 2019 07 16
(441) 2019 04 01
(732) Unilab LP, Rockville, Maryland (US)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 494600

(210) 494598

(591) biały, jasnozielony, ciemnozielony, żółty, pomarańczowy,
brązowy, czerwony, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.05.01, 05.05.99, 08.07.99
(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, kosmety-

(591) pomarańczowy, żółty, biały, zielony, czarny, szary, brązowy
(531) 26.13.01, 01.15.15, 29.01.15, 05.03.15
(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,
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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) 323027
(220) 2018 12 31
(210) 494347
(151) 2019 08 08
(441) 2019 03 25
(732) JADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JADAR HOME
(540)

(531) 26.11.03, 26.11.08, 26.03.23, 27.05.01
(510), (511) 19 betonowe rury, belki betonowe, betonowe rzeźby,
ściany betonowe, pomniki betonowe, panele betonowe, pachołki
betonowe, pojemniki betonowe, płyty betonowe, sklepienia betonowe, słupy betonowe, pokrycia betonowe, bloczki betonowe,
betonowe przewody, betonowe elementy brukowe, kamienie brukowe betonowe, kostki brukowe betonowe, betonowe materiały
budowlane, masa betonowa prefabrykowana, zaprawa betonowa
wyważana, betonowe ściany oporowe, betonowe elementy budowlane, wykończenia betonowe z fakturą, gotowe betonowe elementy
budowlane, betonowe poidła dla ptaków, ściany betonowe do celów
budowlanych, kratki burzowe [drenażowe konstrukcje betonowe],
kanały odwadniające betonowe [drenażowe konstrukcje betonowe],
betonowe płyty do nawierzchni drogowych, wyroby dekoracyjne
z odlewów betonowych, słupy betonowe do użytku jako materiały
budowlane, budowlane materiały betonowe umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym.
(111) 323028
(220) 2018 12 31
(210) 494394
(151) 2019 08 08
(441) 2019 03 25
(732) JADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JADAR GARDEN
(540)

(591) czerwony, granatowy, zielony
(531) 05.01.03, 05.01.05, 27.05.01, 26.11.01, 29.01.13
(510), (511) 19 betonowe rury, belki betonowe, betonowe rzeźby,
ściany betonowe, pomniki betonowe, panele betonowe, pachołki
betonowe, pojemniki betonowe, płyty betonowe, sklepienia betonowe, słupy betonowe, pokrycia betonowe, bloczki betonowe,
betonowe przewody, betonowe elementy brukowe, kamienie brukowe betonowe, kostki brukowe betonowe, betonowe materiały
budowlane, masa betonowa prefabrykowana, zaprawa betonowa
wyważana, betonowe ściany oporowe, betonowe elementy budowlane, wykończenia betonowe z fakturą, gotowe betonowe elementy
budowlane, betonowe poidła dla ptaków, ściany betonowe do celów
budowlanych, kratki burzowe [drenażowe konstrukcje betonowe],
kanały odwadniające betonowe [drenażowe konstrukcje betonowe],
betonowe płyty do nawierzchni drogowych, wyroby dekoracyjne
z odlewów betonowych, słupy betonowe do użytku jako materiały
budowlane, budowlane materiały betonowe umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym.
(111) 323029
(151) 2019 07 25

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

(210) 494427
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(732) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ARIANNA
(510), (511) 3 dezodoranty dla zwierząt, kosmetyki dla zwierząt,
szampony dla zwierząt jako nielecznicze preparaty do pielęgnacji,
16 torebki z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt domowych,
18 obroże dla zwierząt, odzież dla zwierząt domowych, okrycia dla
zwierząt, 20 budy dla zwierząt domowych, poduszki dla zwierząt domowych, posłania dla zwierząt domowych, 21 grzebienie dla zwierząt, klatki dla zwierząt domowych, kuwety dla zwierząt domowych,
28 zabawki dla zwierząt domowych, 31 artykuły jadalne do żucia dla
zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt, napoje dla zwierząt domowych,
papier pokryty piaskiem jako ściółka dla zwierząt domowych, piasek
aromatyczny jako ściółka dla zwierząt domowych, pokarm dla zwierząt domowych, suchary dla psów, ściółka dla zwierząt.
(111) 323030
(220) 2019 01 08
(210) 494575
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 23
(732) BESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zakopane (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BESTATE
(540)

(591) szary, czerwony
(531) 14.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi
informacyjne z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, 36
działalność agencji obrotu nieruchomościami w zakresie pośrednictwa w kupnie, sprzedaży i dzierżawie nieruchomości, doradztwa i szacowania wartości nieruchomości związanych z jej kupnem,
sprzedażą lub dzierżawą, zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, finansowa działalność usługowa z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, działalność finansowa wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy
emerytalnych, 37 przygotowanie terenu pod budowę, realizacja
projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych, 45 dzierżawa własności intelektualnej.
(111) 323031
(220) 2018 11 07
(210) 492458
(151) 2019 07 17
(441) 2019 01 14
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PLAY NEXT MOŻNA INACZEJ
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej,
smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku
i obrazu, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne
nośniki danych, audio i video, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, 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 od-
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kodowywania 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 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 dzie-
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dzinie 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, urządzenia do gier działające z zewnętrznym
ekranem wyświetlającym, 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 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
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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, 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 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 sprzętu
komputerowego i informatycznego, wynajem urządzeń do odbioru
i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału
cyfrowego i analogowego, telewizja kablowa, transmisja programów
radiowych i telewizyjnych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, zapewnianie użytkownikom dostępu do globalnej sieci
komputerowej, 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, 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 tek-
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stów, publikowanie tekstów inne niż teksty reklamowe, usługi komponowania układu graficznego publikacji, inne niż do celów reklamowych,
usługi prezenterów muzyki, informacje o wypoczynku, wypożyczanie
telefonów komórkowych i smartfonów, usługi rozrywkowe i edukacyjne: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży,
programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie
rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostęp do wyżej wymienionych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, 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 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.
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(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki czystości, środki chemiczne do mycia i pielęgnacji pojazdów, preparaty do mycia i pielęgnacji pojazdów, środki zapachowe
do pojazdów, preparaty pielęgnacyjne do samochodów, kosmetyki,
środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 35 zarządzanie flotą pojazdów, doradztwo
biznesowe dot. floty pojazdów, administracja biznesowa w zakresie
transportu i dostaw oraz wypożyczania samochodów: udostępnianie informacji biznesowych, organizowanie i prowadzenie spraw
związanych z flotą pojazdów, w szczególności w zakresie wynajmowania, zamawiania i dostarczania pojazdów oraz zwrotu wynajętych
pojazdów, usługi sprzedaży pojazdów, aut, motocykli, części i akcesoriów do pojazdów, akcesoriów samochodowych, paliw i smarów, usługi handlu detalicznego związane z pojazdami, częściami
i akcesoriami do pojazdów, paliwami i smarami, sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtownia oraz sprzedaż za pośrednictwem Internetu
(sprzedaż on-line), sprzedaż wysyłkowa, sprzedaż katalogowa, sprzedaż na podstawie zamówień telefonicznych następujących towarów:
pojazdy, środki transportu, części, akcesoria i osprzęt do pojazdów,
samochody, części i akcesoria do samochodów, rowery, motorowery,
skutery, motocykle, quady-oraz części, akcesoria i osprzęt do nich,
środki chemiczne do mycia i pielęgnacji pojazdów, preparaty do mycia i pielęgnacji pojazdów, środki zapachowe do pojazdów, paliwa,
paliwa stałe, ciekłe i gazowe, oleje, smary, płyny hamulcowe, płyny
hydrauliczne, płyny do chłodnic samochodowych, płyny do spryskiwaczy, preparaty pielęgnacyjne do samochodów, środki konserwujące i antykorozyjne, odmrażacze do szyb i zamków samochodowych,
środki czystości, artykuły spożywcze, napoje, artykuły gospodarstwa
domowego, odzież, torby, portfele, parasole, kosmetyki, gry, zabawki, aukcje samochodowe, pozyskiwanie i systematyzacja danych
związanych z działalnością gospodarczą, badania biznesowe, usługi
aukcyjne, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów
i usług, elektroniczne przetwarzanie zamówień, skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień online, skomputeryzowane zamówienia towarów, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie zbiorami
informatycznymi i zbiorami danych w systemach komputerowych,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach
danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji
w bazach i plikach komputerowych, udostępnianie informacji i wiadomości dot. handlu i sprzedaży towarów i usług za pomocą portalu
internetowego, pokazy towarów, organizowanie giełd, targów, aukcji, przetargów, imprez handlowych, organizowanie wystaw w celach handlowych i/lub reklamowych, usługi reklamowe, promocyjne
i marketingowe, informacje, doradztwo i konsultacje w zakresie ww.
usług, 37 usługi w zakresie serwisowania, naprawy oraz przeglądów
pojazdów, obsługa i naprawy samochodów, konserwacja, serwis
i naprawa pojazdów, naprawy powypadkowe, usługi blacharskie
i lakiernicze, usługi stacji obsługi pojazdów, pomoc drogowa, myjnie
samochodowe, czyszczenie i mycie samochodów, naprawa, konserwacja i tankowanie pojazdów, naprawa pojazdów w ramach usług
pomocy drogowej, usługi pomocy drogowej, mianowicie: naprawy
pojazdów, wymiana opon, awaryjne dostarczanie paliwa, usługi
świadczone przez stacje obsługi samochodów, mianowicie naprawy,
przegląd, tankowanie, konserwacja, mycie pojazdów, stacje naprawy
samochodów, przeglądy pojazdów, usługi wulkanizacyjne, naprawa
kół, informacje, doradztwo i konsultacje w zakresie ww. usług, 39
usługi wynajmu samochodów, usługi w zakresie wypożyczania samochodów, transport, transport pasażerski, wypożyczanie środków
transportu, czarterowanie pojazdów podróżnych, organizowanie
wynajmu pojazdów, organizowanie wynajmu samochodów, pojazdy
(wypożyczanie-), rezerwacja samochodów do wynajęcia, transport
wynajętych samochodów, udostępnianie pojazdów do wynajmu,
usługi agencji rezerwującej wynajem samochodów, usługi lokalizacji
pojazdów: wynajem samochodów, wynajem przyczep do przewozu
samochodów, wynajem przyczep, wynajem pojazdów transportowych, wynajem motocykli, wynajem autokarów, usługi wynajmu
pojazdów silnikowych, usługi rezerwacji w zakresie wynajmu samochodów, wypożyczanie części pojazdów, wypożyczanie pojazdów
drogowych, zapewnianie wynajętych pojazdów do transportu pasażerów, wypożyczanie rowerów, pakowanie i składowanie towarów,
nawigacja (ustalanie położenia, wytyczanie trasy), usługi w zakresie
prowadzenia akcji ratunkowych, pomocy drogowej, holowania i ratownictwa, akcje ratunkowe, holowanie i ratownictwo, przewożenie
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i dostarczanie towarów, transport pasażerski, parkowanie, przechowywanie pojazdów, usługi kierowców, usług pomocy drogowej
w zakresie holowania, dostawy kluczyków, wynajem sprzętu GPS
do celów nawigacyjnych, organizowanie wycieczek turystycznych,
usługi biur podróży, planowanie tras podróży, usługi zarządzania
transportem, mianowicie planowanie i koordynowanie w zakresie
transportu osób na rzecz osób trzecich, usługi rezerwacji online
transportu, udzielanie informacji dotyczących podróży, konsultacje
w .zakresie transportu, informacja o transporcie, udzielanie informacji o samochodach do wynajęcia za pośrednictwem Internetu, usługi
turystyczne, organizowanie podróży, prowadzenie biur turystycznych, pośrednictwo turystyczne, organizowanie turystyki krajowej
i zagranicznej, organizowanie imprez turystycznych, wycieczek,
rejsów, rajdów, wczasów, obozów, kolonii, pobytów biznesowych,
informacja turystyczna i podróżna, świadczenie usług przewodników turystycznych i pilotażu, rezerwacja miejsc podróży, rezerwacja
biletów lotniczych, kolejowych, autokarowych, promowych, informacje, doradztwo i konsultacje w zakresie ww. usług, 41 edukacja,
rozrywka i sport, nauczanie i szkolenia, szkolenia kierowców, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa jazdy samochodem, organizowanie
wyścigów samochodowych i motocyklowych, organizacja rajdów
samochodowych i motocyklowych, organizowanie rajdów, tras i wyścigów, organizowanie zawodów i turniejów związanych z wyścigami samochodowymi i motocyklowymi, organizowanie konkursów,
organizowanie uroczystości, usługi wydawnicze i reporterskie, produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne, publikowanie
tekstów, książek, periodyków, czasopism, gazet, artykułów, wydawanie nagrań dźwiękowych, wizualnych, wydawanie nagrań wizualno-dźwiękowych, prezentacji multimedialnych, produkcja i wydawanie filmów, nagrań audio i/lub video oraz programów radiowych
i telewizyjnych, działalność wydawnicza w formie elektronicznej
przez sieć Internetu i na elektronicznych nośnikach informacji oraz
w formie papierowej, organizowanie wystaw w celach edukacyjno-szkoleniowych oraz kulturalnych, organizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, zlotów, szkoleń,
warsztatów, konkursów, organizowanie plebiscytów, przyznawanie
nagród, nauczanie, kształcenie i rozrywka za pośrednictwem Internetu, sesje szkoleniowe on-line, udostępnianie komputerowych,
elektronicznych i on-line baz danych do użytku w zakresie edukacji,
kształcenia i rozrywki, usługi kształcenia interaktywnego, gry on-line, informacja o ww. usługach.

(111) 323033
(220) 2018 11 23
(151) 2019 07 11
(441) 2019 02 04
(732) METS & FRIENDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARSAW METS
(540)

(210) 493003

(591) ciemnoczerwony, pomarańczowy, biały
(531) 06.07.05, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież sportowa, odzież codzienna, odzież wiatroszczelna, okrycia głowy z daszkiem, obuwie do uprawiania sportów,
obuwie inne niż sportowe, koszule sportowe, komplety sportowe,
czapki sportowe, odzież w stylu sportowym, odzież treningowa,
obuwie do celów rekreacji, koszulki, kurtki, odzież do futbolu amerykańskiego, obuwie do futbolu amerykańskiego, spodnie do futbolu amerykańskiego, getry do futbolu amerykańskiego, spodenki
do futbolu amerykańskiego, koszulki do futbolu amerykańskiego,
28 maskotki, gry, gry sportowe, gry towarzyskie, sprzęt sportowy,
ochraniacze do uprawiania sportu, sprzęt do treningów sportowych,
ochraniacze do futbolu amerykańskiego, akcesoria do futbolu amerykańskiego, piłki do futbolu amerykańskiego, rękawice do futbolu
amerykańskiego, 35 marketing imprez i wydarzeń, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promowanie zawodów i wydarzeń
sportowych, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania
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wydarzeń sportowych, organizacja targów, wystaw i kongresów,
usługi menedżerskie dla sportowców, publikowanie materiałów reklamowych, wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, zarządzanie biznesowe na rzecz zawodowych sportowców,
zarządzanie klubami sportowymi, zarządzanie klubami sportowymi
futbolu amerykańskiego, marketing imprez i wydarzeń dotyczących
futbolu amerykańskiego, działalność reklamowa w zakresie futbolu
amerykańskiego, 41 usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wydawnicze, dostarczanie informacji na temat aktywności sportowych,
edukacja sportowa, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, obozy sportowe, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych
i rekreacyjnych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych, świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie wydarzeń
sportowych za pomocą strony internetowej, usługi klubów sportowych, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, świadczenie usług
sportowych i rekreacyjnych w zakresie futbolu amerykańskiego,
udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe w zakresie
futbolu amerykańskiego, nauczanie, trening i instruktaż sportowy
w zakresie futbolu amerykańskiego, obozy sportowe w zakresie
futbolu amerykańskiego, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń
sportowych w zakresie futbolu amerykańskiego.

(111) 323034
(220) 2018 12 03
(210) 493344
(151) 2019 07 05
(441) 2019 03 04
(732) BEDNORZ RYSZARD, Miroszowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SELECTED AND PRODUCED IN ITALY B BUON ESPRESSO
(540)

(591) złoty, zielony, biały, czerwony
(531) 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 35 promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych w szczególności Internetu, pośredniczenie
i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów,
usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów,
usługi hurtowni, sklepów detalicznych i internetowych z kawą ziarnistą, mieloną, rozpuszczalną, kawą w kapsułkach, napojami na bazie
kawy.
(111) 323035
(220) 2018 12 10
(210) 493612
(151) 2019 07 15
(441) 2019 01 21
(732) BOSQIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Węgorzewo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BOSQIE
(510), (511) 3 geraniol, heliotropina, henna [barwnik kosmetyczny], kadzidełka, kadzidełka na patyczkach, kalkomania ozdobna
do celów kosmetycznych, kleje do celów kosmetycznych, kleje
do przymocowywania sztucznych rzęs, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, kora mydłoki (kwilai) do prania, kosmetyki,
kosmetyki dla dzieci, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do brwi,
kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki
do rzęs, kreda czyszcząca, kremy kosmetyczne, kremy wybielające
do skóry, krochmal do nadawania połysku praniu, krochmal do prania, lakier do włosów, lakiery do paznokci, maski kosmetyczne, środki
do konserwacji skóry [pasty], środki do namaczania prania, środki
do polerowania podłóg i mebli, środki do usuwania wosku z podłóg
[preparaty do szorowania], środki odświeżające powietrze [zapachowe], środki wybielające stosowane w pralnictwie (ultramaryna),
środki wygładzające i nadające praniu połysk, środki zmiękczające
do tkanin, świece do masażu do celów kosmetycznych, talk kosmetyczny, terpentyna do odtłuszczania, terpeny [olejki eteryczne], tlenek glinu [materiał ścierny], tłuszcze do celów kosmetycznych, tusze
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do rzęs, wazelina kosmetyczna, woda kolońska, woda lawendowa,
woda perfumowana, woda utleniona do celów kosmetycznych, wosk
do depilacji, wosk do parkietów, wosk do podłóg, wosk do wąsów,
wosk krawiecki, pałeczki zapachowe, piżmo [wyroby perfumeryjne],
płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej lub
dezodoryzacji, płyny po goleniu, wosk do podłogi, pomadki do ust,
pomady do celów kosmetycznych, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty
do golenia, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów, preparaty do nabłyszczania liści roślin,
preparaty do nadawania połysku, preparaty do pielęgnacji paznokci,
preparaty do polerowania, preparaty do prania, preparaty do prostowania włosów, preparaty do samoopalania [kosmetyki], preparaty
do wywabiania plam, preparaty fitokosmetyczne, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty odświeżające
oddech do higieny osobistej, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, preparaty toaletowe, preparaty wybielające [odbarwiacze]
do celów domowych, preparaty wygładzające [krochmal], produkty
perfumeryjne, przeciwpotowe mydła, puder do twarzy, rzęsy sztuczne, soda krystaliczna do czyszczenia, soda wybielająca, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, sole wybielające, suche szampony,
szampony, szampony dla zwierząt [nielecznicze preparaty pielęgnacyjne], szampony dla zwierząt domowych [nielecznicze preparaty
do pielęgnacji], ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia,
środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, środki do czyszczenia zębów, aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, amoniak [alkalia
lotne] stosowany jako detergent, antyperspiranty [przybory toaletowe], antypoślizgowe płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, aromaty [olejki eteryczne], balsamy do celów kosmetycznych,
balsamy, inne niż do celów medycznych, barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust, bursztyn [wyroby perfumeryjne], chemiczne produkty
do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie], chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, cytrynowe olejki eteryczne, detergenty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne
niż do celów medycznych, dezodoranty dla zwierząt, ekstrakty kwiatowe [perfumy], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje
chroniące przed promieniowaniem słonecznym, esencja badianowa,
esencja mięty [olejek eteryczny], esencje eteryczne, farby do włosów,
mieszaniny zapachowe potpourri, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, mydła do ożywiania koloru
tkanin, mydła przeciwpotowe do stóp, mydło dezodoryzujące, mydło do golenia, mydło migdałowe, odżywki do włosów, oleje czyszczące, olejek bergamotowy, olejek golteriowy, olejek jaśminowy,
olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejek terpentynowy [preparat odtłuszczający], olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa
cedrowego, olejki toaletowe, ołówki do brwi, zestawy kosmetyków,
żele do masażu, inne niż do celów medycznych, żele do wybielania
zębów, 5 borowina do kąpieli, borowina lecznicza, ekstrakty roślinne
do celów farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, eukaliptus do celów farmaceutycznych, gliceryna do celów
medycznych, gorczyca do celów farmaceutycznych, herbaty ziołowe
do celów leczniczych, jod do celów farmaceutycznych, koper włoski
do celów medycznych, kora do celów farmaceutycznych, korzenie
lecznicze, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny po goleniu,
lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze suche szampony, lecznicze
szampony dla zwierząt domowych, lecznicze środki do czyszczenia
zębów, lecznicze świece do masażu, mazidła, mentol, mięta do celów
farmaceutycznych, mleczko pszczele do celów farmaceutycznych,
mleko migdałowe do celów farmaceutycznych, mydła anty bakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, napary lecznicze, odświeżacze do ubrań i tkanin, olej gorczycowy do celów medycznych, olej
rycynowy do celów medycznych, olejek kamforowy do celów medycznych, olejek terpentynowy do celów farmaceutycznych, olejek
z kopru do celów leczniczych, olejki lecznicze, siemię lniane do celów
farmaceutycznych, soda oczyszczona do celów farmaceutycznych,
sole do kąpieli do celów medycznych, sole do kąpieli mineralnych,
szampony lecznicze, szampony przeciw wszom, wazelina do celów
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medycznych, woda gulardowa, woda melisowa do celów farmaceutycznych, woda morska do kąpieli leczniczych, wyciągi z chmielu
do celów farmaceutycznych, wywary do celów farmaceutycznych,
zioła do palenia do celów medycznych, zioła lecznicze, 43 biura
zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy turystyczne, hotele dla
zwierząt, kafeterie [bufety], motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje
miejsc w hotelach, rzeźbienie w jedzeniu, stołówki, usługi barowe,
usługi hotelowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi restauracji
specjalizujących się w makaronach udon i sobą, usługi restauracji
washoku, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, usługi
w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], wynajmowanie
sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy,
wypożyczanie dozowników wody pitnej, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie namiotów,
zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, 44 aromaterapia, chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], chirurgia plastyczna,
depilacja woskiem, fizjoterapia, fryzjerstwo, implantacja (wszczepianie) włosów, łaźnie publiczne do celów higienicznych, łaźnie tureckie, manicure, masaż, opieka pielęgniarska, placówki rekonwalescencji, pomoc medyczna, przekłuwanie ciała, salony piękności, usługi
w zakresie sanatorii, tatuowanie, usługi doradcze w zakresie zdrowia,
usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej,
usługi medyczne, usługi w zakresie saun, usługi w zakresie solariów,
usługi w zakresie akwakultury, usługi w zakresie wizażystów.

(111) 323036
(220) 2019 01 15
(210) 494804
(151) 2019 07 09
(441) 2019 03 25
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(554) (znak słowno-graficzno-przestrzenny)
(540) Bakoma BAKUŚ PUSZYSTY
(540)

(591) brązowy, ciemnoniebieski, jasnoniebieski, biały, czarny,
czerwony, pomarańczowy, żółty
(531) 03.01.14, 03.01.24, 03.01.25, 09.01.07, 19.03.25, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 29 produkty serowarskie, twarogi, sery rozdrobnione.
(111) 323037
(220) 2019 03 19
(210) 497379
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 29
(732) PLANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tarnów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PLANTA VIT
(510), (511) 1 nawozy, nawozy do trawników, nawozy do trawy, nawozy naturalne, nawozy mineralne, nawozy chemiczne, nawozy
płynne, nawozy posypowe, nawozy organiczne, mieszanki nawozów,
preparaty do nawożenia, podłoża hodowlane dla roślin, torf do uprawy nasion.
(111) 323038
(220) 2019 03 19
(210) 497393
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 29
(732) DŁUGI TARG HOTEL MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IBB HOTEL DŁUGI TARG
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, 43 usługi
hotelowe, usługi restauracyjne.
(111) 323039
(151) 2019 08 21

(220) 2019 03 19
(441) 2019 04 29

(210) 497394
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(732) DŁUGI TARG HOTEL MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IBB HOTEL DŁUGI TARG
(540)

(591) żółty, szary, brązowy
(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 26.04.09
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, 43 usługi
hotelowe, usługi restauracyjne.
(111) 323040
(220) 2019 03 19
(210) 497406
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 29
(732) SEMKOWICZ I BOGOŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sulejówek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Nalewki Szlacheckie
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe [napoje], ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, anyżówka [likier], alkoholowe ekstrakty
owocowe, gorzkie nalewki, nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne
niż na bazie piwa, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce, 43 restauracje, kawiarnie, bary, pensjonaty, hotele, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 323041
(220) 2017 10 19
(151) 2019 08 23
(441) 2018 11 05
(732) ŚWIDEREK JERZY, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POL-INOWEX
(540)

(210) 477945

(591) niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.20
(510), (511) 7 maszyny elektryczne, części maszyn elektrycznych, obrabiarki, narzędzia i urządzenia mechaniczne, urządzenia czyszczące, silniki i części do silników z wyjątkiem stosowanych w pojazdach
lądowych, dźwigi samochodowe, windy, urządzenia wytwarzające
i wykorzystujące energię mechaniczną, mechanizmy sterownicze
do maszyn i silników, maszyny do budowy drogi, rozdrabniarki odpadów i odpadków, wózki widłowe, urządzenia do transportu, pompy,
pakowarki, urządzenia dla przemysłu cukrowniczego, przekładnie
do maszyn, zwyżki i podnośniki samojezdne, zwyżki i podnośniki
stacjonarne, 9 urządzenia i przyrządy elektryczne, aparatury rozdzielcza i sterownicza energii elektrycznej, maszyny i sprzęt elektryczny, urządzenia sterujące do dźwigów osobowych, ładowarki
teleskopowe, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów,
umożliwiające ich wygodne oglądanie i nabywanie w sklepach, sklepach specjalistycznych, hurtowniach, magazynach i warsztatach
oraz za pomocą Internetu, takich jak: pojazdy mechaniczne, części
i akcesoria do pojazdów mechanicznych, motocykle, części i akcesoria do motocykli, paliwa, urządzenia pojedyncze oraz kompletne linie
technologiczne przeznaczone dla przemysłu cukrowniczego, prasy
do wysłodków, krajalnice, płuczki, wirówki a także urządzenia i maszyny ogólnego zastosowania, w szczególności pakowaczki w worki
i torebki, urządzenia transportowe, armatura przemysłowa, pompy,
silniki, półprodukty, odpady pochodzenia nierolniczego, złom, a także artykuły użytku domowego i osobistego, żywność i napoje, wyroby tytoniowe, reklama, zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, administrowanie działalności handlowej, 37 usługi sanitarne, jak:
dezynfekcja, deratyzacja, zwalczanie szkodników, usługi budowlane,
usługi instalacji budowlanych, usługi robót budowlano-wykończeniowych, usługi przygotowania terenu pod budowę, usługi związane z wznoszeniem kompletnych obiektów lub ich części, inżynieria
lądowa i wodna, nadzór techniczny, usługi wypożyczania narzędzi
i sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu burzącego z obsługą ope-
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ratorską, naprawy sprzętu maszyn i urządzeń przemysłowych, naprawy pojazdów mechanicznych, konserwacja pojazdów mechanicznych, sprzętu i urządzeń przemysłowych, remont i modernizacja
maszyn i urządzeń z demontażu, wynajem sprzętu budowlanego,
regeneracja maszyn, urządzeń i silników zużytych lub częściowo
zniszczonych, montaż rusztowań, montaż sprzętu i urządzeń przemysłowych, demontaż sprzętu i urządzeń przemysłowych w szczególności za pomocą rolek pancernych, siłowników hydraulicznych,
rozpieraków hydraulicznych, spawarek, palników plazmowych, wciągarek elektrycznych, ręcznych i pneumatycznych, relokacja urządzeń
i obiektów przemysłowych, 39 transport drogowy sprzętu i urządzeń
przemysłowych, pakowanie i składowanie sprzętu i urządzeń przemysłowych, przeładunek, rozładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów, wynajem magazynów i garaży, wypożyczanie
pojazdów, pomoc drogowa, 40 wywóz śmieci i odpadów, unieszkodliwianie (przetwarzanie) odpadów, recykling odpadów, spalanie
odpadów, niszczenie odpadów, odprowadzanie ścieków.

(111) 323042
(220) 2018 09 11
(210) 490390
(151) 2019 08 07
(441) 2019 04 01
(732) M.SKRZYPIEC I Z. SZPILKA PARAM SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 998 112 numery Twoich przyjaciół
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 9 filmy i wydawnictwa na nośnikach elektronicznych
(zwłaszcza optycznych) głównie z dziedziny bezpieczeństwa, zapobiegania zagrożeniom oraz ratownictwa, 16 książki, podręczniki, kalendarze, wydawnictwa albumowe i okolicznościowe, plakaty, ulotki,
zwłaszcza (w odniesieniu do wszystkich wymienionych) z dziedziny bezpieczeństwa, zapobiegania zagrożeniom oraz ratownictwa,
41 organizowanie i prowadzenie: zawodów sportowych, pokazów
sprawnościowych służb ratowniczych lub policyjnych, konkursów
edukacyjno-rozrywkowych, zwłaszcza z zakresu bezpieczeństwa,
imprez artystycznych, rozrywkowych i okolicznościowych, balów
i zabaw, organizowanie i prowadzenie: wykładów, prelekcji, seminariów, dyskusji panelowych, szkoleń, w tym praktycznych, w tym
z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zapobiegania zagrożeniom
i ratownictwa, organizowanie wystaw, w tym sprzętu ratowniczego, organizowanie i prowadzenie kampanii społecznych, zwłaszcza
na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zapobiegania zagrożeniom-w mediach takich jak: telewizja, prasa, radio, internet, telefonia komórkowa oraz przy użyciu środków reklamy zewnętrznej takich jak:
billboardy, reklama na pojazdach, banery, transparenty.
(111) 323043
(220) 2018 11 23
(210) 493044
(151) 2019 07 04
(441) 2019 02 04
(732) CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Orły Harnasia
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.
(111) 323044
(220) 2018 12 15
(210) 493913
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOWY LEPSZY SMAK
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(540)

(591) biały, złoty
(531) 05.11.15, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.12, 19.01.08
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.
(111) 323045
(220) 2019 01 04
(210) 494478
(151) 2019 08 05
(441) 2019 02 25
(732) GÓRAK DARIUSZ EURTEX PPHU, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hair-med
(540)

(591) zielony, szary
(531) 24.13.01, 02.09.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym wysyłkowej oraz on-line i za pośrednictwem strony internetowej produktów takich jak: kosmetyki i produkty do pielęgnacji ciała, mydła,
szampony, perfumy, maseczki kosmetyczne, odżywki kosmetyczne,
emulsje kosmetyczne, kosmetyki specjalistyczne, leki oraz preparaty
farmaceutyczne, produkty dietetyczne, suplementy diety, przybory
kosmetyczne i toaletowe, urządzenia i aparatura dla potrzeb salonów urody, kosmetycznych oraz gabinetów medycznych, aparatura i narzędzia medyczne oraz diagnostyczne, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, usługi
informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów pielęgnacyjnych i kosmetyków, udzielanie porad dla
konsumentów o produktach, 41 usługi w zakresie organizacji kursów, szkoleń, sympozjów oraz warsztatów, w tym kursów i szkoleń
specjalistycznych oraz zawodowych z dziedziny trychologii, medycyny, zdrowia, kosmetologii, pielęgnacji zdrowia oraz urody, 44 usługi
klinik i gabinetów medycznych, usługi klinik i gabinetów medycyny
estetycznej, usługi klinik i gabinetów piękności, badania trychologiczne, usługi zabiegów trychologicznych, uzupełnienie włosów,
odbudowa włosów, kuracje do włosów, implantacja i wszczepianie
włosów, usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi analizy kosmetycznej, doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące
ochrony zdrowia, doradztwo dotyczące pielęgnacji urody, doradztwo medyczne, usługi fryzjerów, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi mezoterapii igłowej, usługi infuzji tlenowej.
(111) 323046
(220) 2019 01 08
(210) 494560
(151) 2019 08 08
(441) 2019 03 25
(732) DREAMCOMMERCE SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(531) 26.03.23, 26.13.25
(510), (511) 9 oprogramowanie, 35 sprzedaż oprogramowania komputerowego, 42 doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego.
(111) 323047
(151) 2019 08 05

(220) 2019 01 15
(441) 2019 04 15

(210) 494780
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(732) Canopy Growth Corporation, Smiths Falls (CA)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CANOPY GROWTH CORPORATION
(540)

(531) 05.01.07, 27.05.01
(510), (511) 35 rozwój działalności gospodarczych, zarządzanie nimi
i prowadzenie ich, mianowicie usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą w branży opieki zdrowotnej, w branży marihuany medycznej, w branży konopi i w branży zaawansowanych
technologii, porady i informacje dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami, nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą,
planowanie działalności gospodarczej, 36 inwestycje finansowe
w przedsiębiorstwa z branży opieki zdrowotnej, marihuany medycznej, konopi i branży zaawansowanych technologii, dystrybucja
dywidend, zysków, zysków kapitałowych, gotówki i papierów wartościowych od przedsiębiorstw z branży opieki zdrowotnej, medycznej marihuany, konopi i branży zaawansowanych technologii,
a mianowicie inwestycje kapitałowe, 41 usługi w zakresie nauczania
i usługi w zakresie nauczania pacjentów, mianowicie materiały audio,
wizualne i drukowane, zjazdy, warsztaty, zajęcia i sesje szkoleniowe,
wszystkie w zakresie medycznej marihuany i konopi leczniczych.
(111) 323048
(220) 2019 01 15
(210) 494805
(151) 2019 07 09
(441) 2019 03 25
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(554) (znak słowno-graficzno-przestrzenny)
(540) Bakoma BAKUŚ PUSZYSTY
(540)

(591) biały, brązowy, ciemnonibieski, czarny, czerwony,
jasnoniebieski, pomarańczowy, różowy, żółty
(531) 03.02.07, 03.02.24, 03.02.25, 09.01.07, 19.03.25, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 29 produkty serowarskie, twarogi, sery rozdrobnione.
(111) 323049
(220) 2019 01 15
(210) 494810
(151) 2019 07 12
(441) 2019 03 25
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(554) (znak słowno-graficzno-przestrzenny)
(540) Bakoma BAKUŚ PUSZYSTY
(540)

(591) ciemnoniebieski, jasnoniebieski, biały, żółty, pomarańczowy,
czerwony, fioletowy, zielony, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.19,
26.11.01, 26.11.06, 26.11.10, 03.11.12, 03.11.24, 03.11.25, 19.03.25
(510), (511) 29 produkty serowarskie, twarogi, sery rozdrobnione.
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(111) 323050
(220) 2019 01 16
(210) 494837
(151) 2019 07 12
(441) 2019 03 25
(732) GRUPA TOPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEO GARAGE
(540)

(591) biały, czarny, pomarańczowy
(531) 29.01.13, 27.05.02, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.15, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna, internetowa artykułów
chemicznych, motoryzacyjnych, 37 usługi myjni samochodowej,
udostępnianie samoobsługowej myjni samochodowej, czyszczenie i polerowanie pojazdów silnikowych, doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, dostarczanie informacji o konserwacji pojazdów,
dostarczanie informacji o naprawach pojazdów, instalacja części
zamiennych do pojazdów, instalacje wnętrz samochodowych na zamówienie, instalowanie wyposażenia samochodowego, naprawa
i konserwacja pojazdów mechanicznych, ich części oraz silników
pojazdów mechanicznych i części do nich, odnawianie pojazdów,
39 wypożyczanie samochodów, pojazdów, środków transportu, wynajem garaży i miejsc parkingowych, usługi w zakresie garażowania
pojazdów.
(111) 323051
(220) 2019 01 16
(210) 494840
(151) 2019 07 12
(441) 2019 03 25
(732) GRUPA TOPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NEO GARAGE
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna, internetowa artykułów
chemicznych, motoryzacyjnych, 37 usługi myjni samochodowej,
udostępnianie samoobsługowej myjni samochodowej, czyszczenie i polerowanie pojazdów silnikowych, doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, dostarczanie informacji o konserwacji pojazdów,
dostarczanie informacji o naprawach pojazdów, instalacja części
zamiennych do pojazdów, instalacje wnętrz samochodowych na zamówienie, instalowanie wyposażenia samochodowego, naprawa
i konserwacja pojazdów mechanicznych, ich części oraz silników
pojazdów mechanicznych i części do nich, odnawianie pojazdów,
39 wypożyczanie samochodów, pojazdów, środków transportu, wynajem garaży i miejsc parkingowych, usługi w zakresie garażowania
pojazdów.
(111) 323052
(220) 2019 01 17
(210) 494876
(151) 2019 07 12
(441) 2019 03 25
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALKOHOLE KRAFTOWE WÓDKI RZEMIEŚLNICZE BIMBER
(540)

(591) brązowy, czarny, czerwony, niebieski
(531) 06.07.25, 06.19.09, 02.09.18, 05.07.02, 27.05.01, 26.11.03,
26.11.08, 19.01.08, 29.01.14
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe [napoje].
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(111) 323053
(220) 2019 01 17
(210) 494879
(151) 2019 07 12
(441) 2019 03 25
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALKOHOLE KRAFTOWE WÓDKI RZEMIEŚLNICZE WÓDKA
RZEMIEŚLNICZA
(540)

(591) brązowy, czarny, czerwony, niebieski
(531) 29.01.14, 27.05.01, 06.07.25, 06.19.09, 26.11.03, 26.11.08,
02.09.18, 05.07.02, 15.01.22
(510), (511) 33 wódki.
(111) 323054
(220) 2019 01 17
(210) 494907
(151) 2019 07 04
(441) 2019 03 11
(732) LIPOWICZ JUSTYNA AMBIENT AGENCJA MARKETINGOWA,
Żnin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRO1
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 03.07.01, 03.07.16, 26.01.03, 26.01.20, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 34 aromaty chemiczne w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, aromaty do tytoniu,
artykuły dla palaczy z metalu szlachetnego, artykuły dla palaczy
nie z metalu szlachetnego, artykuły do użytku z tytoniem, atomizery
do papierosów elektronicznych, ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, ciekłe roztwory nikotyny do stosowania w e-papierosach,
cygara elektroniczne, elektroniczne fajki do tytoniu, elektroniczne
fajki wodne, etui do papierosów elektronicznych, inhalatory do stosowania jako alternatywa dla papierosów tytoniowych, kartomizery
do papierosów elektronicznych, kartridże do papierosów elektronicznych, naboje do kartridżów do papierosów elektronicznych,
papierosy beztytoniowe nie do celów medycznych, papierosy
elektroniczne, papierosy (ustniki-), płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, płyn do papierosów
elektronicznych [e-liquid] zawierający glikol propylenowy, płyny
do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierające aromaty w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, przybory dla palaczy, pudełka na papierosy elektroniczne,
środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych
inne niż olejki eteryczne, środki aromatyzujące do tytoniu inne niż
olejki eteryczne, środki aromatyzujące inne niż olejki eteryczne,
do stosowania w zamiennikach tytoniu, środki czyszczące do papierosów elektronicznych, tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytuty tytoniu), uchwyty do papierosów elektronicznych, urządzenia
do podgrzewania substytutów tytoniu w celu wdychania, urządzenia elektroniczne do aerozoli do inhalacji zawierających nikotynę,
urządzenia elektroniczne do inhalacji nikotynowej, waporyzatory
dla palaczy, do stosowania doustnego, waporyzatory do bezdymnych papierosów, waporyzatory osobiste i papierosy elektronicz-
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ne oraz aromaty i płyny do nich, wkłady zawierające chemiczne
substancje aromatyczne w płynie do papierosów elektronicznych,
zestawy do palenia papierosów elektronicznych, 35 badania opinii
publicznej, badania rynku i badania marketingowe, badania rynku
dotyczące papierosów elektronicznych i pojemników uzupełniających (liquidy), dystrybucja materiałów promocyjnych, mianowicie
ulotek, prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży katalogowej dalekodystansowej [zarówno poza granice jak
i w kraju], usługi w zakresie promocji sprzedaży, dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub
poza nim, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów
do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, rynkowe badania
opinii publicznej, uaktualnianie materiałów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych dotyczących pojemników uzupełniających (liquidy) oraz papierosów elektronicznych, projektowanie
materiałów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych
dotyczących pojemników uzupełniających (liquidy) oraz papierosów
elektronicznych, usługi reklamowe i marketingowe on-line, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, usługi
w zakresie organizowania pokazów towarów handlowych, usługi
w zakresie pokazów towarów, usługi sprzedaży i/lub hurtowej oraz
usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów:
aromaty chemiczne w płynie stosowane do napełniania wkładów
do elektronicznych papierosów, aromaty do tytoniu, artykuły dla palaczy z metalu szlachetnego, artykuły dla palaczy nie z metalu szlachetnego, artykuły do użytku z tytoniem, atomizery do papierosów
elektronicznych, ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, ciekłe
roztwory nikotyny do stosowania w e-papierosach, cygara elektroniczne, elektroniczne fajki do tytoniu, elektroniczne fajki wodne,
etui do papierosów elektronicznych, inhalatory do stosowania jako
alternatywa dla papierosów tytoniowych, kartomizery do papierosów elektronicznych, kartridże do papierosów elektronicznych,
naboje do kartridżów do papierosów elektronicznych, papierosy
beztytoniowe nie do celów medycznych, papierosy elektroniczne,
papierosy (ustniki-), płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid]
zawierający glicerynę roślin, płyn do papierosów elektronicznych
[e-liquid] zawierający glikol propylenowy, płyny do elektronicznych
papierosów [e-płyn] zawierające aromaty w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, przybory dla
palaczy, pudełka na papierosy elektroniczne, środki aromatyzujące
do stosowania w papierosach elektronicznych inne niż olejki eteryczne, środki aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki eteryczne, środki
aromatyzujące inne niż olejki eteryczne, do stosowania w zamiennikach tytoniu, środki czyszczące do papierosów elektronicznych,
tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytuty tytoniu), uchwyty
do papierosów elektronicznych, urządzenia do podgrzewania substytutów tytoniu w celu wdychania, urządzenia elektroniczne do aerozoli do inhalacji zawierających nikotynę, urządzenia elektroniczne
do inhalacji nikotynowej, waporyzatory dla palaczy, do stosowania
doustnego, waporyzatory do bezdymnych papierosów, waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich,
wkłady zawierające chemiczne substancje aromatyczne w płynie
do papierosów elektronicznych, zestawy do palenia papierosów
elektronicznych.

(111) 323055
(220) 2019 01 24
(210) 495171
(151) 2019 08 02
(441) 2019 03 04
(732) ŚMIGIELSKI OLIVIER LASER TAG, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LASER TAG POZNAŃ
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(111) 323056
(220) 2015 10 16
(151) 2019 02 28
(441) 2016 01 18
(732) DBB INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)

(210) 448177
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(540) (znak słowny)
(540) DBB
(510), (511) 36 usługi sprzedaży domów oraz mieszkań, dzierżawa
nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych, oraz handlowych, pośrednictwo w wynajmie oraz sprzedaży nieruchomości mieszkalnych, usługowych
i biurowych, pośrednictwo w wynajmie oraz sprzedaży powierzchni
handlowych, administrowanie nieruchomościami, w tym kompleksami handlowymi, usługowymi, hotelowymi i rozrywkowymi, wycena nieruchomości, usługi agencji nieruchomości, usługi doradztwa
w zakresie inwestycji na rynku nieruchomości, usługi developerskie w zakresie finansowym, usługi pośrednictwa w pozyskiwaniu
nieruchomości pod inwestycje budowlane, 37 roboty budowlane
w zakresie oczyszczania terenu budowy, roboty ziemne związane
z kopaniem rowów i wykopów, wyrównywaniem terenu, przygotowanie terenów dla kopalnictwa odkrywkowego, budowa dróg, autostrad, mostów i tuneli, dróg szynowych i kolei podziemnych, linii
telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, obiektów inżynierii
wodnej, obiektów inżynierii lądowej i wodnej, wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, usługi remontowe, montaż rusztowań, wypożyczanie sprzętu budowlanego, usługi związane z utrzymywaniem obiektów budownictwa w stałej używalności,
usługi specjalistyczne w zakresie budownictwa w tym: tynkowanie,
malowanie i szklenie, posadzkarstwo, tapetowanie, dekarstwo, zakładanie stolarki budowlanej, usługi instalacyjne w zakresie: instalacji
budowlanych, instalacji hydraulicznych, instalacji sanitarno-wentylacyjnych, instalacji urządzeń przeciwwłamaniowych, zabezpieczeń
elektronicznych, usługi w zakresie instalacji alarmów przeciwpożarowych, wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych, wykonywanie instalacji gazowych, wodnokanalizacyjnych,
roboty nawierzchniowe, usługi deweloperskie polegające na organizacji, zarządzaniu, nadzorowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych
związanych z budową i/lub przygotowaniem nieruchomości, w tym
obiektów handlowych, przemysłowych, biurowych, magazynowych,
mieszkalnych wraz z infrastrukturą z przeznaczeniem na sprzedaż,
wynajem, użyczenie, usługi budowlane, budowa domów oraz mieszkań, obiektów niemieszkalnych, magazynowych, wystawienniczych,
handlowych, biurowych, usługi w zakresie naprawy i konserwacji instalacji budynkowych (urządzeń, instalacji wodno-kanalizacyjnych,
cieplnych, gazu, teleinformatycznych), nadzór budowlany, doradztwo budowlane, usługi sprzątania, czyszczenia i utrzymywania czystości obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi czyszczenia
budynków i obiektów przemysłowych od wewnątrz i od zewnątrz,
usługi na rzecz osób trzecich w zakresie działalności pomocniczej
związanej z utrzymaniem porządku w budynkach, wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, 42 usługi w zakresie projektowania budynków, planowania urbanistycznego, opracowania projektów technicznych, wdrażanie projektów przemysłowych, usługi
w zakresie projektowania, architektura.
(111) 323057
(220) 2015 01 29
(210) 438309
(151) 2019 06 26
(441) 2015 05 11
(732) BENSON CONSULTANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) skylogic
(510), (511) 39 informacja o transporcie, informacje o ruchu drogowym, logistyka transportu, 45 licencjonowanie własności intelektualnej w postaci oprogramowania dla logistyki.
(111) 323058
(220) 2019 01 11
(151) 2019 09 19
(441) 2019 03 04
(732) MOCZULSKI MARIUSZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OUTSIDE WEAR
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17

(210) 494658
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(510), (511) 18 torby sportowe, torby podróżne, torby turystyczne,
torebki, portfele, plecaki, parasole, saszetki, 25 odzież, odzież sportowa, bielizna, bielizna osobista i kąpielowa, buty sportowe, nakrycia
głowy, obuwie, bokserki, kurtki, odzież ze skóry, podkoszulki sportowe, rękawiczki, stroje kąpielowe.

(111) 323059
(220) 2018 11 07
(210) 492457
(151) 2019 06 04
(441) 2019 02 18
(732) BROWAR PROFESJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFESJA WROCŁAWSKI BROWAR RZEMIEŚLNICZY
(540)

(531) 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.14,
26.01.16, 26.01.18, 02.09.14, 11.03.01
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
(111) 323060
(220) 2018 11 13
(210) 492574
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) HARMANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) greenflex
(510), (511) 6 przewody metalowe do instalacji wentylacyjnych, 11
instalacje, urządzenia, aparatura, armatura (w tym kontrolno-pomiarowa i regulacyjna): wentylacyjne, klimatyzacyjne, nawiewcze, kominowe, do suszenia, nawilżania, dezodoryzacji, dezynfekcji, dezynsekcji, dmuchawy, zespoły, podzespoły, osprzęt, części, wyposażenie
do wymienionych instalacji, urządzeń, aparatury, armatury zawarte
w klasie 11, 19 kanały [dukty] niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
(111) 323061
(220) 2018 11 06
(210) 492401
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) BILOKON DMYTRO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIAŁY SŁOŃ
(510), (511) 37 czyszczenie dywanów, czyszczenie elementów wystroju wnętrz, czyszczenie elementów wystroju wnętrz wykonanych
z tkanin, czyszczenie mebli, czyszczenie pokryć podłogowych, czyszczenia tapicerki, konserwacja i naprawy budynków, konserwacja
nieruchomości, naprawa i konserwacja tapicerki, remont nieruchomości, sprzątanie budynków biurowych i lokali handlowych, sprzątanie budynków użyteczności publicznej, sprzątanie nieruchomości,
sprzątanie pomieszczeń biurowych, udzielanie informacji związanych z czyszczeniem dywanów i chodników, udzielanie informacji
związanych ze sprzątaniem budynków, usługi budowlane, usługi
doradcze dotyczące renowacji nieruchomości.
(111) 323062
(220) 2017 06 22
(210) 473259
(151) 2019 06 19
(441) 2017 08 21
(732) BOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowny)
(540) denley
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria z emalii komórkowej, biżuteria z kości słoniowej, biżuteria ze szkła sztrasowego,
bransoletki jako biżuteria, bransoletki z haftowanej tkaniny jako biżuteria, broszki jako biżuteria, budziki, czasomierze, zegarki, chronogra-
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fy, diamenty, druciki z metali szlachetnych do biżuterii, dzieła sztuki
z metali szlachetnych, gagat, nieprzetworzony lub pół przetworzony, iryd, kaboszony, kamienie jubilerskie, kamienie półszlachetne,
kasetki i szkatułki na biżuterię, kasety do prezentacji wyrobów jubilerskich, kolczyki, koperty do zegarków, koraliki do wyrobu biżuterii,
łańcuszki jako biżuteria, łańcuszki do zegarków, mechanizmy do zegarów i zegarków, medale, medaliony jako biżuteria, metale szlachetne, nieprzetworzone lub pół przetworzone, monety, naszyjniki jako
biżuteria, nici z metali szlachetnych do biżuterii, nici ze srebra do biżuterii, obudowy do zegarów, ozdoby biżuteryjne, ozdoby z żółtego
bursztynu, paski do zegarków, perły biżuteryjne, perły z ambroidu,
przyrządy do mierzenia czasu, spinel jako kamień szlachetny, spinki
do mankietów, sprężyny do zegarków, srebro, nieprzetworzone lub
kute, szkiełka do zegarków, szpilki jako biżuteria, szpilki do krawatów, szpilki ozdobne, tarcze, zegarmistrzostwo, wahadła (wytwarzanie zegarów i zegarków), wskazówki zegarowe, zapięcia do biżuterii,
zawieszki jako biżuteria, zegarki, zegary atomowe, zegary i zegarki
elektryczne, zegary słoneczne, zegary sterujące, zegary wzorcowe,
zegary, złote nici do biżuterii, złoto, nieprzetworzone lub kute, 25 antypoślizgowe akcesoria do obuwia, bandany na szyję, berety, bielizna
wchłaniająca pot, botki, bryczesy, buty także narciarskie, sportowe,
sznurowane, za kostkę, fulary jako ozdobne krawaty, espadryle, garnitury, kalosze, kamasze, kamizelki także dla rybaków, kapelusze także papierowe, kaptury jako odzież, kąpielówki, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule także z krótkim rękawem, koszulki z krótkim
rękawem, krawaty, kurtki jako odzież również z kapturem chroniące
przed zimnem i wiatrem oraz pikowane, kurtki wełniane lub futrzane
z kapturem, legginsy, mufki, nakrycia głowy również czapki, obuwie
także gimnastyczne, piłkarskie, plażowe, wykonane z drewna, odzież
także dla kierowców samochodowych, rowerzystów, gimnastyczna, gotowa, papierowa, z imitacji skóry, ze skóry, okrycia wierzchnie
jako odzież, daszki jako nakrycia głowy, palta, paski jako odzież, pasy
do przechowywania pieniędzy, pelerynki, pelisy, podkoszulki bez
rękawów i sportowe, pulowery, rękawiczki także z jednym palcem,
sandały, skarpetki także wchłaniające pot, spodnie, spódnice, stroje kąpielowe, stroje maskaradowe, stroje plażowe, sukienki, swetry,
szale i szaliki, wyroby pończosznicze, 35 oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, organizowanie sprzedaży w trybie
aukcyjnym i przetargów publicznych, prezentowanie produktów
w mediach i Internecie dla celów sprzedaży detalicznej, zarządzanie
w zakresie zamówień w handlu, zgrupowanie, na rzecz osób trzecich, towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować
w sklepie, sklepie internetowym, hurtowni i hurtowni internetowej
towarów: biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria z emalii komórkowej, biżuteria z kości słoniowej, biżuteria ze szkła sztrasowego, bransoletki jako biżuteria, bransoletki z haftowanej tkaniny jako biżuteria,
broszki jako biżuteria, budziki, czasomierze, zegarki, chronografy,
diamenty, druciki z metali szlachetnych do biżuterii, dzieła sztuki
z metali szlachetnych, gagat, nieprzetworzony lub pół przetworzony, iryd, kaboszony, kamienie jubilerskie, kamienie półszlachetne,
kasetki i szkatułki na biżuterię, kasety do prezentacji wyrobów jubilerskich, kolczyki, koperty do zegarków, koraliki do wyrobu biżuterii,
łańcuszki jako biżuteria, łańcuszki do zegarków, mechanizmy do zegarów i zegarków, medale, medaliony jako biżuteria, metale szlachetne, nieprzetworzone lub pół przetworzone, monety, naszyjniki jako
biżuteria, nici z metali szlachetnych do biżuterii, nici ze srebra do biżuterii, obudowy do zegarów, ozdoby biżuteryjne, ozdoby z żółtego
bursztynu, paski do zegarków, perły biżuteryjne, perły z ambroidu,
przyrządy do mierzenia czasu, spinel jako kamień szlachetny, spinki
do mankietów, sprężyny do zegarków, srebro, nieprzetworzone lub
kute, szkiełka do zegarków, szpilki jako biżuteria, szpilki do krawatów, szpilki ozdobne, tarcze, zegarmistrzostwo, wahadła (wytwarzanie zegarów i zegarków), wskazówki zegarowe, zapięcia do biżuterii,
zawieszki jako biżuteria, zegarki, zegary atomowe, zegary i zegarki
elektryczne, zegary słoneczne, zegary sterujące, zegary wzorcowe,
zegary, złote nici do biżuterii, złoto, nieprzetworzone lub kute, antypoślizgowe akcesoria do obuwia, bandany na szyję, berety, bielizna
wchłaniająca pot, botki, bryczesy, buty także narciarskie, sportowe,
sznurowane, za kostkę, fulary jako ozdobne krawaty, espadryle, garnitury, kalosze, kamasze, kamizelki także dla rybaków, kapelusze także papierowe, kaptury jako odzież, kąpielówki, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule także z krótkim rękawem, koszulki z krótkim
rękawem, krawaty, kurtki jako odzież również z kapturem chroniące
przed zimnem i wiatrem oraz pikowane, kurtki wełniane lub futrzane
z kapturem, legginsy, mufki, nakrycia głowy również czapki, obuwie

Nr 11/2019

także gimnastyczne, piłkarskie, plażowe, wykonane z drewna, odzież
także dla kierowców samochodowych, rowerzystów, gimnastyczna, gotowa, papierowa, z imitacji skóry, ze skóry, okrycia wierzchnie
jako odzież, daszki jako nakrycia głowy, palta, paski jako odzież, pasy
do przechowywania pieniędzy, pelerynki, pelisy, podkoszulki bez
rękawów i sportowe, pulowery, rękawiczki także z jednym palcem,
sandały, skarpetki także wchłaniające pot, spodnie, spódnice, stroje
kąpielowe, stroje maskaradowe, stroje plażowe, sukienki, swetry, szale i szaliki, wyroby pończosznicze.

(111) 323063
(220) 2018 09 12
(210) 490484
(151) 2019 02 15
(441) 2018 10 22
(732) APITECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Brodnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GREEN CROSS
(540)

(591) zielony
(531) 24.13.01, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 44 usługi farmaceutyczne: wydawanie środków farmaceutycznych, usługi farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków
recepturowych, usługi doradcze i informacyjne związane z produktami farmaceutycznymi, usługi doradcze i informacyjne świadczone
za pośrednictwem Internetu, związane z produktami farmaceutycznymi, usługi doradcze świadczone przez apteki.
(111) 323064
(220) 2018 04 24
(210) 485315
(151) 2019 01 16
(441) 2018 09 10
(732) TURCZYŃSKI BOGUSŁAW JACEK, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIZZA CONTENTA
(540)

(591) czarny, pomarańczowy, biały, szary
(531) 08.07.04, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 pizza mrożona i schłodzona.
(111) 323065
(220) 2019 01 24
(210) 495174
(151) 2019 08 02
(441) 2019 03 04
(732) OPTEGRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CLEARVU
(510), (511) 44 usługi medyczne.
(111) 323066
(220) 2019 01 22
(210) 495038
(151) 2019 08 12
(441) 2019 04 01
(732) INSOFT-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GastroPhone
(510), (511) 9 Programy komputerowe, 35 sprzedaż oprogramowania komputerowego systemem „on-line”, a także w sklepach i w sklepach internetowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
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danych, usługi systematyzacji danych komputerowych baz danych,
komputerowe zarządzanie zbiorami informatycznymi, 42 projektowanie oprogramowania komputerowego oraz systemów komputerowych, instalowanie i konserwacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja programów komputerowych, elektroniczna
konwersja danych lub programów komputerowych.
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(540)

(111) 323067
(220) 2019 01 23
(210) 495102
(151) 2019 08 09
(441) 2019 04 01
(732) VOLTEA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łochowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) vabank
(510), (511) 9 baterie, baterie ładowalne, akumulatory, urządzenia
do ładowania akumulatorów, urządzenia magazynujące energie, 35
sprzedaż i oferowanie do sprzedaży w sklepach, hurtowniach oraz
za pośrednictwem Internetu towarów: baterie, baterie ładowalne,
akumulatory, urządzenia do ładowania akumulatorów, urządzenia
magazynujące energie.
(111) 323068
(220) 2019 01 24
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 15
(732) FUNDACJA ECCC, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJA ECCC
(540)

(210) 495162

(591) jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski, żółty
(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 powielanie dokumentów, 41 informacja o edukacji.
(111) 323069
(220) 2019 01 24
(210) 495163
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 15
(732) FUNDACJA ECCC, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJA ECCC EUROPEJSKI CERTYFIKAT KOMPETENCJI
INFORMATYCZNYCH
(540)

(591) niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, żółty
(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 powielanie dokumentów, 41 informacja o edukacji.
(111) 323070
(220) 2019 01 18
(210) 494960
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 23
(732) KULTOWY BROWAR STAROPOLSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZDUŃSKA WOLA 10° BROWAR STAROPOLSKI MOJE MIASTO
MOJE PIWO 1892 WARZONE TRADYCYJNĄ METODĄ OTWARTEJ
FERMENTACJI ZDUŃSKIE LEKKI LAGER Warzone w legendarnym
browarze Z. Anstadta Tradycja zobowiązuje. Nasze piwo
warzymy metodą tradycyjną, z wykorzystaniem otwartych kadzi
fermentacyjnych używając wyłącznie wody, słodu, szlachetnych
odmian chmielu oraz naturalnych drożdży dolnej fermentacji. Dobre
piwo potrzebuje czasu aby dojrzeć, nasze dojrzewa przez ponad
30 dni dzięki czemu ma pełny wyjątkowy smak doceniany przez
prawdziwych piwoszy. Piwo jasne, filtrowane, pasteryzowane.

(591) żółty, szary, ciemnoszary, biały, czarny, zielony, niebieski,
brązowy, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.15, 25.01.19, 25.01.15, 06.07.25, 05.07.02,
24.01.13, 09.01.10
(510), (511) 32 piwo.
(111) 323071
(220) 2019 01 24
(210) 495173
(151) 2019 08 02
(441) 2019 03 04
(732) FUNDACJA WSPIERANIA TWÓRCZYCH INICJATYW
TEATRALNYCH ATUT, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAMARTI
(540)

(591) czarny, pomarańczowy, żółty
(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta,
administrowanie programami dla osób często podróżujących drogą
powietrzną, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, biura pośrednictwa pracy, dekoracja wystaw
sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, impresariat w działalności artystycznej, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych,
informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do-), komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, maszynopisanie, negocjowanie umów
biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie CV dla osób trzecich,
opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, optymalizacja stron
internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsour-

280

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

cing [doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do celów
reklamowych, pokazy towarów, pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, 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, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania
wydarzeń sportowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”,
reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów
informacji do celów handlowych lub reklamowych, statystyczne zestawienia, stenografia, systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych
abonentów], telemarketing, transkrypcja wiadomości [prace biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe zarządzanie
przedsiębiorstwem, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, usługi aukcyjne, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi handlu detalicznego on-line w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, usługi handlu detalicznego on-line w zakresie
muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu detalicznego on-line
w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie
sztuki, usługi marketingowe, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi pośrednictwa biznesowego
dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi
pośrednictwa w handlu, usługi przypominania o spotkaniach [prace
biurowe], usługi public relations, usługi sekretarskie, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie nabywania dla osób
trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw],
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego,
wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, 36 organizacja zbiórek, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, sponsorowanie
finansowe, udzielanie rabatów w uczestniczących obiektach innych
osób poprzez wykorzystanie karty członkowskiej, wynajem biur
do coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej,
wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie nieruchomością, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 38 agencje informacyjne, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, informacja o telekomunikacji, komunikacja radiowa, komunikacja
za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, łączność poprzez terminale komputerowe, łączność telegraficzna, nadawanie bezprzewodowe,
nadawanie telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, poczta elektroniczna, przesyłanie faksów, przesyłanie on-line kartek z życzeniami, przesyłanie
telegramów, przesyłanie wiadomości, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja
satelitarna, transmisja wideo na żądanie, udostępnianie forów internetowych on-line, usługi poczty głosowej, usługi przywoławcze [radio, telefon lub inne środki łączności elektronicznej], usługi telefoniczne, usługi telekonferencyjne, usługi teleksowe, usługi trasowania
i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, usługi w zakresie wideokonferencji, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń
[usługi telekomunikacyjne], wspomagane komputerowo przesyłanie
wiadomości i obrazów, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wy-

Nr 11/2019

najmowanie czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 40 apreturowanie papieru, apreturowanie
tkanin, barwienie futer, barwienie obuwia, barwienie skór, barwienie
szyb poprzez pokrywanie ich powierzchni, barwienie tkanin, chromowanie, cynowanie, dekatyzowanie tkanin, dezodoryzacja powietrza, dmuchanie szkła, druk sitowy, drukowanie, drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe, drukowanie szablonów, drukowanie
zdjęć, polowanie tkanin, fotograwiura, frezowanie, garbarstwo, grawerowanie, hafciarstwo, heblowanie materiałów, impregnacja
ognioodporna tkanin, impregnowanie wodoodporne tkanin, informacje o obróbce materiałów, introligatorstwo, konserwowanie napojów i żywności, kowalstwo, krawiectwo, krojenie tkanin, laminowanie, lutowanie, magnesowanie, nabłyszczanie futer, niklowanie,
niszczenie odpadów i śmieci, obrębianie tkanin, obróbka [przetwarzanie] odpadów, obróbka drewna, obróbka mająca na celu uzyskanie niegniotliwości odzieży, obróbka metali, obróbka skór, obróbka
taśm filmowych, obróbka wełny, oczyszczanie powietrza, oddzielania kolorów [obróbka], odkażanie materiałów niebezpiecznych, odlewanie metali, odpuszczanie metali, oprawianie dzieł sztuki, piaskowanie, pielęgnacja futer, pikowanie tkanin, piłowanie materiałów,
pokrywanie kadmem, polerowanie materiałami ściernymi, powlekanie galwaniczne, powlekanie metalu, pozłacanie, przeróbki odzieży,
rymarstwo, satynowanie futer, składanie materiałów na zamówienie
dla osób trzecich, skórnictwo, snucie osnów [krosna], srebrzenie, szlifowanie, szlifowanie szkła optycznego, szycie odzieży na miarę, ścieranie, ścinanie i obróbka drewna, trasowanie laserem, usługi w zakresie fotokompozycji, usługi w zakresie kriokonserwacji, usługi
związane z farbiarstwem, usuwanie warstw nawierzchniowych, wybielanie tkanin, wypalanie wyrobów ceramicznych, wypożyczanie
maszyn dziewiarskich, wyrób futer na zamówienie, wywoływanie
filmów fotograficznych, zabezpieczanie futer przed molami, zabezpieczanie tkanin przed molami, zaprasowanie na stałe tkanin, złocenie, 41 doradztwo zawodowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania,
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie
programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu
transmisja wideo na żądanie, dubbing, edukacja religijna, fotografia,
fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy korespondencyjne, montaż taśm w ideo, nagrywanie na taśmach wideo, nauczanie indywidualne, organizacja pokazów mody w celach
rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów piękności, organizowanie loterii, organizowanie
widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka], pozowanie dla artystów, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, przedstawienia teatralne [produkcja], publikowanie książek, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), rezerwowanie
miejsc na pokazy, sporządzanie napisów [np. do filmów], sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, szkoły z internatem, telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w internecie,
udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie
obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów estradowych, usługi biblioteczne, usługi bibliotek objazdowych, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły,
usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, usługi kaligrafii, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone
przez galerie sztuki, usługi muzeów [wystawy], usługi orkiestry, usługi pokazów filmowych, usługi prezenterów muzyki, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi reporterskie, usługi rozrywkowe,
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usługi studia nagrań, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy
symulatorów, usługi trenerskie, usługi w zakresie komponowania
muzyki, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi
w zakresie opracowania graficznego inne niż do celów reklamowych,
usługi w zakresie oświaty [nauczanie], wypożyczanie aparatury
oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie dzieł sztuki, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych,
wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie zabawek, wystawianie spektakli na żywo, wystawianie spektakli rewiowych, wyższe uczelnie [edukacja], 42 badania naukowe,
badania techniczne, badania w dziedzinie kosmetyki, digitalizacja
dokumentów [skanowanie], doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie mody, stylizacja
[wzornictwo przemysłowe], usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi
doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi graficzne, wzornictwo przemysłowe, 45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie własności intelektualnej,
prawne administrowanie licencjami, udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania, usługi doradztwa osobistego w zakresie stylizacji ubioru, usługi serwisów społecznościowych on-line, wypożyczanie strojów wieczorowych, zarządzanie
prawami autorskimi.

(111) 323072
(220) 2019 01 24
(210) 495178
(151) 2019 08 02
(441) 2019 03 04
(732) ALBIN DAWID, Wola Krzysztoporska (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HIPNOMED
(510), (511) 9 nagrania audio, pobieralne nagrania dźwiękowe, nagrania audio i wideo, 41 kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, kursy
samoświadomości [szkolenia], usługi edukacyjne dotyczące medytacji, trening medytacji, usługi w zakresie nagrań, usługi rozrywkowe
w zakresie dzielenia się nagraniami audio i wideo, multimedialne
wydania publikacji elektronicznych, kursy szkoleniowe, 44 hipnoterapia, psychoterapia, usługi medycyny alternatywnej, osteopatia,
fizjoterapia, usługi w zakresie medytacji.
(111) 323073
(220) 2019 01 24
(210) 495181
(151) 2019 08 02
(441) 2019 03 04
(732) FUNDACJA WSPIERANIA TWÓRCZYCH INICJATYW
TEATRALNYCH ATUT, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAMARTI
(540)

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta,
administrowanie programami dla osób często podróżujących drogą
powietrzną, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, biura pośrednictwa pracy, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public
relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo
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w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, impresariat w działalności artystycznej, indeksowanie stron
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja
o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do-), komputerowe zarządzanie plikami,
marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, maszynopisanie, negocjowanie umów biznesowych dla
osób trzecich, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie cv dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja
pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowej, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania
w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, 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, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, rejestracja
komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama
typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, statystyczne zestawienia, stenografia, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, telefoniczne udzielanie informacji
[dla nieobecnych abonentów], telemarketing, transkrypcja wiadomości [prace biurowej, tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, usługi aukcyjne, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi handlu detalicznego online w zakresie
dzwonków telefonicznych do pobrania, usługi handlu detalicznego
online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania,
usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez
galerie sztuki, usługi marketingowe, usługi modelek i modeli do celów
reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów
prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi
pośrednictwa w handlu, usługi przypominania o spotkaniach [prace
biurowe], usługi public relations, usługi sekretarskie, usługi umawiania
spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, wynajem
bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych,
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług
na rzecz osób trzecich, zarządzanie programami refundacji w imieniu
osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 36 organizacja zbiórek, organizowanie wynajmu
nieruchomości, pobieranie czynszu, sponsorowanie finansowe, udzielanie rabatów w uczestniczących obiektach innych osób poprzez,
wykorzystanie karty członkowskiej, wynajem biur do coworkingu,
wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie nieruchomością, zbiórki
funduszy na cele dobroczynne, 38 agencje informacyjne, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, informacja o telekomunikacji, komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem sieci
światłowodowy cli, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, łączność poprzez terminale komputerowe, łączność telegraficzna, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej,
oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią kompute-
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rową, poczta elektroniczna, przesyłanie faksów, przesyłanie on-line
kartek z życzeniami, przesyłanie telegramów, przesyłanie wiadomości,
przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych
z telezakupami, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, udostępnianie forów internetowych online, usługi poczty głosowej, usługi
przywoławcze [radio, telefon lub inne środki łączności elektronicznej],
usługi telefoniczne, usługi telekonferencyjne, usługi teleksowe, usługi
trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, usługi w zakresie wideokonferencji, usługi związane z elektronicznymi tablicami
ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], wspomagane komputerowo
przesyłanie wiadomości i obrazów, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajmowanie czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu
do globalnych sieci komputerowych, 40 apreturowanie papieru, apreturowanie tkanin, barwienie futer, barwienie obuwia, barwienie skór,
barwienie szyb poprzez pokrywanie ich powierzchni, barwienie tkanin, chromowanie, cynowanie, dekatyzowanie tkanin, dezodoryzacja
powietrza, dmuchanie szkła, druk sitowy, drukowanie, drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe, drukowanie szablonów, drukowanie zdjęć, folowanie tkanin, fotograwiura, frezowanie, garbarstwo,
grawerowanie, hafciarstwo, heblowanie materiałów, impregnacja
ognioodporna tkanin, impregnowanie wodoodporne tkanin, informacje o obróbce materiałów, introligatorstwo, konserwowanie napojów
i żywności, kowalstwo, krawiectwo, krojenie tkanin, laminowanie, lutowanie, magnesowanie, nabłyszczanie futer, niklowanie, niszczenie odpadów i śmieci, obrębianie tkanin, obróbka [przetwarzanie] odpadów,
obróbka drewna, obróbka mająca na celu uzyskanie niegniotliwości
odzieży, obróbka metali, obróbka skór, obróbka taśm filmowych, obróbka wełny, oczyszczanie powietrza, oddzielania kolorów [obróbka],
odkażanie materiałów niebezpiecznych, odlewanie metali, odpuszczanie metali, oprawianie dziel sztuki, piaskowanie, pielęgnacja futer,
pikowanie tkanin, piłowanie materiałów, pokrywanie kadmem, polerowanie materiałami ściernymi, powlekanie galwaniczne, powlekanie
metalu, pozłacanie, przeróbki odzieży, rymarstwo, satynowanie futer,
składanie materiałów na zamówienie dla osób trzecich, skórnictwo,
snucie osnów [krosna], srebrzenie, szlifowanie, szlifowanie szkła
optycznego, szycie odzieży na miarę, ścieranie, ścinanie i obróbka
drewna, trasowanie laserem, usługi w zakresie fotokompozycji, usługi
w zakresie kriokonserwacji, usługi związane z farbiarstwem, usuwanie
warstw nawierzchniowych, wybielanie tkanin, wypalanie wyrobów
ceramicznych, wypożyczanie maszyn dziewiarskich, wyrób futer
na zamówienie, wywoływanie filmów fotograficznych, zabezpieczanie futer przed molami, zabezpieczanie tkanin przed molami, zaprasowanie na stałe tkanin, złocenie, 41 doradztwo zawodowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania,
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dubbing, edukacja religijna, fotografia, fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne
[pokazy], kursy korespondencyjne, montaż taśm wideo, nagrywanie
na taśmach wideo, nauczanie indywidualne, organizacja pokazów
mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
organizowanie konkursów piękności, organizowanie loterii, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, planowanie przyjęć
[rozrywka], pozowanie dla artystów, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, przedstawienia teatralne [produkcja], publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe,
redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), rezerwowanie
miejsc na pokazy, sporządzanie napisów [np. do filmów], sprawdziany
edukacyjne, studia filmowe, szkoły z internatem, telewizyjne usługi
rozrywkowe, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostęp-
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nianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu
sportowego, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów estradowych, usługi biblioteczne, usługi bibliotek objazdowych, usługi
edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi kaligrafii,
usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, usługi muzeów
[wystawy], usługi orkiestry, usługi pokazów filmowych, usługi prezenterów muzyki, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi reporterskie, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi szkoleniowe
zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi trenerskie, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi w zakresie obozów wakacyjnych
[rozrywka], usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów
telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie
dzieł sztuki, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie zabawek, wystawianie spektakli na żywo, wystawianie
spektakli rewiowych, wyższe uczelnie [edukacja], 42 badania naukowe, badania techniczne, badania w dziedzinie kosmetyki, digitalizacja
dokumentów [skanowanie], doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja
programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna,
projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie mody, stylizacja
[wzornictwo przemysłowe], usługi doradcze w dziedzinie technologii,
usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi graficzne,
wzornictwo przemysłowe, 45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi
prawne], licencjonowanie własności intelektualnej, prawne administrowanie licencjami, udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji, oprogramowania, usługi doradztwa osobistego w zakresie
stylizacji ubioru, usługi serwisów społecznościowych online, wypożyczanie strojów wieczorowych, zarządzanie prawami autorskimi.

(111) 323074
(220) 2019 01 25
(210) 495198
(151) 2019 08 12
(441) 2019 04 23
(732) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Trępnowy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AGROKARTA
(510), (511) 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi w zakresie rachunków bankowych, kasy oszczędnościowo-pożyczkowe,
usługi banków oszczędnościowych, administrowanie rachunkami
oszczędnościowymi, usługi kredytowe, konsultacje kredytowe, doradztwo kredytowe, pożyczki, pożyczki ratalne, pożyczki hipoteczne, pożyczka pod zastaw hipoteczny, pożyczki pod zastaw nieruchomości, udzielanie kredytów pod zastaw hipoteczny i pożyczek,
handel walutami i wymiana walut, gwarancje i poręczenia finansowe, udzielanie gwarancji finansowych i poręczeń (bankowość inwestycyjna), obrót papierami wartościowymi, zarządzanie papierami
wartościowymi, gwarantowanie emisji papierów wartościowych,
usługi depozytowe, obsługa kont depozytowych, usługi w zakresie
przechowywania depozytów, usługi w zakresie przyjmowania depozytów, pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], inwestycje kapitałowe, usługi doradztwa powierniczego, usługi instytucji powierniczych, usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart
debetowych i elektronicznych kart płatniczych, emisja kart kredytowych i debetowych, obsługa kart kredytowych i debetowych, usługi
finansowe świadczone przez kasy oszczędnościowo-mieszkaniowe,
doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo w zakresie
inwestycji finansowych, doradztwo finansowe związane z usługami kredytowymi, świadczenie finansowych usług leasingowych,
ubezpieczanie ryzyka kredytowego [factoring], wyceny i analizy
finansowe, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, informacja o ubezpieczeniach, badania w zakresie ubezpieczeń,
organizowanie sprzedaży ratalnej towarów, finansowanie sprzedaży na kredyt, organizowanie wynajmu nieruchomości, dzierżawa
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gruntu, dzierżawa ziemi, dzierżawa gospodarstw rolnych, dzierżawa
nieruchomości [tylko nieruchomości], informacje finansowe, oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości), ekspertyzy dla
celów fiskalnych, gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe,
ściąganie należności i faktoring, doradztwo finansowe, doradztwo
finansowe dotyczące inwestycji, doradztwo finansowe związane
z inwestowaniem w infrastrukturę, doradztwo finansowe związane
z inwestowaniem w nieruchomości, doradztwo finansowe związane
z pożyczkami, wycena nieruchomości, wycena majątku rolnego, pozyskiwanie funduszy dla rozwoju nowych technologii.

(111) 323075
(220) 2019 01 14
(210) 494747
(151) 2019 08 12
(441) 2019 04 01
(732) E PLUS M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łoziska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GARWOOD
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna dla osób dorosłych i dla dzieci, garnitury, kostiumy kąpielowe, stroje plażowe,
kimona, odzież sportowa, odzież z dzianiny, kombinezony, koszule,
legginsy, podkoszulki, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, odzież
wierzchnia, piżamy, stroje plażowe, palta, pantofle domowe, paski
jako odzież, pulowery, rajstopy, rękawiczki, skarpety, spodnie, spódnice, sukienki, staniki, majtki, swetry, szaliki, szale, szlafroki, T-shirty,
wyprawki dziecięce, śliniaki, stroje na maskaradę, żakiety, 35 marketing, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, radia, telewizji, gazet,
organizowanie targów w celach handlowych i reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, zapewnianie platform internetowych dla
nabywców i sprzedawców, doradztwo w prowadzeniu działalności
gospodarczej, prowadzenie sklepów detalicznych, hurtowni, sklepów internetowych oraz sklepów wysyłkowych z następującymi towarami: odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna dla osób dorosłych
i dla dzieci, garnitury, kostiumy kąpielowe, stroje plażowe, kimona,
odzież sportowa, odzież z dzianiny, kombinezony, koszule, legginsy,
podkoszulki, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, odzież wierzchnia, piżamy, stroje plażowe, palta, pantofle domowe, paski jako
odzież, pulowery, rajstopy, rękawiczki, skarpety, spodnie, spódnice,
sukienki, staniki, majtki, swetry, szaliki, szale, szlafroki, T-shirty, wyprawki dziecięce, śliniaki, stroje na maskaradę, żakiety.
(111) 323076
(220) 2016 01 21
(210) 451522
(151) 2019 07 11
(441) 2016 04 25
(732) Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf (DE)
(540) (znak słowny)
(540) Absorbetka kolorów
(510), (511) 1 pralnicze płyny do zmiękczania tkanin stosowane jako
produkty chemiczne do celów przemysłowych, 3 płyny do zmiękczania tkanin do prania, środki zmiękczające do prania, preparaty nabłyszczające, odtłuszczające i ścierne.
(111) 323077
(220) 2018 02 02
(151) 2018 08 07
(441) 2018 04 03
(732) BARDO ROBERT, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cristalstone
(540)

(210) 481884

(591) szary, czerwony, niebieski, fioletowy
(531) 26.03.04, 26.03.05, 26.15.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 11 wyroby sanitarne, brodziki, wanny, umywalki.
(111) 323078
(151) 2019 06 27

(220) 2018 12 11
(441) 2019 02 04
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(732) OGONOWSKI MARCIN GABINET MASAŻU I REHABILITACJI
IMED, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IMED
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów
medycznych, usługi skupu i sprzedaży sprzętu rehabilitacyjnego,
usługi skupu i sprzedaży sprzętu ortopedycznego, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem do fizjoterapii, 37 konserwacja,
serwis i naprawa sprzętu rehabilitacyjnego, konserwacja urządzeń
i narzędzi medycznych, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń
medycznych, naprawa i konserwacja sprzętu sportowego i do fitnessu, 39 wypożyczanie wózków inwalidzkich, 40 produkcja na zamówienie urządzeń medycznych dla osób trzecich, 44 wypożyczanie
sprzętu medycznego i służącego ochronie zdrowia, udostępnianie
sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji
zdrowotnej, wypożyczanie przenośnych urządzeń sanitarnych, wypożyczanie maszyn i urządzeń medycznych, doradztwo medyczne
w zakresie wybierania odpowiednich wózków inwalidzkich, krzeseł toaletowych, podnośników dla osób niepełnosprawnych, balkoników do chodzenia i łóżek, masaż sportowy, opieka zdrowotna
w zakresie masaży terapeutycznych, masaż, rehabilitacja fizyczna,
opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej,
terapia zajęciowa i rehabilitacja, dopasowanie urządzeń i aparatów
ortopedycznych, usługi fizjoterapii.
(111) 323079
(220) 2019 01 14
(210) 494749
(151) 2019 08 05
(441) 2019 04 15
(732) E PLUS M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łoziska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NIKA FEMME
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna dla osób dorosłych i dla dzieci, garnitury, kostiumy kąpielowe, stroje plażowe,
kimona, odzież sportowa, odzież z dzianiny, kombinezony, koszule,
legginsy, podkoszulki, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, odzież
wierzchnia, piżamy, stroje plażowe, palta, pantofle domowe, paski
jako odzież, pulowery, rajstopy, rękawiczki, skarpety, spodnie, spódnice, sukienki, staniki, majtki, swetry, szaliki, szale, szlafroki, T-shirty,
wyprawki dziecięce, śliniaki, stroje na maskaradę, żakiety, 35 marketing, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, radia, telewizji, gazet,
organizowanie targów w celach handlowych i reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, zapewnianie platform internetowych dla
nabywców i sprzedawców, doradztwo w prowadzeniu działalności
gospodarczej, prowadzenie sklepów detalicznych, hurtowni, sklepów internetowych oraz sklepów wysyłkowych z następującymi towarami: odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna dla osób dorosłych
i dla dzieci, garnitury, kostiumy kąpielowe, stroje plażowe, kimona,
odzież sportowa, odzież z dzianiny, kombinezony, koszule, legginsy,
podkoszulki, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, odzież wierzchnia, piżamy, stroje plażowe, palta, pantofle domowe, paski jako
odzież, pulowery, rajstopy, rękawiczki, skarpety, spodnie, spódnice,
sukienki, staniki, majtki, swetry, szaliki, szale, szlafroki, T-shirty, wyprawki dziecięce, śliniaki, stroje na maskaradę, żakiety.
(111) 323080
(220) 2019 01 14
(210) 494750
(151) 2019 08 05
(441) 2019 04 15
(732) E PLUS M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łoziska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E PLUS M
(540)

(210) 493741
(531) 25.07.07, 26.01.06, 27.05.01
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(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna dla osób dorosłych i dla dzieci, garnitury, kostiumy kąpielowe, stroje plażowe,
kimona, odzież sportowa, odzież z dzianiny, kombinezony, koszule,
legginsy, podkoszulki, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, odzież
wierzchnia, piżamy, stroje plażowe, palta, pantofle domowe, paski
jako odzież, pulowery, rajstopy, rękawiczki, skarpety, spodnie, spódnice, sukienki, staniki, majtki, swetry, szaliki, szale, szlafroki, T-shirty,
wyprawki dziecięce, śliniaki, stroje na maskaradę, żakiety, 35 marketing, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, radia, telewizji, gazet,
organizowanie targów w celach handlowych i reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, zapewnianie platform internetowych dla
nabywców i sprzedawców, doradztwo w prowadzeniu działalności
gospodarczej, prowadzenie sklepów detalicznych, hurtowni, sklepów internetowych oraz sklepów wysyłkowych z następującymi towarami: odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna dla osób dorosłych
i dla dzieci, garnitury, kostiumy kąpielowe, stroje plażowe, kimona,
odzież sportowa, odzież z dzianiny, kombinezony, koszule, legginsy,
podkoszulki, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, odzież wierzchnia, piżamy, stroje plażowe, palta, pantofle domowe, paski jako
odzież, pulowery, rajstopy, rękawiczki, skarpety, spodnie, spódnice,
sukienki, staniki, majtki, swetry, szaliki, szale, szlafroki, T-shirty, wyprawki dziecięce, śliniaki, stroje na maskaradę, żakiety.

(111) 323081
(220) 2019 01 15
(151) 2019 08 07
(441) 2019 04 15
(732) SITKOWSKI MICHAŁ, Kraków (PL);
SITKOWSKA ANIKA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CoffeeBook
(540)

(210) 494823

(531) 11.03.04, 11.03.25, 20.07.01, 20.07.02, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 30 kawa, dodatki smakowe kawowe, napoje na bazie
kawy, substytuty kawy, kakao, napoje na bazie kakao, wyroby kakaowe, czekolada do picia, mąka i produkty zbożowe, chleb, bułki, kanapki, biszkopty, ciasta, ciasteczka, paszteciki i wyroby cukiernicze,
mrożony jogurt, lody, gotowe posiłki na bazie makaronów, gotowe
posiłki na bazie ryżu, lód, sorbety, herbata, napary, herbatki ziołowe
nie do celów leczniczych, herbatki owocowe, naleśniki, słodycze,
tarty, gofry, 43 kawiarnie, punkty z kawą na wynos w bibliotekach,
kafeterie, restauracje, snack-bary, bary, przygotowywanie dań na zamówienie oraz ich dostawa, usługi restauracji przygotowujących
żywność na wynos, usługi cateringowe, bar kawowy, zaopatrywanie
w żywność i napoje. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 323082
(220) 2019 01 17
(210) 494848
(151) 2019 08 07
(441) 2019 04 01
(732) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Trępnowy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CALDENA-AKTYWUJEMY
GLEBĘ-INTELIGENTNE
ROZWIĄZANIA
(510), (511) 1 nawozy, hormony roślinne (fitohormony), polepszacze do gleby, regulatory wzrostu roślin, stymulatory wzrostu [inne
niż do użytku medycznego lub weterynaryjnych], bakterie [inne niż
do celów medycznych lub weterynaryjnych], biostymulatory (środki
oddziałujące na procesy życiowe roślin w inny sposób niż składnik
pokarmowy), środki chemiczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki
do ochrony nasion, aktywatory biologiczne, aktywatory [środki
chemiczne], naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające wzrost
roślin, chemicznie środki wspomagające do użytku w rolnictwie,
chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, płyny
wspomagające do użytku wraz z dodatkami do fungicydów, środki nawilżające do użytku jako środki wspomagające do preparatów ochrony roślin, środki do wspomagania wzrostu roślin, środki
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do wspomagania wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki nawilżające do użytku z rolniczymi środkami chemicznymi, środki nawilżające do użytku w preparatach przeciw szkodnikom, środki ochrony
roślin przeciw patogenom, produkty chemiczne do hamowania rozwoju chwastów, 5 pestycydy, preparaty chemiczne do zwalczania
szkodników, środki grzybobójcze, środki chwastobójcze, preparaty
do niszczenia robactwa, insektycydy, fungicydy, herbicydy.

(111) 323083
(220) 2019 01 17
(210) 494857
(151) 2019 08 07
(441) 2019 04 01
(732) JADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JADAR
(540)

(591) czerwony, granatowy
(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.05.25, 29.01.12
(510), (511) 19 betonowe rury, belki betonowe, betonowe rzeźby,
ściany betonowe, pomniki betonowe, panele betonowe, pachołki
betonowe, pojemniki betonowe, płyty betonowe, sklepienia betonowe, słupy betonowe, pokrycia betonowe, bloczki betonowe,
betonowe przewody, betonowe elementy brukowe, kamienie brukowe betonowe, kostki brukowe betonowe, betonowe materiały
budowlane, masa betonowa prefabrykowana, zaprawa betonowa
wyważana, betonowe ściany oporowe, betonowe elementy budowlane, wykończenia betonowe z fakturą, gotowe betonowe elementy
budowlane, betonowe poidła dla ptaków, ściany betonowe do celów
budowlanych, kratki burzowe [drenażowe konstrukcje betonowe],
kanały odwadniające betonowe [drenażowe konstrukcje betonowe],
betonowe płyty do nawierzchni drogowych, wyroby dekoracyjne
z odlewów betonowych, słupy betonowe do użytku jako materiały
budowlane, budowlane materiały betonowe umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym.
(111) 323084
(220) 2019 01 17
(210) 494869
(151) 2019 08 06
(441) 2019 04 23
(732) NAPOLLO RESIDENTIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N NIEMCEWICZA 19 APARTAMENTY
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.21, 27.07.17, 27.07.25,
26.11.03, 26.11.07, 26.11.09, 26.11.10, 26.03.01
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości tj.: usługi w zakresie wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń
i przestrzeni do prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania lub administrowania nieruchomościami, lokalami
oraz pomieszczeniami i przestrzenią do prowadzenia działalności
gospodarczej wraz instalacjami w nich zlokalizowanymi, usługi w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń
do prowadzenia działalności gospodarczej wraz instalacjami w nich
zlokalizowanymi, 37 usługi w zakresie naprawy budynków, lokali
i instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, usługi w zakresie instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, usługi
w zakresie robót budowlanych, remontowych i wykończeniowych
w zakresie budynków i instalacji infrastruktury użytkowej budynków
i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi w zakresie robót budowlanych i remontowych
obiektów inżynierii lądowej i wodnej, usługi w zakresie wykańczania
budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomiesz-
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czeń gospodarczych, 42 usługi w zakresie projektowania, aranżacji
budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi dekoratorskie w zakresie budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń
gospodarczych, usługi projektowe w zakresie budownictwa.

(111) 323085
(220) 2018 11 14
(210) 492683
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) LV solution společnost s ručenim omezeným, Czeski Cieszyn (CZ)
(540) (znak słowny)
(540) mr bet
(510), (511) 41 urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier
hazardowych, w szczególności zakładów wzajemnych-bukmacherskich, w tym urządzanych przez sieć Internet.
(111) 323086
(220) 2019 01 17
(210) 494851
(151) 2019 07 12
(441) 2019 03 25
(732) DREAMCOMMERCE SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Shoper
(540)

(531) 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 26.13.25
(510), (511) 9 oprogramowanie, 35 sprzedaż oprogramowania komputerowego, 42 doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego.
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(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IRIGATIN
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści
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) 323089
(220) 2018 11 14
(210) 492674
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) LV solution společnost s ručenim omezeným, Czeski Cieszyn (CZ)
(540) (znak słowny)
(540) Mr BET zakłady bukmacherskie
(510), (511) 41 urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier
hazardowych, w szczególności zakładów wzajemnych-bukmacherskich, w tym urządzanych przez sieć Internet.
(111) 323090
(220) 2018 10 12
(210) 491570
(151) 2019 06 07
(441) 2019 01 28
(732) P.T. Sumatra Tobacco Trading Company, Pematang Siantar (ID)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tri Happiness Prosperity Wisdom Longevity
(540)

(111) 323087
(220) 2018 12 13
(210) 493811
(151) 2019 07 26
(441) 2019 02 25
(732) KRYSIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Baranowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) F Faworyt
(540)

(591) czarny, biały, zielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 7 kosiarki i dokaszarki do trawy elektryczne i spalinowe,
ostrza do kosiarek, silniki do kosiarek, kosy spalinowe, przycinarki
jako narzędzia obsługiwane ręcznie, nożyce do żywopłotów, pilarki,
piły łańcuchowe, ciągniki ogrodnicze jednoosiowe, traktory ogrodowe do strzyżenia trawników, samojezdne kosiarki do trawy z siedziskiem dla operatora, pługi, glebogryzarki, zgrabiarki, zamiatarki,
wertykulatory, odśnieżarki, odkurzacze ogrodnicze, pompy zanurzeniowe, agregaty prądotwórcze, spawarki, 8 kosiarki ogrodowe
ręczne, ręczne odśnieżarki, narzędzia ręczne sterowane ręcznie, 35
usługi w zakresie organizowania pokazów towarów, informacji handlowej i porad konsumenckich, reklamowanie towarów i usług oraz
ich promocja na rzecz osób trzecich, internetowe przekazywanie
informacji tekstowych i obrazowych na temat sprzedaży wysyłkowej towarów, usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej, detalicznej,
wysyłkowej i za pośrednictwem Internetu: artykułów rolniczych,
ogrodniczych i leśnych, maszyn i urządzeń oraz przyborów i sprzętu
dla rolnictwa, leśnictwa i ogrodnictwa, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa,
badania rynku, opinii publicznej i badania marketingowe, tworzenie
komputerowych baz danych i zarządzanie zbiorami informatycznymi, przetwarzanie danych dla osób trzecich, organizowanie wystaw
w celach handlowych i reklamowych, tworzenie i rozpowszechnianie katalogów reklamowych, ulotek, folderów i innych materiałów
informacyjnych, tworzenie stron internetowych, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych.
(111) 323088
(151) 2019 07 16

(220) 2019 02 19
(441) 2019 04 01

(210) 496063

(591) brązowy, ciemnobrązowy, żółty, ciemnoczerwony
(531) 28.03.99, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 34 artykuły dla palaczy, cygara, papierosy, filtry do papierosów, bibułki papierosowe, tytoń, zapalniczki, zapałki, popielniczki
dla palaczy.
(111) 323091
(220) 2018 11 15
(210) 492693
(151) 2019 06 24
(441) 2019 03 04
(732) Bodegas y Vinedos de Aguirre S.A., Santiago (CL)
(540) (znak słowny)
(540) PF PATER FAMILIAE
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa) .
(111) 323092
(220) 2018 11 13
(210) 492595
(151) 2019 06 19
(441) 2019 03 04
(732) KAMIŃSKA ALEKSANDRA PIXEL CONCEPT, Koszalin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bajkolandia
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.17, 01.05.25
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(510), (511) 28 artykuły gimnastyczne, figurki do zabawy, gry polegające na budowaniu, huśtawki, karuzele do wesołych miasteczek,
klocki do zabawy [konstrukcyjne], konie na biegunach [zabawki], lalki, latawce, uprząż wspinaczkowa, zabawki, zjeżdżalnie [przedmioty
do zabawy].

(111) 323093
(220) 2018 10 09
(210) 491419
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 11
(732) ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Pszczyna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Henryk Kania MISTRZ MASARSKI Z PSZCZYNY Maestro
specjały z wędzarni SZYNKA WĘDZONA 100 g produktu powstało
ze 107 g mięsa wieprzowego H. Kania
(540)
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mieszczeń gospodarczych, usługi dekoratorskie w zakresie budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń
gospodarczych, usługi projektowe w zakresie budownictwa.

(111) 323095
(220) 2019 01 24
(210) 495183
(151) 2019 08 02
(441) 2019 03 04
(732) FAULHABER EWA PAŁACYK POD JODŁAMI, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAŁACYK POD JODŁAMI RESTAURACJA
(540)

(531) 05.03.11, 05.11.15, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 323096
(220) 2019 02 01
(151) 2019 07 22
(441) 2019 04 01
(732) TWOJA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Twoja Energia
(540)

(210) 495468

(591) granatowy, czerwony, biały, złoty, czarny, szary, zielony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.13, 27.05.15,
27.05.17, 25.01.18, 05.03.11, 05.03.20, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 29 wędliny, kabanosy, kiełbasy, kiełbasy suche, kiełbasy
podsuszane, przekąski mięsne, szynki, wędzonki.
(111) 323094
(220) 2019 01 17
(210) 494871
(151) 2019 08 06
(441) 2019 04 23
(732) NAPOLLO RESIDENTIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N NIEMCEWICZA 17 APARTAMENTY
(540)

(531) 27.07.17, 27.07.25, 26.03.01, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.09, 26.11.10,
27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.21
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości tj.: usługi w zakresie wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń
i przestrzeni do prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania lub administrowania nieruchomościami, lokalami
oraz pomieszczeniami i przestrzenią do prowadzenia działalności
gospodarczej wraz instalacjami w nich zlokalizowanymi, usługi w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń
do prowadzenia działalności gospodarczej wraz instalacjami w nich
zlokalizowanymi, 37 usługi w zakresie naprawy budynków, lokali
i instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, usługi w zakresie instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, usługi
w zakresie robót budowlanych, remontowych i wykończeniowych
w zakresie budynków i instalacji infrastruktury użytkowej budynków
i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi w zakresie robót budowlanych i remontowych
obiektów inżynierii lądowej i wodnej, usługi w zakresie wykańczania
budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, 42 usługi w zakresie projektowania, aranżacji
budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i po-

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 01.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 energia elektryczna, 7 generatory prądu wykorzystujące ogniwa słoneczne, generatory wytwarzające energię elektryczną
z energii słonecznej, 9 instalacje fotowoltaiczne do wytwarzani energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego na energię
elektryczną, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania
energii elektrycznej ze słońca, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje
do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, 37 budowa elektrowni, instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, konserwacja, naprawa
i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, instalacja systemów
paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach
mieszkalnych, instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych
energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, instalacja urządzeń do wytwarzania energii, instalacja urządzeń do oszczędzania
energii, o instalacja urządzeń do kompensacji mocy biernej, instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, konserwacja i naprawa instalacji energii słonecznej, konserwacja, serwis i naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, serwis urządzeń i instalacji
do wytwarzania energii, 39 dostawa i dystrybucja energii elektrycznej, dystrybucja energii elektrycznej do gospodarstw domowych,
dystrybucja energii odnawialnej, dostawa energii elektrycznej, dystrybucja energii, 40 wytwarzanie energii, wytwarzanie elektryczności z energii słonecznej, usługi doradcze związane z wytwarzaniem
energii elektrycznej, wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, 42 sporządzanie projektów i opracowywanie systemów
fotowoltaicznych.
(111) 323097
(220) 2019 02 07
(210) 495684
(151) 2019 07 31
(441) 2019 04 01
(732) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) MARYSIA NIEZASTĄPIONA W KUCHNI
(510), (511) 29 pasta z papryki, bakłażanów i czosnku jako ajvar, aloes
spożywczy, białka jajek, cebula konserwowana, fasolka konserwowa,
galaretki, galaretki owocowe, galarety mięsne, groszek konserwowy, grzyby konserwowane, pasta z awokado jako guacamole, pasta
z ciecierzycy jako hummus, jaja, jaja ślimacze jadalne, jaja w proszku,
jogurt, kapusta kwaszona, karczochy konserwowe, kawior, kefir jako
napój mleczny, koktajle jajeczne bezalkoholowe, koktajle mleczne,
kotlety sojowe, kotlety z tofu, krążki z cebuli, krokiety, kukurydza
cukrowa, przetworzona, kwaśna śmietana, masło kakaowe, masło
arachidowe, mleczne produkty, mleko, mleko kokosowe, mleko kokosowe do celów kulinarnych, mleko migdałowe, mleko migdałowe
do celów kulinarnych, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko sfermentowane, mleko ryżowe do celów kulinarnych, mleko skondensowane, mleko sojowe, mleko w proszku, mleko z orzeszków ziemnych
do celów kulinarnych, mleko z orzeszków ziemnych, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje
na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie mleka orzechowego, oliwki konserwowane, pasta z bakłażana, pasta z cukinii, pasta
z oberżyny, pasta z owoców tłoczonych, pasty do kromek zawierające tłuszcz, pasty na bazie orzechów, placki ziemniaczane, przecier
pomidorowy, przecier jabłkowy, sałatki warzywne, smalec, śmietana
na bazie warzyw, produkty mleczarskie jako śmietana, soczewica
konserwowana, soja konserwowana spożywcza, sok pomidorowy
do gotowania, sok cytrynowy do celów kulinarnych, soki roślinne
do gotowania, substytuty mleka, pasta z ziarna sezamowego jako tahini, tłuszcze jadalne, tofu, trufle konserwowane, warzywa gotowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach, wiórki kokosowe, żółtka
jajek, żelatyna, zsiadłe mleko, zupy, składniki do sporządzania zup.
(111) 323098
(220) 2019 03 21
(151) 2019 08 22
(441) 2019 05 06
(732) JAWOR ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAWORZANKA
(540)

(210) 497519

(531) 01.15.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 26.02.07,
26.02.13, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, woda, woda mineralna, woda
źródlana, woda stołowa, woda niegazowana, woda gazowana, woda
aromatyzowana, 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 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) 323099
(220) 2019 03 21
(210) 497532
(151) 2019 08 22
(441) 2019 04 29
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Goplana 1912 Jeżyki Classic najeżone bakaliami z czekoladą
mleczną
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(540)

(591) biały, brązowy, pomarańczowy, żółty, fioletowy, niebieski
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.17, 05.07.06, 05.07.10, 05.07.22, 05.07.24, 08.01.18, 08.01.19,
08.01.22, 27.07.01, 27.07.11, 26.01.02, 26.01.04, 26.01.12, 26.01.18,
26.01.21, 26.01.22, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.10, 26.11.12, 01.15.15, 19.03.01
(510), (511) 30 lody, desery lodowe.
(111) 323100
(220) 2019 03 21
(210) 497533
(151) 2019 08 22
(441) 2019 05 06
(732) COSMETICS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NAIL TRUCK
(510), (511) 3 sztuczne paznokcie, utwardzacze do paznokci, żel do paznokci, odżywki do paznokci, rozjaśniacze do paznokci, brokat do paznokci, kremy do paznokci, kosmetyki do paznokci, lakiery do paznokci, emalie do paznokci, naklejane ozdoby do paznokci, kalkomanie
do ozdabiania paznokci, emulsje do wzmacniania paznokci, preparaty
do wzmacniania paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do polerowania paznokci, lakiery nawierzchniowe do paznokci, klej
do utwardzania paznokci, zmywacze do paznokci [kosmetyki], preparaty do kuracji paznokci, papier ścierny do paznokci, podkłady do paznokci [kosmetyki], proszek do polerowania paznokci, sztuczne paznokcie do stóp, baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], odżywki
do skórek wokół paznokci, papier ścierny szmerglowy do paznokci,
kleje do mocowania sztucznych paznokci, kleje do przymocowywania
sztucznych paznokci, olejek do skórek wokół paznokci, krem do skórek
wokół paznokci, zmywacze lakieru do paznokci [kosmetyki], odżywki
utwardzające do paznokci [kosmetyki], podkłady do lakierów do paznokci, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, środki do usuwania paznokci żelowych, lakiery do paznokci w pisaku, zmywacze
do paznokci w sztyfcie, sztuczne paznokcie do celów kosmetycznych,
środki zmiękczające skórki przy paznokciach, środki do usuwania
skórek wokół paznokci, lakier do paznokci do celów kosmetycznych,
sztuczne paznokcie wykonane z metali szlachetnych, proszki do nadawania kształtu sztucznym paznokciom, preparaty do pielęgnacji skóry,
oczu i paznokci, kleje do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, materiały na powłoki do paznokci u rąk, powłoki do nadawania kształtu paznokciom u rąk, preparaty kosmetyczne do przyspieszania schnięcia
lakieru na paznokciach, 44 usługi pielęgnacji paznokci, usługi salonów
pielęgnacji paznokci, usługi pielęgnacji paznokci rąk, salony piękności,
usługi salonów piękności.
(111) 323101
(220) 2019 01 25
(210) 495219
(151) 2019 08 02
(441) 2019 03 04
(732) FIRMA HANDLOWA MAX-FLIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dp design porte
(540)

(531) 26.11.13, 27.05.01
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(510), (511) 6 bramy metalowe, bramy garażowe metalowe, drzwi
metalowe, drzwi wahadłowe metalowe, 19 podłogi niemetalowe,
płytki podłogowe niemetalowe, drzwi niemetalowe, drzwi wahadłowe niemetalowe, parkiety, deski podłogowe drewniane, drewniane
panele podłogowe, 27 pokrycia podłogowe winylowe.

(111) 323102
(220) 2019 01 28
(151) 2019 08 07
(441) 2019 03 25
(732) D&A WIECZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D&A Bielizna dla wszystkich
(540)

(210) 495265

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 24.17.25, 27.05.24
(510), (511) 35 usługi sprzedaży bielizny.
(111) 323103
(220) 2019 01 28
(210) 495276
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 01
(732) GRUPA ETNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Autoprezent
(510), (511) 39 wypożyczanie pojazdów, w tym samochodów, 41 organizowanie zajęć rekreacyjnych, usługi związane z organizacją rekreacji, zawodów sportowych.
(111) 323104
(220) 2019 01 28
(151) 2019 08 07
(441) 2019 03 25
(732) ALFACO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S SANREF
(540)

(210) 495285

(531) 26.01.03, 01.15.23, 26.01.16, 24.17.03, 27.05.01
(510), (511) 6 przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, sygnalizacja niemechaniczna metalowa inna niż świetlna,
tablice sygnalizacyjne nieświecące i niemechaniczne metalowe, zawory metalowe, dysze końcówki wylotowe z metalu, pojemniki metalowe
do sprężonego gazu, zaciski do rur i kabli metalowe, 7 kompresory stosowane w maszynach, reduktory ciśnienia, instalacje do kondensacji,
kondensatory pary [maszyny], skraplacze powietrzne, silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, separatory, separatory wody, separatory para – olej [odolejacze pary], zawory stosowane w częściach
maszyn, regulatory ciśnienia, regulatory stosowane w częściach maszyn, regulatory prędkości obrotów do maszyn i silników, wymienniki
ciepła, wymienniki ciepła stosowane w częściach maszyn, filtry oleju,
11 aparatura i instalacje chłodnicze, urządzenia chłodnicze, komory
chłodnicze, szafy chłodnicze, urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia
do chłodzenia powietrza, zawory regulujące poziom w zbiornikach,
armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych, aparatura
do wentylacji i klimatyzacji, wentylatory stosowane w klimatyzacji, instalacje do schładzania wody, elementy grzejne, filtry powietrza, filtry
wody, 17 armatura do przewodów niemetalowa, materiały zapobiegające promieniowaniu ciepła, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw
sztucznych inne niż do pakowania, materiały izolacyjne, osłony do rur
niemetalowe, armatura do przewodów powietrza sprężonego niemetalowa, rury elastyczne niemetalowe, złączki niemetalowe do rur, taśmy izolacyjne.

Nr 11/2019

(111) 323105
(220) 2019 01 28
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 23
(732) RYDZEWSKI DANIEL, Straszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAPORE
(540)

(210) 495292

(531) 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, biura zakwaterowania w hotelach, pensjonatach, domy turystyczne, hotele, kafeterie, bufety,
kawiarnie, wypożyczanie konstrukcji przenośnych, motele, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacja kwater
na pobyt czasowy, rezerwacja miejsc w hotelach, restauracje samoobsługowe, restauracje, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, stołówki, domy turystyczne, usługi barowe, wynajmowanie
sal na posiedzenia, narady, mityngi, usługi w zakresie zapewniania
wyposażenia i urządzeń kampingowych, wypożyczanie namiotów,
wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń.
(111) 323106
(220) 2019 01 28
(210) 495297
(151) 2019 08 07
(441) 2019 03 25
(732) RUDANIECKA ADRIANNA TRAVELIADA.PL, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) hoteliada
(510), (511) 38 usługi portalu internetowego, w szczególności z branży turystycznej, łączność przez terminale komputerowe, przesyłanie
informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, w szczególności z branży turystycznej, usługi ogłoszeń elektronicznych,
w szczególności z branży turystycznej, tworzenie i utrzymywanie
serwisów internetowych, w szczególności z branży turystycznej, 39
usługi agencji turystycznej, usługi w zakresie organizowania wycieczek i podróży, usługi w zakresie lądowego, powietrznego i morskiego transportu osób i przedmiotów, rezerwacja miejsc na wycieczki
i podróż, usługi w zakresie organizowania zwiedzania turystycznego, usługi pośredników i organizatorów turystyki, usługi pilotów
wycieczek, przewodników turystycznych i innych osób towarzyszących podróżnym, usługi w zakresie informacji turystycznej, usługi
w zakresie informacji o połączeniach różnymi środkami transportu,
organizowanie imprez turystycznych, usługi rezerwacji i sprzedaży
biletów związanych z transportem, w szczególności biletów lotniczych, wypożyczanie pojazdów, 41 usługi związane z organizacją
wypoczynku, organizowanie zawodów sportowych, informacja
o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, organizowanie
obozów sportowych, usługi obozów wakacyjnych, usługi dystrybucji biletów (rozrywka), 43 usługi pośredników, agentów i biur turystycznych w zakresie rezerwacji i organizowania zakwaterowania dla
podróżnych, w szczególności w hotelach, domach turystycznych,
motelach, pensjonatach, kwaterach, kempingach, wynajmowanie
noclegów, mieszkań na pobyt czasowy, domów na wakacje, usługi
zakwaterowania dla obozów wakacyjnych, usługi hotelowe, kawiarniane i barowe.
(111) 323107
(220) 2018 12 04
(210) 493396
(151) 2019 08 22
(441) 2019 04 29
(732) GAWRON ŁUKASZ, Częstochowa (PL);
SĘTOWSKI JAN, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MONSTFUR
(510), (511) 42 usługi związane z projektowaniem graficznym-sztuka. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 323108
(151) 2019 08 23

(220) 2018 12 17
(441) 2019 04 29

(210) 493957

Nr 11/2019
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(732) GAWRON ŁUKASZ, Częstochowa (PL);
SĘTOWSKI JAN, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 2 MONSTFUR
(540)

(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LONGMEN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki
odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy.

(531) 26.03.01, 26.03.05, 26.03.07, 26.03.12, 26.03.17, 27.07.01,
26.01.17, 14.07.09, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 42 usługi związane z projektowaniem graficznym [sztuka]. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 323109
(220) 2019 01 14
(210) 494733
(151) 2019 09 11
(441) 2019 05 06
(732) SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GÓRNIK, Jaworzno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GÓRNIK” W JAWORZNIE
(540)

(591) granatowy, biały
(531) 07.01.08, 07.01.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 43 wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy.
(111) 323110
(220) 2019 03 19
(210) 497351
(151) 2019 09 12
(441) 2019 05 27
(732) SECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tymianka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) seco
(540)

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 26.04.04, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 kleje do wkładek i do obuwia, 2 barwniki do obuwia, 3
kremy do butów, kremy wybielające do skóry, środki do polerowania obuwia, pasty do obuwia, wosk do butów, nielecznicze środki
odświeżające do stóp, 10 wkładki antystatyczne do obuwia, wkładki ortopedyczne do obuwia, 17 nici do szycia, nici gumowe nie dla
odzieżownictwa, nici z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa,
21 szczotki do obuwia, łyżki do obuwia, 25 wkładki do obuwia antypoślizgowe, antypoślizgowe przybory do obuwia, cholewki do obuwia, czubki do butów, obcasy, obwódki do obuwia, okucia metalowe
do obuwia, podeszwy butów, zapiętki do obuwia, 26 sznurowadła,
haczyki do sznurowadeł, zapięcia do sznurowadeł, ozdoby do obuwia z metali nieszlachetnych, igły szewskie, igły do szycia, igły rymarskie, łaty przyklejane na gorąco.
(111) 323111
(151) 2019 08 07

(220) 2019 01 29
(441) 2019 03 25
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(210) 495331

(111) 323112
(220) 2019 01 30
(210) 495357
(151) 2019 08 07
(441) 2019 03 25
(732) TRANSITION TECHNOLOGIES-ADVANCED SOLUTIONS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AS TRANSITION TECHNOLOGIES ADVANCED SOLUTIONS
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 01.11.15, 01.05.15, 01.13.05, 26.04.01, 26.04.13, 26.04.18,
27.05.01, 27.05.23, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe, wszystkie programy komputerowe i oprogramowanie niezależnie od mediów rejestrujących
lub środków rozpowszechniania, tzn. oprogramowania zapisanego
na magnetycznych nośnikach lub ładowalnego z odległych sieci komputerowych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcenia danych, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz
odtwarzania dźwięku lub obrazów, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, komputery, komputery
przenośne, oprogramowanie do urządzeń mobilnych, sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe, urządzenia, instalacje, aparaty i akcesoria służące do telekomunikacji, oprogramowanie dotyczące komunikacji multimedialnej, magnetyczne, optyczne i cyfrowe nośniki
danych, oprogramowanie komputerowe dla sieci i usług, programy
komputerowe stosowane w Internecie, serwery, oprogramowanie
w zakresie automatyki i systemów sterowania, aplikacje komputerowe i do urządzeń mobilnych, komputerowe programy sterujące,
światłowody, urządzenia do regulowania kotłów, urządzenia systemu GPS, sprzęt do przetwarzania danych, 41 organizowanie i prowadzenie kursów edukacyjnych i szkoleń, organizowanie praktyk zawodowych, usługi wydawnicze i edytorskie, organizowanie konferencji
i szkoleń, usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, publikacje
multimedialne, organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów,
konferencji, sympozjów, warsztatów oraz pozostałych form edukacji
w dziedzinie IT oraz dziedzin pokrewnych, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z oprogramowaniem, sprzętem komputerowym,
aplikacjami i sieciami, tłumaczenia, 42 usługi w zakresie projektowania i tworzenia oprogramowania komputerowego i dla urządzeń mobilnych, doradztwo techniczne w dziedzinie oprogramowania komputerowego i komputerowych baz danych, dostosowanie, instalacja,
aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego i komputerowych baz danych, dostosowanie, instalacja, aktualizacja i konserwacja komputerowych baz danych, usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, usługi wparcia technicznego polegające
na serwisie i naprawie oprogramowania komputerowego i komputerowych baz danych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, prace badawczo-rozwojowe, usługi projektowe, projektowanie w zakresie wzornictwa przemysłowego, grafiki i informacji
wizualnej, projektowanie graficzne związane z działalnością poligraficzną i wydawniczą, usługi w zakresie tworzenia oprogramowania
komputerowego do komunikacji między różnymi urządzeniami sieciowymi, usługi w zakresie tworzenia oprogramowania komputerowego i systemów komputerowych umożliwiających realizację przetwarzania i przesyłania danych, analizy systemów komputerowych,
programowanie komputerów i urządzeń mobilnych, konserwacja
oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie i tworzenie oprogramowania wspierającego i/lub optymalizujące procesy biznesowe, konwersja danych
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lub dokumentów na formę elektroniczną, usługi w zakresie opracowywania, integracji, wdrażania w zakresie komputerowego software,
hardware i firmware, systemów opracowania danych i sieci komputerowych, usługi dotyczące oprogramowania, sprzętu komputerowego i sieci komputerowych, zarządzanie projektami IT, usługi wsparcia architektonicznego IT, usługi consultingowe i outsourcingowe
w zakresie informatyki, outsourcing programistów, informatyków
oraz specjalistów IT, outsourcing usług oraz rozwiązań IT, pomoc
techniczna w zakresie systemów i sprzętów komputerowych, oprogramowania komputerowego, projektowanie komputerowych sieci,
projektowanie komputerowych baz danych, usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, doradztwo, konsultacje
i ekspertyzy w zakresie informatyki oraz systemów komputerowych,
aktualizowanie oprogramowania komputerowego, badania w dziedzinie automatyki i sterowania, chmury obliczeniowe, doradztwo
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo dotyczące
oszczędności energii, 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, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu
zdalnego, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie
projektów technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], prace
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich,
przechowywanie danych elektronicznych, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii Informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie
informatyki, wynajmowanie serwerów WWW.

(111) 323113
(220) 2019 01 30
(210) 495359
(151) 2019 08 07
(441) 2019 03 25
(732) JDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KABACKA PRZYSTAŃ residence
(540)

(591) jasnozielony, ciemnoniebieski, szary
(531) 05.01.01, 05.01.06, 05.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży
i wynajmu budynków, zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, inwestowanie w nieruchomości, usługi
doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, finansowanie
nieruchomości.
(111) 323114
(220) 2019 01 30
(210) 495361
(151) 2019 07 31
(441) 2019 04 15
(732) PARAQUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PARAQUA
(510), (511) 1 kleje [klejenie], kleje do płytek ściennych, podłogowych, sufitowych, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla
przemysłu, kleje kontaktowe, kleje poliuteranowe, kleje do pokryć
podłogowych, kleje do powłok sufitowych, kleje do wykańczania
i gruntowania, kleje przemysłowe do użytku w budownictwie, kleje
do pokryć dachowych nakładane na gorąco, kleje na bazie kauczuku
do użytku przemysłowego, preparaty do klejenia, spoiwa jako preparaty do impregnacji wodoodpornej, z wyjątkiem farb, produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, 2 farby, pokosty, lakiery, farby
bakteriobójcze, farby ceramiczne, lakier asfaltowy, lakier bitumiczny,
powłoki, 17 kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i wyroby z tych
materiałów ujęte w tej klasie, tworzywa sztuczne wyprofilowane
stosowane w produkcji, materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, rury elastyczne niemetalowe, farby izola-
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cyjne, lakier izolacyjny, oleje izolacyjne, szczeliwa do połączeń, tkaniny izolacyjne, żywice syntetyczne, kauczuk syntetyczny, taśmy
izolacyjne, zaprawy izolacyjne, ognioodporne materiały izolacyjne,
uszczelnienia wodoodporne, powłoki uszczelniające epoksydowe
i poliuretanowe, uszczelniacze poliuretanowe, substancje do izolacji przeciwwilgociowych, zaprawy izolacyjne, związki chemiczne
do uszczelniania przecieków, materiały uszczelniające, uszczelnienia wodoodporne, masa bitumiczna kauczukowa, dyspersyjna folia
hydroizolacyjna, uszczelki, kity, taśmy uszczelniające, kleje izolacyjne, 19 asfalt, bitumiczne powłoki dachowe, bitumiczne wyroby
dla budownictwa, materiały budowlane niemetalowe, pokrycia dachowe z gontów, pokrycia ścienne nie z metalu, zaprawy budowlane, powłoki [materiały budowlane], smołowane taśmy do użytku
w budownictwie, wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe,
gonty bitumiczne, dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, pokrycia dachowe niemetalowe, konstrukcje niemetalowe, baseny kąpielowe pływackie [konstrukcje niemetalowe], materiały do pokryć
nawierzchni drogi, materiały wiążące do naprawy drogi, okładziny
niemetalowe, posadzki przemysłowe epoksydowe, elastyczne wyroby wodochłonne grubowarstwowe bitumiczne i dyspersyjne, zabezpieczające przed przenikaniem wilgoci i wody do hydroizolacji,
zaprawy budowlane mineralne, zaprawy budowlane uszczelniające,
masy szpachlowe uszczelniające.

(111) 323115
(220) 2019 01 30
(151) 2019 07 31
(441) 2019 04 15
(732) GRUPA 590 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA 590 people & technology
(540)

(210) 495367

(591) biały, szary, czarny
(531) 26.02.19, 26.02.03, 27.05.01, 26.04.10, 26.04.22, 29.01.13
(510), (511) 9 instalacje AKPIA i elektryczne, 35 pośrednictwo w rekrutacji i zatrudnieniu.
(111) 323116
(220) 2019 01 30
(210) 495374
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 23
(732) INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RASA RODZIMA Królik
(540)

(591) zielony, biały
(531) 01.17.11, 01.17.25, 03.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 skóry zwierzęce, skóry surowe lub półprzetworzone, wyprawione skóry, 29 mięso, ekstrakty mięsne, oleje i tłuszcze jadalne. 		
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny
(111) 323117
(220) 2019 01 30
(210) 495375
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 23
(732) INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RASA RODZIMA Koza
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(111) 323120
(220) 2019 01 30
(210) 495384
(151) 2019 08 05
(441) 2019 04 08
(732) INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RASA RODZIMA Pszczoła
(540)

(591) zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.17.11, 01.17.25, 03.04.11
(510), (511) 18 skóry zwierzęce, skóry surowe lub półprzetworzone,
skóry bydlęce, wyprawione skóry, 29 mięso, ekstrakty mięsne, mleko, produkty mleczne. 		
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny
(111) 323118
(220) 2019 01 30
(210) 495382
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 23
(732) INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RASA RODZIMA Krowa
(540)

(531) 03.04.02, 01.17.11, 01.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 skóry zwierzęce, skóry surowe lub półprzetworzone,
skóry bydlęce, wyprawione skóry, 29 mięso, ekstrakty mięsne, mleko, produkty mleczne. 		
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny
(111) 323119
(220) 2019 01 30
(210) 495383
(151) 2019 08 07
(441) 2019 04 08
(732) INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RASA RODZIMA Gęś
(540)

(591) zielony, biały
(531) 03.07.06, 01.17.11, 01.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 22 puch, pierze na pościel, pierze tapicerskie, 29 mięso,
drób, ekstrakty mięsne, jaja, oleje i tłuszcze jadalne, 31 jaja do wylęgania. 			
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny

(591) zielony, biały
(531) 03.13.04, 01.17.11, 01.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 miód, propolis, mleczko pszczele. 		
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny
(111) 323121
(220) 2019 01 30
(210) 495385
(151) 2019 08 06
(441) 2019 04 08
(732) INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RASA RODZIMA Koń
(540)

(591) zielony, biały
(531) 03.03.01, 01.17.11, 01.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 skóry zwierzęce, skóry surowe lub półprzetworzone,
wyprawione skóry, 22 włosie końskie, 29 mięso, ekstrakty mięsne,
mleko, produkty mleczne. 		
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny
(111) 323122
(220) 2019 01 30
(210) 495386
(151) 2019 08 06
(441) 2019 04 08
(732) INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RASA RODZIMA Owca
(540)

(591) zielony, biały
(531) 03.04.11, 01.17.11, 01.17.25, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 18 skóry zwierzęce, skóry surowe lub półprzetworzone,
wyprawione skóry, 22 runo, runo owcze, wełna surowa, wełna czesankowa, zgrzebna wełna, 29 mięso, ekstrakty mięsne, mleko, produkty mleczne oleje i tłuszcze jadalne. 		
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny

(111) 323123
(220) 2018 11 29
(151) 2019 08 01
(441) 2019 01 28
(732) Stokely-Van Camp, Inc., Chicago (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G ACTIVE
(540)

(210) 493244

(591) czarny, pomarańczowy, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.15.03
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, bezalkoholowe napoje gazowane, napoje
bezalkoholowe, napoje energetyczne, napoje izotoniczne, napoje
dla sportowców, napoje zawierające witaminy, wody smakowe, proszek do wytwarzania napojów gazowanych, napoje na bazie owoców i warzyw [smoothies], napoje na bazie kokosu.
(111) 323124
(220) 2019 01 07
(210) 494488
(151) 2019 08 08
(441) 2019 03 25
(732) EUROCASH FRANCZYZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Szlachecka Wędzarnia Wędliny jak dawniej
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne.
(111) 323125
(220) 2019 01 07
(210) 494491
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) IZMAŁKOWA JULIA IZMAŁKOWA CONSULTING, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOCHAM PONIEDZIAŁKI
(540)

(591) zielony
(531) 24.17.08, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 16 materiały drukowane, wydawnictwa, czasopisma,
książki, albumy, broszury, periodyki i publikacje, fotografie, materiały
fotograficzne, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, teczki papierowe, emblematy papierowe, plakietki papierowe,
naklejki papierowe, plakaty z papieru, papierowe materiały biurowe,
upominkowe materiały papiernicze, 35 badania biznesowe, badania
dla celów działalności gospodarczej, badania działalności gospodarczej i badania rynkowe, badania konsumenckie, badania rynku do celów reklamowych, badania rynku i badania marketingowe, badania
w dziedzinie strategii marketingowych, badania w zakresie reklamy,
doradzanie przedsiębiorstwom handlowym w zakresie prowadzenia
ich interesów, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, pomoc w zarządzaniu w zakresie promocji działalności gospodarczej, produkcja materiałów reklamowych, projektowanie badań
marketingowych, prowadzenie badań marketingowych, przeprowadzanie programów motywacyjnych dla pracowników, przeprowadzanie badań rynkowych obejmujących sondaże opinii publicznych, przygotowanie materiałów reklamowych, przygotowywanie prezentacji
w celach reklamowych, reklama i usługi reklamowe, reklama on-line
poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama za pośrednictwem mediów
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elektronicznych, w szczególności Internetu, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, tworzenie tekstów reklamowych,
udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach
i magazynach, udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, usługi badań i analiz rynkowych, usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 38 dostęp do treści, stron internetowych i portali, dystrybucja
danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej
sieci komputerowej lub Internetu, emisja abonowanych programów
telewizyjnych, emisja programów telewizyjnych za pośrednictwem
Internetu, emisja treści wideo, interaktywne przesyłanie treści wideo
przez sieci cyfrowe, interaktywne usługi wideotekstowe, nadawanie
audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych
sieci łącznościowych, nadawanie programów wizualnych i dźwiękowych za pośrednictwem Internetu, nadawanie symultaniczne telewizji
za pośrednictwem globalnych sieci komunikacyjnych, Internetu i sieci
bezprzewodowych, nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, podcasting, przesyłanie treści audio-wizualnych za pośrednictwem satelity lub interaktywnych sieci
multimedialnych, przesyłanie webcastów, transmisja cyfrowych programów audio i wideo przez światową sieć komputerową, transmisja
danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej lub Internetu, transmisja i dystrybucja danych lub
obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub Internetu, transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów,
tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio informacji za pośrednictwem Internetu, transmisja plików danych,
audio, wideo multimedialnych, w tym plików do pobrania i plików udostępnianych za pomocą transmisji strumieniowej przez światową sieć
komputerową, transmisja publikacji elektronicznych on-line, transmisja treści multimedialnych przez Internet, transmisje na żywo dostępne przez strony główne w Internecie [kamery internetowe], udzielanie
dostępu do telewizji internetowej, usługi nadawania programów telewizyjnych, usługi nadawania interaktywnej telewizji i radia, usługi
w zakresie komunikacji telewizyjnej, usługi w zakresie transmisji telewizyjnych i radiowych, zapewnianie dostępu do blogów internetowych, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, 41
usługi wydawnicze i reporterskie, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, elektroniczna publikacja
tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, multimedialne wydania czasopism, multimedialne wydania gazet, multimedialne wydania magazynów, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, pisanie
i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, pisanie tekstów
[innych niż teksty reklamowe], publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, publikacja broszur, publikacja czasopism, publikacja
gazet elektronicznych on-line, publikacja i redagowanie materiałów
drukowanych, publikacja i redagowanie książek: publikacja książek
i czasopism elektronicznych on-line (nie do pobrania), publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu,
publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja multimedialna materiałów drukowanych, publikacja recenzji on-line w dziedzinie rozrywki,
publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, publikacje
multimedialne, publikowanie czasopism internetowych, publikowanie
czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, publikowanie drogą
elektroniczną, publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych,
publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, publikowanie
elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, publikowanie książek, czasopism, publikowanie magazynów konsumenckich, publikowanie multimedialne magazynów,
czasopism i gazet, publikowanie multimedialne książek, publikowanie
opowiadań, publikowanie tekstów, udostępnianie elektronicznych
publikacji on-line, udostępnianie on-line czasopism o tematyce ogólnej nie do pobrania, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie
publikacji elektronicznych [nie do pobrania], udostępnianie publikacji
elektronicznych on-line (nie do pobrania), usługi konsultacyjne w zakresie publikacji książek, usługi konsultacyjne w zakresie publikacji
czasopism, usługi doradcze w zakresie publikowania, usługi konsultacyjne związane z publikowaniem tekstów pisanych, usługi pisania
blogów, usługi pisania tekstów, usługi pisania tekstów na potrzeby
nie reklamowe, usługi prezenterów telewizyjnych i radiowych, usługi
publikacji, usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio
i rozrywki multimedialnej, usługi reporterskie, usługi świadczone
przez agencje literackie, usługi w zakresie publikacji biuletynów, usługi
w zakresie publikacji książek, usługi w zakresie publikowania on-line,
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usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych innych
niż teksty reklamowe, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze (w tym
elektroniczne usługi wydawnicze), usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, usługi wydawnicze w zakresie tekstów
elektronicznych, wydawanie audiobooków, wydawanie czasopism,
wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, wydawanie
gazet.

(111) 323126
(220) 2019 02 08
(151) 2019 08 07
(441) 2019 04 01
(732) Orion Corporation, Espoo (FI)
(540) (znak słowny)
(540) TESEDA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi.

(111) 323130
(220) 2019 01 07
(210) 494501
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) EUROCASH FRANCZYZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZLACHECKA WĘDZARNIA WĘDLINY JAK DAWNIEJ
(540)

(210) 495747

(111) 323127
(220) 2019 02 08
(210) 495748
(151) 2019 08 07
(441) 2019 04 01
(732) GRUPA HANDLOWA MULTIBRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kaduk
(510), (511) 32 ale o smaku kawy, ale [rodzaj piwa angielskiego],
barley wine [piwo], brzeczka piwna, brzeczka słodowa, czarne piwo
[piwo ze słodu palonego], drinki na bazie piwa, imitacja piwa, indyjskie piwa jasne ale (IPA), mineralizowane piwa, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, napoje na bazie piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, piwa smakowe, piwo, piwo bezalkoholowe, piwo jasne typu
ale, piwo o smaku kawy, piwo pełne jasne, piwo pszeniczne, piwo
rzemieślnicze, piwo słodowe, piwo typu koźlak, piwo typu saison,
porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], shandy [napój składający
się z piwa i lemoniady], stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa.
(111) 323128
(220) 2019 02 08
(210) 495749
(151) 2019 08 07
(441) 2019 04 01
(732) GRUPA HANDLOWA MULTIBRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Chmyz Pils
(540)

(591) biały, czarny, żółty
(531) 03.04.02, 03.04.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 ale o smaku kawy, ale [rodzaj piwa angielskiego],
barley wine [piwo], brzeczka piwna, brzeczka słodowa, czarne piwo
[piwo ze słodu palonego], drinki na bazie piwa, imitacja piwa, indyjskie piwa jasne ale (IPA), mineralizowane piwa, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, napoje na bazie piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, piwa smakowe, piwo, piwo bezalkoholowe, piwo jasne typu
ale, piwo o smaku kawy, piwo pełne jasne, piwo pszeniczne, piwo
rzemieślnicze, piwo słodowe, piwo typu koźlak, piwo typu saison,
porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], shandy [napój składający
się z piwa i lemoniady], stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa.
(111) 323129
(220) 2019 02 11
(151) 2019 08 05
(441) 2019 04 15
(732) JZO SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra (PL)
(540) (znak słowny)
(540) B-Lite
(510), (511) 9 soczewki okularowe.
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(210) 495790

(531) 23.01.01, 24.03.18, 24.03.19, 27.05.01, 09.01.10, 26.01.01, 25.01.25
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne.
(111) 323131
(220) 2019 01 08
(210) 494538
(151) 2019 08 08
(441) 2019 03 25
(732) OFFICE CREATIVE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Office CREATIVE GROUP
(540)

(591) jasnoszary, ciemnoszary, czarny, szary, biały
(531) 12.01.09, 26.04.09, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 20 meble, w szczególności meble biurowe i kuchenne, akcesoria meblowe, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
w związku z meblami, za pośrednictwem stacjonarnych punktów
sprzedaży oraz sieci Internet, 42 usługi architektury wnętrz, projektowanie wnętrz budynków, w szczególności projektowanie wnętrz
biur i kuchni, projektowanie mebli, doradztwo z zakresie ergonomii
wnętrz.
(111) 323132
(220) 2019 01 14
(151) 2019 08 13
(441) 2019 03 25
(732) MANOCH HENRYK, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIESMANN lingerie
(540)

(210) 494714

(591) złoty, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 25 bielizna osobista, biustonosze, figi, bluzki, bluzy, gorsety, koszulki, kostiumy kąpielowe, płaszcze kąpielowe, kąpielówki,
konfekcja odzieżowa, koszule męskie, krawaty, majtki, piżamy, slipy,
spodenki, ubrania trykotowe, kostiumy jednoczęściowe, trykotowe.
(111) 323133
(220) 2019 01 14
(210) 494739
(151) 2019 08 12
(441) 2019 04 01
(732) E PLUS M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łoziska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) MINI MŌME
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna dla osób dorosłych i dla dzieci, garnitury, kostiumy kąpielowe, stroje plażowe,
kimona, odzież sportowa, odzież z dzianiny, kombinezony, koszule,
legginsy, podkoszulki, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, odzież
wierzchnia, piżamy, stroje plażowe, palta, pantofle domowe, paski
jako odzież, pulowery, rajstopy, rękawiczki, skarpety, spodnie, spódnice, sukienki, staniki, majtki, swetry, szaliki, szale, szlafroki, T-shirty,
wyprawki dziecięce, śliniaki, stroje na maskaradę, żakiety, 35 marketing, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, radia, telewizji, gazet,
organizowanie targów w celach handlowych i reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, zapewnianie platform internetowych dla
nabywców i sprzedawców, doradztwo w prowadzeniu działalności
gospodarczej, prowadzenie sklepów detalicznych, hurtowni, sklepów internetowych oraz sklepów wysyłkowych z następującymi towarami: odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna dla osób dorosłych
i dla dzieci, garnitury, kostiumy kąpielowe, stroje plażowe, kimona,
odzież sportowa, odzież z dzianiny, kombinezony, koszule, legginsy,
podkoszulki, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, odzież wierzchnia, piżamy, stroje plażowe, palta, pantofle domowe, paski jako
odzież, pulowery, rajstopy, rękawiczki, skarpety, spodnie, spódnice,
sukienki, staniki, majtki, swetry, szaliki, szale, szlafroki, T-shirty, wyprawki dziecięce, śliniaki, stroje na maskaradę, żakiety.
(111) 323134
(220) 2019 03 26
(210) 497739
(151) 2019 08 22
(441) 2019 05 06
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HELLENA ORANŻADA oryginalny smak
(540)

(591) czerwony, zielony, biały, fioletowy, żółty
(531) 08.01.23, 11.03.01, 11.03.02, 11.03.06, 19.03.25, 19.08.07,
26.01.01, 26.04.02, 26.04.06, 26.04.22, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 sorbety, lody.
(111) 323135
(220) 2018 12 11
(210) 493745
(151) 2019 07 08
(441) 2019 02 25
(732) QUALITIUM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jabłonna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) XOXO FITNESS CLUB

Nr 11/2019

(540)

(591) fioletowy, niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 kultura fizyczna, organizowanie i prowadzenie warsztatów sportowych, usługi trenera osobistego, usługi siłowni, instruktaż w zakresie gimnastyki, usługi klubów zdrowia w zakresie poprawiania kondycji, organizowanie zawodów sportowych, prowadzenie
zajęć fitness, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, udostępnianie ośrodków rekreacji, wynajmowanie obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego.
(111) 323136
(220) 2019 02 04
(210) 495550
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 23
(732) GRUPA MO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL);
INTERNITY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLOSS CONCEPT TILES
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 19 glazura, terakota, płytki ceramiczne, niemetalowe
materiały i elementy budowlane, boazeria niemetalowa, ceramiczne
ogniotrwałe przedmioty obrabiane, ceramiczne płytki na podłogi
wewnętrzne, ceramiczne płytki na podłogi zewnętrzne, ceramiczne
płytki na ściany zewnętrzne, ceramiczne płytki na ściany wewnętrzne, chodniki wykonane z materiałów niemetalowych, elementy
wykończeniowe budowlane niemetalowe, glazurowane płytki ceramiczne, niemetalowe listwy budowlane, niemetalowe listwy dekoracyjne, listwy podłogowe niemetalowe, listwy przypodłogowe, materiały ceramiczne do brukowania i układania powierzchni, mozaiki
dla budownictwa, mozaikowe płytki ozdobne z marmuru, szklane
mozaiki do użytku w budownictwie, niemetalowe pokrycia sufitów,
płytki drewniane, płytki gipsowe, płytki gumowe, płytki kamienne,
płytki podłogowe z terakoty, niemetalowe płytki łupkowe dachowe,
płytki łupkowe do okładzin dachowych, płytki łupkowe do okładzin ściennych, płytki porcelanowe, płytki stiukowe, płytki szklane,
płytki z gliny, płytki gresowe, płytki z marmuru, płytki z tworzyw
sztucznych, płytki ziemne, płytki łazienkowe, niemetalowe płytki
kuchenne, płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, progi niemetalowe, ozdoby z kamienia. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 323137
(220) 2019 02 05
(210) 495583
(151) 2019 07 31
(441) 2019 04 15
(732) KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUKE Grupa PFR
(540)

(591) szary, biały, czerwony
(531) 26.04.04, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 organizowanie i prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej czynnej i biernej, w szczególności ubezpieczenie kredytu, gwarancje ubezpieczeniowe, ubezpieczenie ryzyk finansowych.

Nr 11/2019
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(111) 323138
(220) 2019 02 05
(210) 495598
(151) 2019 08 27
(441) 2019 04 23
(732) NOWAK-MUCHA RENATA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE GLOBAL TECH, Dąbrowa Górnicza (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMOG SORBER Mineralne pochłaniacze smogu
(540)

(591) czarny, niebieski, szary, zielony
(531) 25.07.06, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 11 instalacje do filtrowania powietrza, urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza, urządzenia jonizujące do oczyszczania
powietrza, urządzenia do uzdatniania powietrza, oczyszczacze powietrza, filtry do oczyszczaczy powietrza, sterylizatory powietrza, 37
instalowanie oraz naprawa instalacji do filtrowania powietrza, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie oraz
naprawa urządzeń i maszyn do oczyszczania powietrza.
(111) 323139
(220) 2019 02 05
(210) 495600
(151) 2019 08 27
(441) 2019 04 23
(732) NOWAK-MUCHA RENATA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE GLOBAL TECH, Dąbrowa Górnicza (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SMOGSORBER
(510), (511) 11 instalacje do filtrowania powietrza, urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza, urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza, urządzenia do uzdatniania powietrza, oczyszczacze powietrza, filtry do oczyszczaczy powietrza, sterylizatory
powietrza, 37 instalowanie oraz naprawa instalacji do filtrowania
powietrza, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych,
instalowanie oraz naprawa urządzeń i maszyn do oczyszczania powietrza.
(111) 323140
(220) 2019 02 06
(210) 495649
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 23
(732) WENTEL-JENDRYS DOROTA DEPTANA.PL, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) deptana.pl
(540)

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04, 03.06.03, 01.07.06
(510), (511) 1 preparaty enzymatyczne dla przemysłu spożywczego,
preparaty filtracyjne do przemysłu napojowego, składniki chemiczne do uzdatniania wody, substancje chemiczne do konserwowania
żywności, środki chemiczne do fermentacji wina, preparaty do wędzenia mięsa, preparaty do klarowania, środki chemiczne do użytku
w produkcji wina, środki do filtrowania napojów, garbniki, preparaty
garbujące, środki chemiczne do konserwowania żywności, środki
chemiczne do użytku w warzeniu piwa, 8 narzędzie i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), przyrządy do przygotowywania żywności,
noże kuchenne i przybory do cięcia, sztućce do jedzenia, 9 przyrządy
do pomiaru temperatury, mierniki ciśnienia, przyrządy do pomiaru
wagi, przyrządy do pomiaru czasu (z wyłączeniem zegarów i zegarków), przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, systemy automatyki domowej, odzież ochronna chroniąca przed
wypadkami lub urazami, 11 aparatura destylacyjna, urządzenia destylacyjne, filtry do użytku przemysłowego i domowego, 21 małe,
ręczne przybory i narzędzia używane w gospodarstwie domowym
i kuchni, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa do-

295

mowego, przybory toaletowe, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, pudełka szklane, pudełka ceramiczne, pudełka z porcelany,
zastawa kuchenna, przybory kuchenne i pojemniki, artykuły gospodarstwa domowego, naczynia, zastawa stołowa, 30 preparaty aromatyczne do żywności, kawa, herbata, kakao i substytuty kawy, ryż,
tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze
i słodycze, lody, cukier, miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia,
sól, musztarda, ocet, sosy jako przyprawy, preparaty przyprawowe,
przyprawy, zioła do celów spożywczych, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenie i drożdże, lód,
35 usługi sprzedaży towarów zawartych w wykazie takich jak: preparaty enzymatyczne dla przemysłu spożywczego, preparaty filtracyjne do przemysłu napojowego, składniki chemiczne do uzdatniania
wody, substancje chemiczne do konserwowania żywności, środki
chemiczne do fermentacji wina, preparaty do wędzenia mięsa, preparaty do klarowania, środki chemiczne do użytku w produkcji wina,
środki do filtrowania napojów, garbniki, preparaty garbujące, środki
chemiczne do konserwowania żywności, środki chemiczne do użytku w warzeniu piwa, narzędzie i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne
i przybory do cięcia, sztućce do jedzenia, przyrządy do pomiaru temperatury, mierniki ciśnienia, przyrządy do pomiaru wagi, przyrządy
do pomiaru czasu (z wyłączeniem zegarów i zegarków), przyrządy
miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery,
urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, systemy automatyki domowej, odzież ochronna chroniąca przed wypadkami
lub urazami, aparatura destylacyjna, urządzenia destylacyjne, filtry
do użytku przemysłowego i domowego, małe, ręczne przybory i narzędzia używane w gospodarstwie domowym i kuchni, przybory
oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, przybory toaletowe, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, pudełka szklane,
pudełka ceramiczne, pudełka z porcelany, zastawa kuchenna, przybory kuchenne i pojemniki, artykuły gospodarstwa domowego, naczynia, zastawa stołowa, preparaty aromatyczne do żywności, kawa,
herbata, kakao i substytuty kawy, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód,
melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy
jako przyprawy, preparaty przyprawowe, przyprawy, zioła do celów
spożywczych, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów,
preparaty do pieczenie i drożdże, lód, edycja tekstów, pokazy towarów w celach handlowych i reklamowych.

(111) 323141
(220) 2019 02 06
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 23
(732) 3D PHOENIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 3D PHOENIX
(540)

(210) 495663

(591) czarny, czerwony, ciemnoróżowy, jasnoróżowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.15.09, 27.07.21
(510), (511) 35 pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż
drukarek 3D, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż filamentu z tworzywa sztucznego do drukarek 3D, pośrednictwo
w kontraktach na kupno i sprzedaż maszyn drukujących, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż drukarek 3D, pozyskiwanie umów
na zakup i sprzedaż filamentu z tworzywa sztucznego do drukarek
3D, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż maszyn drukujących,
reklamowanie drukarek 3D na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, reklamowanie filamentu z tworzywa sztucznego do drukarek
3D na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, reklamowanie maszyn
drukujących na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, usługi sprzedaży detalicznej drukarek 3D, usługi sprzedaży detalicznej filamentu
z tworzywa sztucznego do drukarek 3D, usługi sprzedaży detalicznej
maszyn drukujących, usługi sprzedaży hurtowej drukarek 3D, usługi
sprzedaży hurtowej filamentu z tworzywa sztucznego do drukarek
3D, usługi sprzedaży hurtowej maszyn drukujących.
(111) 323142
(151) 2019 07 31

(220) 2019 02 07
(441) 2019 04 01

(210) 495705
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(732) AS CROP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Napoléon
(510), (511) 1 nawozy.
(111) 323143
(220) 2019 02 07
(151) 2019 08 01
(441) 2019 04 01
(732) BOARDERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRICK BOARD
(540)

(210) 495706

(591) czarny, żółty
(531) 02.01.08, 02.01.16, 02.01.23, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 zabawki, artykuły gimnastyczne, równoważnie jako
sprzęt gimnastyczny, 44 rehabilitacja fizyczna, terapia zajęciowa i rehabilitacja.
(111) 323144
(220) 2019 02 07
(210) 495707
(151) 2019 07 31
(441) 2019 04 01
(732) Off-White LLC, White Plains (US)
(540) (znak słowny)
(540) Off-White
(510), (511) 3 woda kolońska, woda toaletowa, produkty perfumeryjne, substancje zapachowe do użytku osobistego, mydła, płyny do pielęgnacji skóry, antyperspiranty, dezodoranty dla ludzi, płyny po goleniu, balsamy po goleniu, kosmetyki, płyn do mycia ciała, nielecznicze
preparaty do kąpieli, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, zapachy do pomieszczeń, potpourri jako mieszaniny zapachowe, olejki do aromaterapii, olejki eteryczne, zapachowe koraliki do użytku
w domu, zapachowe środki odświeżające powietrze, preparaty do pielęgnacji paznokci, lakiery do paznokci i zmywacze do paznokci, kosmetyki do makijażu, nielecznicze preparaty toaletowe, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do układania włosów, płyny do włosów,
lakiery do włosów, szampony, odżywki do włosów, żele do włosów,
pianki do włosów, 9 okulary, okulary przeciwsłoneczne, etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, torby przystosowane do laptopów, pokrowce na laptopy, ochronne etui i pokrowce do tabletów, etui na telefony komórkowe, pokrowce na telefony komórkowe, osłony głowy, 14
biżuteria, pierścionki, kolczyki, naszyjniki, bransolety, wisiorki, spinki
do mankietów, szpilki do krawatów, zegarki, koperty do zegarków, etui
na zegarki, zegary, metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, pudełka z metali szlachetnych, 18 torby uniwersalne, torby
podróżne, bagaż, torby sportowe, torby gimnastyczne, kopertówki-małe torebki, portmonetki, torebki, torebki na ramię, torby na zakupy, torby plażowe, portfele, plecaki, torby kurierskie, aktówki, teczki
na dokumenty, walizeczki, torby kosmetyczne sprzedawane bez wyposażenia, kuferki na przybory do makijażu sprzedawane bez wyposażenia, torby na przybory toaletowe sprzedawane bez wyposażenia,
kosmetyczki bez wyposażenia, torby na zakupy wielokrotnego użytku,
parasole i parasolki, portfele na karty kredytowe, pojemniki na wizytówki, 25 odzież, mianowicie kurtki, bluzy, płaszcze, blezery, garnitury,
spodnie, dżinsy, pulowery, swetry, kamizelki, szorty, koszule, sukienki,
spódnice, akcesoria na szyję, skarpetki, pończochy, paski do odzieży,
kapelusze, czapki jako nakrycia głowy, rękawiczki, obuwie, botki, pantofle domowe, klapki i trampki, 35 sklepy detaliczne oraz internetowe
sklepy detaliczne wyposażone w wodę kolońską, wodę toaletową,
produkty perfumeryjne, substancje zapachowe do użytku osobistego,
mydła, płyny do pielęgnacji skóry, antyperspiranty, dezodoranty dla
ludzi, płyny po goleniu, balsamy po goleniu, kosmetyki, płyn do mycia
ciała, nielecznicze preparaty do kąpieli, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, zapachy do pomieszczeń, potpourri jako mieszaniny zapachowe, olejki do aromaterapii, olejki eteryczne, zapachowe koraliki
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do użytku w domu, zapachowe środki odświeżające powietrze, preparaty do pielęgnacji paznokci, lakiery do paznokci i zmywacze do paznokci, kosmetyki do makijażu, nielecznicze preparaty toaletowe, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do układania włosów, płyny
do włosów, lakiery do włosów, szampony, odżywki do włosów, żele
do włosów, pianki do włosów, okulary, okulary przeciwsłoneczne, etui
na okulary i okulary przeciwsłoneczne, torby przystosowane do laptopów, pokrowce na laptopy, ochronne etui i pokrowce do tabletów, etui
na telefony komórkowe, pokrowce na telefony komórkowe, osłony
głowy, biżuteria, pierścionki, kolczyki, naszyjniki, bransolety, wisiorki,
spinki do mankietów, szpilki do krawatów, zegarki, koperty do zegarków, etui na zegarki, zegary, metale szlachetne, nieprzetworzone lub
pół przetworzone, pudełka z metali szlachetnych, torby uniwersalne,
torby podróżne, bagaż, torby sportowe, torby gimnastyczne, kopertówki-małe torebki, portmonetki, torebki, torebki na ramię, torby
na zakupy, torby plażowe, portfele, plecaki, torby kurierskie, aktówki,
teczki na dokumenty, walizeczki, torby kosmetyczne sprzedawane
bez wyposażenia, kuferki na przybory do makijażu sprzedawane bez
wyposażenia, torby na przybory toaletowe sprzedawane bez wyposażenia, kosmetyczki bez wyposażenia, torby na zakupy wielokrotnego
użytku, parasole i parasolki, portfele na karty kredytowe, pojemniki
na wizytówki, odzież, mianowicie kurtki, bluzy, płaszcze, blezery, garnitury, spodnie, dżinsy, pulowery, swetry, kamizelki, szorty, koszule,
sukienki, spódnice, akcesoria na szyję, skarpetki, pończochy, paski
do odzieży, kapelusze, czapki jako nakrycia głowy, rękawiczki, obuwie,
botki, pantofle domowe, klapki i trampki, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące wskazanych usług.

(111) 323145
(220) 2019 02 07
(151) 2019 07 31
(441) 2019 04 01
(732) ESPADON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ESPADON
(540)

(210) 495709

(591) zielony
(531) 24.15.03, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 39 transport i przechowywanie odpadów, 40 obróbka,
przetwarzanie odpadów, recykling odpadów i śmieci, sortowanie
odpadów i materiałów nadających się do recyklingu-przetwarzanie.
(111) 323146
(220) 2019 02 07
(210) 495711
(151) 2019 07 03
(441) 2019 03 18
(732) ADEPT INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CV CONDO VILLE CONDOMINIUM INVESTMENT
(540)

(591) szary, bordowy
(531) 27.05.09, 27.05.10, 27.05.12, 27.05.17, 27.05.22, 29.01.12
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomością, zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, organizowanie
wynajmu nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami
związane z obiektami rozrywkowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, wynajem
nieruchomości, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości],
usługi zarządzania nieruchomościami, organizacja najmu nierucho-
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mości handlowych, wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], wycena i zarządzanie nieruchomościami, organizowanie
najmu nieruchomości na wynajem, usługi w zakresie zarządzania
nieruchomościami, 37 budowanie nieruchomości, remont nieruchomości, sprzątanie nieruchomości, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości
[budownictwo], budowa nieruchomości przemysłowych.

(111) 323147
(220) 2019 02 07
(151) 2019 07 31
(441) 2019 04 01
(732) NAKLICKI MARCIN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GAMVIS
(540)

(210) 495715

(531) 03.07.17, 27.05.01
(510), (511) 20 meble biurowe, fotele, krzesła i fotele biurowe, biurka.
(111) 323148
(220) 2019 02 08
(151) 2019 08 02
(441) 2019 04 01
(732) BÜYÜKBAYRAK RIFAT, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FREE WOMEN
(510), (511) 25 odzież, obuwie.

(210) 495724

(111) 323149
(220) 2019 02 08
(210) 495726
(151) 2019 08 14
(441) 2019 04 23
(732) SYSTEM 3E SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HaaS HaaS. House as a service solution.
(540)

(591) czerwony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 organizowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w celu
budowy i/lub przygotowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, 37 usługi związane z wykonywaniem budynków, usługi pomocnicze w budownictwie, 42 usługi
w zakresie architektury, usługi doradcze dotyczące nowoczesnych
technik i technologii w budownictwie, projektowanie budynków.
(111) 323150
(220) 2019 02 08
(210) 495728
(151) 2019 08 02
(441) 2019 04 01
(732) GRUPA HANDLOWA MULTIBRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kaduk Podwójny Koźlak
(540)

(591) biały, brązowy, czarny
(531) 02.03.02, 02.09.12, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 32 ale o smaku kawy, ale jako rodzaj piwa angielskiego,
barley wine-piwo, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, czarne piwo-piwo ze słodu palonego, drinki na bazie piwa, imitacja piwa, indyjskie piwa jasne ale-IPA, mineralizowane piwa, napoje bezalkoholowe
o smaku piwa, napoje na bazie piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, piwa smakowe, piwo, piwo bezalkoholowe, piwo jasne typu ale,
piwo o smaku kawy, piwo pełne jasne, piwo pszeniczne, piwo rzemieślnicze, piwo słodowe, piwo typu koźlak, piwo typu saison, porter
jako rodzaj mocnego, ciemnego piwa, shandy jako napój składający
się z piwa i lemoniady, stout jako rodzaj mocnego, ciemnego piwa.

(111) 323151
(220) 2013 02 22
(210) 410912
(151) 2019 08 14
(441) 2013 06 10
(732) GROUPE CANAL+, ISSY LES MOULINEAUX (FR)
(540) (znak słowny)
(540) ALL INCLUSIVE+
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy kinematograficzne, dekodery, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, odtwarzania, przechowywania, kodowania, dekodowania, przekształcania
i przetwarzania dźwięku i obrazu, urządzenia i przyrządy audiowizualne, urządzenia i przyrządy telewizyjne, kamery, projektory
(urządzenia projekcyjne), anteny, anteny satelitarne, modemy, dekodery, kodery, filmy wideo, taśmy wideo, odtwarzacze CD, DVD,
płyt cyfrowych, płyt magnetycznych, płyt wideo i audio, odtwarzacze dysków cyfrowych, odtwarzacze dysków audio, magnetyczne nośniki informacji, karty magnetyczne, karty chipowe, karty
elektroniczne, elektroniczny przewodnik po programach telewizyjnych i radiowych, aparaty i urządzenia do programowania i selekcji programów telewizyjnych, aparaty i urządzenia do telewizji
interaktywnej, ekrany telewizyjne, 16 materiały piśmienne, druki,
katalogi, gazety, periodyki, magazyny, czasopisma, książki, albumy,
broszury, przewodnik po programach telewizyjnych i radiowych,
35 gospodarcze usługi konsultingowe, pomoc i doradztwo w organizowaniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą na rzecz przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych, informacja i doradztwo
gospodarcze, wszystkie powyższe usługi świadczone w zakresie
produkcji filmowej i telewizyjnej, reklama, wynajem miejsc na reklamy, rozpowszechnianie reklam, organizacja operacji promocyjnych i reklamowych w celu pozyskania stałej klienteli, redagowanie
poczty reklamowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
(ulotki, prospekty, druki, próbki), reklamy korespondencyjne, publikowanie tekstów reklamowych, reklamy radiowe i telewizyjne, reklama interaktywna, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, informacja o działalności gospodarczej i badania rynku, badania dotyczące działalności gospodarczej, pomoc w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą i przemysłową, organizowanie imprez i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, badanie rynku, aukcje publiczne, telepromocja z ofertą
sprzedaży jako promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie
administracyjne powierzchniami wystawowymi dla celów handlowych lub reklamowych, usługi public relations, wynajmowanie
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wszystkie
powyższe usługi świadczone w zakresie produkcji filmowej i telewizyjnej, usługi abonenckie w zakresie programów audiowizualnych, programów audio i radiowych, czasopism, usługi abonenckie
nagrań wideo, dźwiękowych i wszelkiego rodzaju mediów audio
i audiowizualnych, usługi abonenckie wszelkiego rodzaju nośników
informacji, tekstu, dźwięku i/lub obrazów w formie publikacji elektronicznych lub innych cyfrowych i multimedialnych produktów,
usługi abonenckie kanału telewizji, usługi przeglądu prasy świadczone w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych, produkcji filmowej i telewizyjnej, 38 agencje prasowe i informacyjne, łączność
radiowa, telegraficzna, telefoniczna lub wideofoniczna, za pośrednictwem telewizji, osobistych urządzeń stereo, osobistych odtwarzaczy wideo, wideofonów i urządzeń do interaktywnego zapisu
wideo na elektronicznych nośnikach danych, nadawanie programów telewizyjnych, przesyłanie informacji za pomocą transmisji
danych, transmisja wiadomości, obrazów, filmów wideo, transmisje
telewizyjne, nadawanie programów drogą satelitarną, kablową, poprzez sieci komputerowe (zwłaszcza przez Internet), sieci radiowe,
sieci radiofoniczne i nadajniki naziemne, nadawanie programów
audio, audiowizualnych, kinematograficznych lub multimedial-
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nych, tekstów i/lub obrazów nieruchomych lub ruchomych i/lub
dźwięków, zarówno muzycznych jak i nie muzycznych, dzwonków
zarówno interaktywnych jak i nie interaktywnych, usługi w zakresie pobierania w trybie on-line filmów i innych programów audio
i audio-wideo, usługi nadawania programów oraz selekcji kanałów
telewizyjnych, konsultacje z zakresu nadawania programów wideo,
usługi transmisji i odbioru obrazów wideo poprzez Internet za pośrednictwem komputera lub telefonu komórkowego, oferowanie
dostępu do stron WWW w Internecie z muzyką lub utworami audiowizualnymi każdego rodzaju, 41 rozrywka telewizyjna na każdym
nośniku, mianowicie za pośrednictwem telewizji, komputera, osobistego sprzętu stereo, osobistego odtwarzacza wideo, asystentów
osobistych, telefonu komórkowego, sieci komputerowych, Internetu, produkcja spektakli, filmów, filmów telewizyjnych, programów
telewizyjnych, programów dokumentalnych, debat, wideo nagrań,
nagrań dźwiękowych, wypożyczanie nagrań wideo, filmów, nagrań
dźwiękowych, programów audiowizualnych, radiowych i multimedialnych, studia filmowe, organizowanie konkursów, spektakli,
loterii, gier o charakterze edukacyjnym lub rozrywkowym, montaż
programów audiowizualnych, radiowych i multimedialnych, tekstów i/lub obrazów, nieruchomych lub ruchomych i/lub zarówno
dźwięków muzycznych jak i nie muzycznych i/lub dzwonków, zarówno do celów interaktywnych jak i nie interaktywnych, usługi
reporterskie, nagrywanie [filmowanie] na taśmach wideo, konsultacje w zakresie spraw audiowizualnych, wydawanie i publikowanie
nośników audio, wideo i multimedialnych, 42 projektowanie (tworzenie) systemów kontroli dostępu do programów telewizyjnych,
szczególnie przenośnych i wszystkich systemów do przesyłania
informacji, projektowanie (tworzenie) programów interaktywnych.

(111) 323152
(220) 2019 02 08
(210) 495740
(151) 2019 08 07
(441) 2019 04 01
(732) GRUPA HANDLOWA MULTIBRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Krasa Weizen
(540)
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(540)

(591) biały, czarny, żółty
(531) 03.03.01, 03.03.15, 03.03.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 ale o smaku kawy, ale [rodzaj piwa angielskiego],
barley wine [piwo], brzeczka piwna, brzeczka słodowa, czarne piwo
[piwo ze słodu palonego], drinki na bazie piwa, imitacja piwa, indyjskie piwa jasne ale (IPA), mineralizowane piwa, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, napoje na bazie piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, piwa smakowe, piwo, piwo bezalkoholowe, piwo jasne typu
ale, piwo o smaku kawy, piwo pełne jasne, piwo pszeniczne, piwo
rzemieślnicze, piwo słodowe, piwo typu koźlak, piwo typu saison,
porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], shandy [napój składający
się z piwa i lemoniady], stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa.
(111) 323154
(220) 2019 02 08
(210) 495742
(151) 2019 08 07
(441) 2019 04 01
(732) GRUPA HANDLOWA MULTIBRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Aromat RESTAURACJA
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 43 bary, bary szybkiej obsługi, przygotowywanie posiłków, restauracje samoobsługowe, usługi restauracyjne.

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 03.07.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 ale o smaku kawy, ale [rodzaj piwa angielskiego],
barley wine [piwo], brzeczka piwna, brzeczka słodowa, czarne
piwo [piwo ze słodu palonego], drinki na bazie piwa, imitacja
piwa, indyjskie piwa jasne ale (IPA), mineralizowane piwa, napoje
bezalkoholowe o smaku piwa, napoje na bazie piwa, piwa o małej
zawartości alkoholu, piwa smakowe, piwo, piwo bezalkoholowe,
piwo jasne typu ale, piwo o smaku kawy, piwo pełne jasne, piwo
pszeniczne, piwo rzemieślnicze, piwo słodowe, piwo typu koźlak,
piwo typu saison, porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], shandy [napój składający się z piwa i lemoniady], stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa.
(111) 323153
(220) 2019 02 08
(210) 495741
(151) 2019 08 07
(441) 2019 04 01
(732) GRUPA HANDLOWA MULTIBRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kicarz Koźlak

(111) 323155
(220) 2019 02 08
(210) 495745
(151) 2019 08 07
(441) 2019 04 01
(732) GRUPA HANDLOWA MULTIBRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Gazda
(510), (511) 32 ale o smaku kawy, ale [rodzaj piwa angielskiego],
barley wine [piwo], brzeczka piwna, brzeczka słodowa, czarne piwo
[piwo ze słodu palonego], drinki na bazie piwa, imitacja piwa, indyjskie piwa jasne ale (IPA), mineralizowane piwa, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, napoje na bazie piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, piwa smakowe, piwo, piwo bezalkoholowe, piwo jasne typu
ale, piwo o smaku kawy, piwo pełne jasne, piwo pszeniczne, piwo
rzemieślnicze, piwo słodowe, piwo typu koźlak, piwo typu saison,
porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], shandy [napój składający
się z piwa i lemoniady], stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa.
(111) 323156
(220) 2019 02 08
(210) 495746
(151) 2019 08 07
(441) 2019 04 01
(732) KIRSZKE JAROSŁAW NEWCREATION.PL, Śrem (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pędzlove
(540)

(531) 27.05.01, 02.09.01
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(510), (511) 3 kosmetyki do makijażu, 20 lusterka do makijażu do użycia w domu, lusterka do makijażu do torebek, osobiste lusterka
kompaktowe, 21 aplikatory do makijażu, pędzle do makijażu, gąbki
do makijażu, aplikatory do makijażu oczu, aplikatory do nakładania
makijażu [szpatułki], przybory do celów kosmetycznych, pojemniki
na kosmetyki, 44 usługi kosmetyczne, usługi w zakresie makijażu.

(111) 323157
(220) 2019 01 30
(210) 495387
(151) 2019 08 07
(441) 2019 04 08
(732) INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RASA RODZIMA Świnia
(540)
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(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna, hurtowa oraz za pomocą Internetu artykułów oświetleniowych i sprzętu oświetleniowego, artykułów
wyposażania wnętrz takich jak: mebli, luster, tapet, donic, obrazów,
paneli ściennych.

(111) 323160
(220) 2019 01 31
(210) 495416
(151) 2019 07 31
(441) 2019 04 15
(732) PUDŁO KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE PUDLEX, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAJKOWE LAMPY
(540)

(591) żółty, biały
(531) 26.11.01, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna, hurtowa oraz za pomocą internetu artykułów oświetleniowych i sprzętu oświetleniowego.

(591) zielony, biały
(531) 03.04.18, 01.17.11, 01.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 skóry zwierzęce, skóry surowe lub półprzetworzone, wyprawione skóry, 29 mięso, ekstrakty mięsne, oleje i tłuszcze jadalne. 		
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny
(111) 323158
(220) 2019 01 30
(210) 495390
(151) 2019 08 07
(441) 2019 04 08
(732) INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RASA RODZIMA Kura
(540)

(591) zielony, biały
(531) 03.07.03, 01.17.13, 01.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 22 puch, pierze na pościel, pierze tapicerskie, 29 mięso,
drób, ekstrakty mięsne, jaja, 31 jaja do wylęgania. 		
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny
(111) 323159
(220) 2019 01 31
(210) 495415
(151) 2019 07 31
(441) 2019 04 15
(732) PUDŁO KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE PUDLEX, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Urzadzajtanio.pl
(540)

(591) żółty, biały, czarny
(531) 07.01.08, 24.17.02, 01.15.23, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13

(111) 323161
(220) 2019 01 31
(210) 495420
(151) 2019 07 31
(441) 2019 04 15
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TVP rozrywka
(540)

(591) biały, różowy
(531) 26.04.02, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki,
albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej,
papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie
[wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki
fotograficzne, mini albumy fotograficzne, 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
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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, 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 rozrywkowe 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) 323162
(220) 2019 01 31
(210) 495427
(151) 2019 07 31
(441) 2019 04 15
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TVP SPORT HD
(540)

(591) pomarańczowy, biały
(531) 27.05.01, 26.04.02, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki,
albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej,
papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie
[wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki
fotograficzne, mini albumy fotograficzne, 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 fotograficz-
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nych, 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, 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 rozrywkowe 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) 323163
(220) 2019 02 27
(210) 496510
(151) 2019 08 19
(441) 2019 04 23
(732) PROWINCJA ŚWIĘTEGO ANTONIEGO I BŁOGOSŁAWIONEGO
JAKUBA STRZEMIĘ ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH
KONWENTUALNYCH (FRANCISZKANÓW), Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Zioła Klasztorne O. Grzegorza
(510), (511) 5 albuminowe artykuły żywnościowe do celów medycznych, aldehyd mrówkowy do celów farmaceutycznych, aldehydy
do celów farmaceutycznych, albumina słodowa do użytku farmaceutycznego, alginiany do celów farmaceutycznych, alkaliczne jodki
do celów farmaceutycznych, alkohol do stosowania miejscowego,
alkohol leczniczy, antybakteryjne płyny do rąk, antybiotyki, balsam
gurjunowy do celów medycznych, balsamiczne preparaty do celów
medycznych, balsamy do użytku medycznego, białkowe suplementy diety, białkowe suplementy dla zwierząt, biologiczne preparaty
do celów medycznych, biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, błonnik pokarmowy, borowina do kąpieli, borowina lecznicza,
chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, chleb
o niskiej zawartości soli przystosowany do celów medycznych, cukier
leczniczy, cukier do celów medycznych, cukier mlekowy do celów
farmaceutycznych, detergenty do celów medycznych, dezodoranty,
inne niż dla ludzi lub zwierząt, dietetyczna żywność do celów me-
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dycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne napary do celów
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów
medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych,
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane do celów medycznych,
digitalina, dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, drewno cedrowe
jako środek odstraszający owady, drożdże do celów medycznych,
weterynaryjnych lub farmaceutycznych, drożdże do celów farmaceutycznych, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty
roślinne i ziołowe do celów leczniczych, eliksiry jako preparaty farmaceutyczne, emulsje do rąk zawierające substancje lecznicze, enzymy do celów farmaceutycznych, enzymy do celów medycznych,
enzymy do celów weterynaryjnych, enzymy mlekowe do celów
farmaceutycznych, estry do celów farmaceutycznych, estry spożywcze do celów farmaceutycznych, etery do celów farmaceutycznych,
etery do celów medycznych, eukaliptol do celów farmaceutycznych,
eukaliptus do celów farmaceutycznych, farmaceutyczne słodycze,
farmaceutyczne substancje dermatologiczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, fosforany do celów farmaceutycznych, fungicydy, glicerofosfaty, gliceryna do celów medycznych, glukoza do celów medycznych, glukoza do stosowania jako dodatek do żywności
do celów medycznych, gorczyca do celów farmaceutycznych, herbata dla astmatyków, herbata lecznicza, herbata z ziół do celów leczniczych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, herbicydy, homogenizowana żywność przystosowana do celów medycznych, hormony
do celów medycznych, hydrastyna, hydrastynina, immunostymulanty, insektycydy, jalapa-wilec przeczyszczający, jujuba lecznicza, kamfora do celów medycznych, koper włoski do celów medycznych, kora
do celów farmaceutycznych, korzenie lecznicze, kremy lecznicze, kremy ziołowe do celów medycznych, lecznicze płyny, lecznicze napary
ziołowe, lecznicze preparaty do leczenia skóry, lecznicze szampony,
lecznicze wyciągi ziołowe do celów medycznych, lekarstwa, leki dla
ludzi, lukrecja do celów farmaceutycznych, maści ziołowe do celów
leczniczych, maści lecznicze do stosowania na skórę, maści do celów
farmaceutycznych, mazidła, mąka z siemienia lnianego do celów
farmaceutycznych, mielone siemię lniane do użytku jako suplement
diety, mieszanki ziołowe do użytku medycznego, mieszanki na kaszel, mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, mydła lecznicze, nalewki do celów
medycznych oraz leczniczych, napary lecznicze, napoje ziołowe
do użytku leczniczego, odżywcze suplementy diety, olej gorczycowy do celów medycznych, olej rycynowy do celów medycznych, olejek miętowy bez mentolu do celów medycznych, olejek kamforowy
do celów medycznych, olejek z kopru do celów leczniczych, olejek
terpentynowy do celów farmaceutycznych, olejki lecznicze, pomady
do celów medycznych, preparaty do pielęgnacji skóry do celów medycznych, preparaty do produkcji napojów leczniczych, preparaty
farmaceutyczne do zapobiegania chorobom zapalnym, preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych propolis do celów farmaceutycznych, proszki lecznicze na bazie: jeżówki wierzbownicy i aloesu,
siemię lniane do celów farmaceutycznych, skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, słodycze do celów leczniczych, sole
do celów medycznych, substancje odżywcze i dietetyczne do celów
leczniczych, suplementy diety, suplementy diety zawierające olej
lniany, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy
diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające pyłek sosnowy, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy
diety ze sproszkowanymi jagodami acai, syropy do użytku farmaceutycznego, szampony lecznicze, tabletki wspomagające odchudzanie, tran, woda morska do kąpieli leczniczych, woda termalna, wody
mineralne do celów medycznych, zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, żelatyna do celów medycznych.

(111) 323164
(220) 2019 02 15
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) BURDAN ZBIGNIEW, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BURDAN
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 495993

(111) 323165
(151) 2019 08 21

(210) 495996

(220) 2019 02 15
(441) 2019 04 01
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(732) Lidl Stiftung & Co., KG, Neckarsulm (DE)
(540) (znak słowny)
(540) CIEN FOOD FOR SKIN
(510), (511) 3 mydła, wyroby perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, kosmetyki dekoracyjne, preparaty do makijażu, dezodoranty i antyperspiranty do użytku osobistego, kremy do mycia i pod
prysznic, żele do mycia i pod prysznic, preparaty do depilacji, sole
do kąpieli, olejki do kąpieli i dodatki do kąpieli nie do celów leczniczych, preparaty do mycia, pielęgnacji i odżywiania włosów, szampony, toniki do włosów, spraye do włosów, preparaty do koloryzacji i dekoloryzacji do stosowania na włosy, preparaty do ochrony
przed słońcem do celów kosmetycznych, kosmetyczne preparaty
po opalaniu do stosowania na skórę, środki do czyszczenia zębów
nie do celów leczniczych, płukanki do ust, niemedyczne preparaty
do higieny jamy ustnej i do pielęgnacji zębów, wata i waciki do celów kosmetycznych, chusteczki i papier toaletowy nasączane płynami kosmetycznymi, 5 lecznicze maści i kremy do pielęgnacji skóry,
medyczne proszki do pielęgnacji i gojenia ran, preparaty do ochrony przed słońcem do użytku medycznego, medyczne preparaty
po opalaniu do pielęgnacji skóry, sole do kąpieli i dodatki do kąpieli
do celów leczniczych, środki do czyszczenia zębów do celów leczniczych, lecznicze płukanki do ust, lecznicze preparaty do higieny jamy
ustnej i pielęgnacji zębów, wata i waciki do celów medycznych, artykuły higieniczne dla kobiet mianowicie podpaski, wkładki, tampony,
bielizna chłonna, pieluszki dla niemowląt i pieluchomajtki dla dzieci
z papieru lub celulozy, pieluszki dla niemowląt z materiałów tekstylnych, 8 maszynki do golenia oraz żyletki i ostrza do golenia, przybory do golenia, dozowniki, kasetki i pojemniki zawierające żyletki
i ostrza, narzędzia do manicure i pedicure, zestawy do pedicure, etui
na przybory do manicure i pedicure, części i wyposażenie do wyżej
wymienionych towarów, 16 papier, tektura (karton) i wyroby z tych
materiałów (o ile zawarte w tej klasie), w szczególności serwetki celulozowe do pielęgnacji twarzy i skóry, serwetki celulozowe do celów
kosmetycznych, bibułki z papieru do oczyszczania i pielęgnacji skóry,
papier toaletowy, papier toaletowy nasączany, chusteczki, 25 pieluchomajtki [odzież].
(111) 323166
(220) 2019 02 19
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 01
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SYROP ISLANDZKI
(540)

(210) 496130

(591) biały, jasnozielony, ciemnozielony, jasnofioletowy,
ciemnofioletowy, beżowy, jasnoniebieski, granatowy
(531) 06.01.02, 06.01.04, 06.19.09, 06.19.11, 06.19.13, 26.04.05,
26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 26.13.25, 29.01.15
(510), (511) 5 syropy z porostów islandzkich na kaszel, na infekcję gardła.
(111) 323167
(220) 2018 05 15
(210) 485954
(151) 2019 02 19
(441) 2018 10 22
(732) SALONY FACHOWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Częstochowa (PL);
FIRMA HANDLOWA FACHOWIEC K. KACZMAREK, H. STACHOWSKI
SPÓŁKA JAWNA, Tarnowo Podgórne (PL);
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DREWNO CENTRUM II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOVE ON zacznij od podłogi
(540)

(591) biały, szary, zielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 19 panele podłogowe. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 323168
(220) 2018 10 03
(210) 491226
(151) 2019 04 18
(441) 2018 12 03
(732) NOWOPOLSKI MACIEJ OXIMO, Łężyce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CARPAD
(510), (511) 17 pianka poliuretanowa w bloczkach, do izolowania,
pianka poliuretanowa o małej gęstości do izolacji, pianka poliuretanowa do celów izolacyjnych, pianka w postaci bloków używana jako
izolacja cieplna, pianka poliuretanowa w paskach, do użytku w produkcji, pianka poliuretanowa w odcinkach, do użytku w produkcji,
pianka poliamidowa, piankowe pokrycia i osłony z tworzyw sztucznych do ochrony przed uszkodzeniem karoserii samochodów w ciasnych pomieszczeniach, płyty izolacyjne.
(111) 323169
(220) 2019 02 27
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 15
(732) GRÖNING KAROLINA, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOPOT YOGA
(540)

(210) 496483

(591) czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież i obuwie do jogi, koszulki do jogi, bluzy do jogi,
szorty do jogi, spodnie do jogi, spódnice do jogi, skarpety do jogi,
28 artykuły i sprzęt sportowy do jogi, bloczki do jogi, paski do jogi,
chusty do jogi, koce do jogi, piłki do jogi, opaski relaksacyjne na oczy
do jogi, 41 usługi edukacyjne, sportowe i rozrywkowe, prowadzenie
i organizowanie kursów, szkoleń, ćwiczeń, warsztatów i treningów
jogi, usługi edukacyjne związane z jogą, treningi medytacji, wynajem obiektów sportowych i rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie imprez sportowych i rekreacyjnych, wypożyczanie sprzętu
sportowego.
(111) 323170
(220) 2019 04 19
(210) 499048
(151) 2019 10 17
(441) 2019 06 10
(732) KOWAL DOMINIK TOMASZ KADOM, Pruszków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) mls.pl
(510), (511) 35 wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe w zakresie branży nieruchomości poprzez Internet, udostępnianie powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń reklamowych lub handlowych
o tematyce nieruchomości poprzez Internet.
(111) 323171
(220) 2018 07 25
(210) 488653
(151) 2019 08 14
(441) 2019 04 08
(732) WHIRLPOOL S.A., Sao Paulo (BR)
(540) (znak słowny)
(540) CONSUL
(510), (511) 7 pralki, zmywarki do naczyń, maszyny do zasysania
powietrza, elektryczne urządzenia rozdrabniające i maszyny do wy-
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twarzania past spożywczych, elektryczne wirówki, urządzenia
do przetwarzania żywności, elektryczne maselnice, elektryczne prasy koszowe, elektryczne mieszalniki, elektryczne maszyny do tarcia,
miksery elektryczne, 11 piece i piekarniki, kuchenki mikrofalowe
[urządzenia do pieczenia], lodówki, zamrażarki, suszarki obrotowe,
urządzenia i maszyny oczyszczające powietrze, urządzenia do podgrzewania wody, wentylatory elektryczne, elektryczne zaparzacze
do kawy, elektryczne tostery, tostery, grille elektryczne [urządzenia
do pieczenia], elektryczne frytownice, szybkowary elektryczne, elektryczne grille do barbecue, kuchenki elektryczne, urządzenia do pieczenia chleba.

(111) 323172
(220) 2018 09 25
(210) 490933
(151) 2019 08 20
(441) 2019 02 18
(732) BETFAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BET FAN
(540)

(591) ciemnozielony, żołty
(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.03, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie imprez i wydarzeń
kulturalnych, organizowanie i przeprowadzanie aukcji, reklama, 41
usługi dotyczące hazardu, w tym usługi on-line, usługi kasyn on-line, usługi rozrywkowe, usługi organizowania i prowadzenia gier
losowych, prowadzenie zakładów wzajemnych, pośrednictwo w zawieraniu zakładów, usługi bukmacherskie, usługi organizowania
i prowadzenia salonów gier, kasyn, dyskotek, klubów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, udzielanie informacji dotyczących rozrywki, 45 zarządzanie prawami autorskimi, licencjonowanie
własności intelektualnej.
(111) 323173
(220) 2018 12 14
(210) 491766
(151) 2019 08 14
(441) 2019 04 08
(732) WALENCIK ANDRZEJ, FEDEŃCZUK ŁUKASZ KANTOR GRAND
SPÓŁKA CYWILNA, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kantor Olimp
(510), (511) 36 handel walutami i wymiana walut.
(111) 323174
(220) 2019 03 20
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) SZŁAPA JANUSZ NOWE TURBO, Łęki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) noweturbo.pl
(540)

(210) 497420

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.08
(510), (511) 7 turbosprężarki, turbosprężarki nowe, turbosprężarki
regenerowane, sterowniki turbosprężarek, części do sterowników
turbosprężarek.
(111) 323175
(220) 2019 01 30
(210) 495373
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 23
(732) INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RASA RODZIMA
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(540)

(591) biały, zielony
(531) 01.17.11, 01.17.25, 29.01.12, 27.05.01, 03.04.02, 03.04.11,
03.04.18, 03.07.03
(510), (511) 18 skóry zwierzęce, skóry surowe lub półprzetworzone,
skóry bydlęce, wyprawione skóry, 22 puch, pierze na pościel, pierze
tapicerskie, runo, runo owcze, wełna surowa, wełna czesankowa,
włosie końskie, zgrzebna wełna, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne,
30 miód, propolis, mleczko pszczele, 31 jaja do wylęgania. 		
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny
(111) 323176
(220) 2018 10 30
(210) 492186
(151) 2019 08 01
(441) 2019 02 25
(732) MDH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) pomarańczowy
(531) 03.06.03, 29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 10 obuwie ortopedyczne, ortopedyczne wkładki do obuwia, ortopedyczne wkładki z podparciem łuku stopy, wkładki do butów wyprofilowane [ortopedyczne], wkładki do leczenia korekcyjnego schorzeń kończyn dolnych, wkładki do leczenia korekcyjnego
schorzeń stóp, wkładki do obuwia do użytku ortopedycznego, wkładki do palców u stóp do obuwia [ortopedyczne], wkładki do pantofli
domowych [ortopedyczne], wkładki miękkie [ortopedyczne], wkładki na płaskostopie, wkładki nastawiające do palców u stóp [ortopedyczne], wkładki ortopedyczne do obuwia, wymienne wkładki ortopedyczne, wyściółki do ortopedycznych opatrunków gipsowych,
wzorniki do celów ortopedycznych, wkładki z podparciem łuku stopy do obuwia ortopedycznego, 25 odzież, obuwie dla dzieci, obuwie
damskie, obuwie dla mężczyzn.
(111) 323177
(220) 2019 01 11
(151) 2019 07 23
(441) 2019 04 01
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Verdin
(540)
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ne, 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) 323178
(220) 2019 01 11
(151) 2019 07 23
(441) 2019 04 01
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Verdin FIX
(540)

(210) 494701

(210) 494699

(591) szary, biały
(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.07, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetycz-

(591) biały, jasnozielony, ciemnozielony, żółty, pomarańczowy,
brązowy, czerwony, różowy
(531) 05.05.05, 05.05.22, 05.05.23, 11.03.04, 26.04.02, 26.04.04,
26.04.07, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.15
(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
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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) 323179
(220) 2019 01 11
(151) 2019 07 23
(441) 2019 04 01
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Verdin FIX
(540)
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nego, 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) 323180
(220) 2019 01 22
(151) 2019 07 19
(441) 2019 03 25
(732) CZUPTA ANITA, Rabka Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S SHIRAIDER
(540)

(210) 495073

(210) 494702

(591) biały, jasnozielony, ciemnozielony, żółty, pomarańczowy,
brązowy, czerwony, różowy
(531) 05.05.19, 05.05.22, 05.05.23, 11.03.04, 26.04.02, 26.04.04,
26.04.07, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.15
(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 dietetycz-

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 25 odzież, kurtki, nakrycia głowy, obuwie, spodnie,
odzież dla motocyklistów, kombinezony dla motocyklistów, odzież
ze skóry, rękawice motocyklowe.
(111) 323181
(220) 2019 02 01
(210) 495478
(151) 2019 07 12
(441) 2019 03 25
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE VIGRID STRACHOTAGORZYCKI SPÓŁKA JAWNA, Świętochłowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALE KOSMOS!
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 oleje jadalne, margaryna, mleczne produkty, marmolada, rodzynki, żelatyna, galaretki, białka jajek, jaja, żółtka jajek, śmietana [produkty mleczarskie], śmietana na bazie warzyw, tłuszcze
jadalne, wiórki kokosowe, migdały przetworzone, skórki owocowe,
owoce konserwowane, owoce w puszkach, produkty serowarskie,
smalec, serwatka, olej rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej palmowy jadalny, nasiona słonecznika przetworzone, nasiona przetworzone, masło, mrożone owoce, owoce
lukrowane, 30 ciasto w proszku, czekolada, gluten jako artykuł spożywczy, keczup, lukier do ciast, majonez, pasty na bazie czekolady,
przyprawy, przyprawy korzenne, skrobia do celów spożywczych,
soda oczyszczona, sorbety, sosy [przyprawy], sosy owocowe, syropy
i melasa, środki wiążące do lodów spożywczych, wyroby cukiernicze,
wyroby czekoladowe do dekoracji ciast.
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(111) 323182
(220) 2019 02 20
(210) 496182
(151) 2019 07 18
(441) 2019 04 01
(732) PROVITUS DĄBROWSCY, MALESA SPÓŁKA JAWNA,
Radzymin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Krokodylki-Aligatorki
(510), (511) 29 warzywa przetworzone, warzywa marynowane, warzywa konserwowane, warzywa konserwowane w occie, warzywa
konserwowe w plasterkach, mieszanki warzywne, warzywa w słoikach, gotowe produkty z warzyw, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa warzyw przetworzonych, warzyw marynowanych, warzyw
konserwowanych, warzyw konserwowanych w occie, warzyw konserwowych w plasterkach, mieszanek warzywnych, warzyw w słoikach, gotowych produktów z warzyw.
(111) 323183
(220) 2018 08 08
(151) 2019 07 16
(441) 2019 04 01
(732) REDS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ECOSAFE
(540)

(210) 489172

(591) zielony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.03
(510), (511) 9 symulatory, symulatory urządzeń, symulatory do sterowania i kontroli pojazdów, symulatory do symulacji obsługi pojazdów lądowych, symulatory do trenowania personelu w zakresie
prowadzenia pojazdów, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, elektroniczne symulatory sportowe do treningu [sprzęt komputerowy i sprzęt do nauczania
na bazie oprogramowania], urządzenia i przyrządy naukowe, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie edukacyjne, oprogramowanie symulacyjne, oprogramowanie szkoleniowe, edukacyjne
oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe
do śledzenia zachowania kierujących pojazdami, 35 przetwarzanie
danych, komputerowe przetwarzanie danych, doradztwo związane
z przetwarzaniem danych, doradztwo w zarządzaniu biznesowym
w dziedzinie transportu lądowego.
(111) 323184
(220) 2018 08 22
(210) 489652
(151) 2019 07 17
(441) 2019 03 18
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DUET
(540)

(591) biały, fioletowy
(531) 02.01.01, 02.07.01, 02.07.23, 04.05.03, 26.01.01, 26.01.14,
26.04.04, 26.04.10, 26.04.14, 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
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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,
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.
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(111) 323185
(220) 2018 08 27
(151) 2019 04 16
(441) 2018 11 05
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchatel (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MNIEJ ZAPACHU
(540)

(210) 489769

(531) 26.11.06, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 34 waporyzatory przewodowe do papierosów elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, tytoń surowy i preparowany, wyroby tytoniowe, w tym cygara, papierosy, cygaretki,
tytoń do skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka, kretek (papierosy ziołowe), snus [tytoń do stosowania doustnego], substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), artykuły dla
palaczy, w tym bibułki i gilzy papierosowe, filtry papierosowe, tabakierki, puszki na tytoń, papierośnice i popielniczki, fajki, urządzenia
kieszonkowe do skręcania papierosów, zapalniczki, zapałki, pałeczki
tytoniowe, produkty tytoniowe do podgrzewania, urządzenia elektroniczne i części do nich służące do ogrzewania papierosów lub
tytoniu w celu uwalniania aerozolu zawierającego nikotynę do wdychania, ciekłe roztwory zawierające nikotynę do użytku w papierosach elektronicznych, elektroniczne przyrządy do palenia, papierosy
elektroniczne, papierosy elektroniczne jako zamiennik tradycyjnych
papierosów, urządzenia elektroniczne do inhalacji aerozolu zawierającego nikotynę, ustne waporyzatory dla palaczy do produktów
tytoniowych i substytutów tytoniu, przybory dla palących do elektronicznych papierosów, części i akcesoria do wyżej wymienionych
produktów ujęte w klasie 34, urządzenia do gaszenia rozgrzanych
papierosów i cygar, jak również rozgrzanych pałeczek tytoniowych,
elektroniczne ładowalne papierośnice.
(111) 323186
(220) 2018 09 25
(151) 2019 02 20
(441) 2018 11 05
(732) GREMI PERSONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 490956

(591) czarny, pomarańczowy, biały
(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.06, 29.01.13
(510), (511) 35 leasing pracowniczy, outsourcing [doradztwo biznesowe], rekrutacja personelu.
(111) 323187
(220) 2018 10 03
(151) 2019 04 09
(441) 2018 12 27
(732) SIPOWICZ KAMIL, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kora
(540)

(531) 27.05.01

(210) 491240
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(510), (511) 9 kasety magnetofonowe, płyty analogowe, płyty kompaktowe (CD), kasety video, taśmy filmowe, elektroniczne nośniki
audiowizualne, 16 plakaty informacyjne i reklamowe, kalendarze,
ulotki, informatory i gazetki, 35 usługi dotyczące produkcji reklam
telewizyjnych, radiowych i kinowych, 38 transmisja programów radiowych, telewizyjnych, transmisja satelitarna, 41 usługi obejmujące
prowadzenie agencji artystycznej, usługi dotyczące organizacji koncertów, wystąpień publicznych i pokazów, usługi menadżerskie.

(111) 323188
(220) 2018 10 16
(151) 2019 08 26
(441) 2019 04 29
(732) MGI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Swadzim (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRICO DEKOR
(540)

(210) 491661

(591) czarny, biały, różowy
(531) 29.01.01, 29.01.06, 29.01.08, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.17, 25.03.25
(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, rozpuszczalniki do lakierów i farb, 2 barwniki, koloranty, pigmenty i tusze, rozcieńczalniki i zagęszczacze do powłok, barwników i tuszów, metal w postaci folii i proszku do użytku
w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i w sztuce, farby i farby
mocno rozcieńczone, lakiery i pokosty, preparaty do konserwacji
i zabezpieczania, rozpuszczalniki do rozcieńczania farb, żywice naturalne w stanie surowym, 3 preparaty do czyszczenia i odświeżania,
środki zapachowe do celów domowych, środki do czyszczenia pojazdów, preparaty do prania, preparaty do czyszczenia i polerowania
skóry, środki ścierne i polerskie, wosk krawiecki i szewski, preparaty
do pielęgnacji zwierząt, rozpuszczalniki do lakierów i farb, olejki
esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 4 świece i knoty do oświetlania, ozdoby świąteczne [oświetlenie] znicze, 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, 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, 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, ozdoby choinkowe, będące oświetleniem, 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, 13 artykuły pirotechniczne, fajerwerki, 16 dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, wyposażenie dla artystów, rzemieślników
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i modelarzy, materiały filtracyjne z papieru, torebki oraz artykuły
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw
sztucznych, papier i karton, bielizna stołowa papierowa, dekoracje
z papieru w tym dekoracje na stół, maty papierowe, chusteczki
do wycierania, osłony z papieru na doniczki, papierowe nakrycia stołowe, papierowe podstawki, papierowe serwetki do użytku domowego, plakaty i afisze z papieru, ręczniki papierowe, ściereczki z celulozy, worki na śmieci, ozdoby papierowe na przyjęcia, ozdobne
kokardy do pakowania, kleje do materiałów papierniczych lub
do użytku domowego, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, materiały drukowane, 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, 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 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 (oprócz bielizny pościelowej), 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 wewnętrzne niemetalowe, tablice korkowe, poduszki i nakrycia dekoracyjne, miski z tworzyw sztucznych, dekoracje wiszące, ozdoby
okolicznościowe z drewna i tworzyw sztucznych, transportery dla
zwierząt w formie pudeł, kwietniki, 21 statuetki, figurki, tabliczki
i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota
lub szkło, zawarte w tej klasie, domowe terraria na rośliny, donice, dysze zrastające do węży ogrodowych, konewki, kosze na rośliny i dekoracje kwiatowe, osłoony niepapierowe na doniczki, podpórki, wychwyty do kwiatów i roślin, pojemniki na kwiaty, podstawki i wieka
do doniczek, rękawice ogrodowe, spryskiwacze, stojaki do roślin,
tace do wysiewu nasion, szczotki do trawników, zraszacze do podlewania kwiatów i roślin, 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, akwaria i wiwaria, karmniki dla ptaków,
grzebienie dla zwierząt domowych, klatki dla zwierząt domowych,
kuwety dla zwierząt domowych, miski dla zwierząt domowych, pojemniki na żywność dla zwierząt domowych, podajniki karmy dla
małych zwierząt, przyrządy do tępienia szkodników i robactwa, artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, przybory kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, ozdoby wykonane z takich materiałów jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, doniczki,
wazony, naczynia papierowe, 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, sieci, materiały
do wyściełania i wypychania, 23 przędza i nici, 24 tkaniny, wyroby
tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, pokrowce i narzuty
na meble. zasłony, etykiety z materiału tekstylnego, wyroby tekstylne do wieszania na ścianach, bielizna stołowa i pościelowa, materiały
tekstylne do filtrowania, bielizna stołowa i kuchenne artykuły tekstylne, bielizna pościelowa i koce, tekstylne artykuły kąpielowe, 26
dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne,
ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania włosów
oraz peruki i sztuczne włosy, sztuczne owoce, warzywa i kwiaty,
wstążki ozdobne, zawieszki, które nie są biżuterią ani nie do kluczy,
kółek lub łańcuszków. igły i szpilki entomologiczne, 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 tekstylne oraz nietekstylne, 28 artykuły i sprzęt sportowy, artykuły my-
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śliwskie i wędkarskie, akcesoria do pływania, dekoracje świąteczne
i sztuczne choinki, ozdoby choinkowe, wyposażenie placów zabaw
i wesołych miasteczek, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, sprzęt
do gier wideo, 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, barwniki, koloranty, pigmenty i tusze: rozcieńczalniki i zagęszczacze do powłok,
barwników i tuszów, metal w postaci folii i proszku do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i w sztuce, farby i farby mocno
rozcieńczone, lakiery i pokosty: preparaty do konserwacji i zabezpieczania, rozpuszczalniki do rozcieńczania farb, żywice naturalne
w stanie surowym, preparaty do czyszczenia i odświeżania, środki
zapachowe do celów domowych, środki do czyszczenia pojazdów,
preparaty do prania, preparaty do czyszczenia i polerowania skóry:
środki ścierne polerskie, wosk krawiecki i szewski, preparaty do pielęgnacji zwierząt, rozpuszczalniki do lakierów i farb, olejki esencjonalne ekstrakty aromatyczne, świece i knoty do oświetlania, ozdoby
świąteczne [oświetlenie], znicze, 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, 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. 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 wodno-kanalizacyjna, dekoracyjne fontanny, systemy do nawadniania i irygacji, łaźnie parowe, sauny i wyposażenie spa, palniki, bojlery i podgrzewacze,
oświetlenie i reflektory oświetleniowe, ozdoby choinkowe. będące
oświetleniem, 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, artykuły
pirotechniczne, fajerwerki, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, wyposażenie dla artystów, rzemieślników i modelarzy, materiały filtracyjne z papieru, torebki oraz artykuły do pakowania
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, papier i karton, jednorazowe produkty papierowe, ozdoby papierowe
na przyjęcia, ozdobne kokardy do pakowania, kleje do materiałów
papierniczych lub do użytku domowego, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, materiały drukowane, 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 okien-
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ne, 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, poduszki i nakrycia dekoracyjne, miski z tworzyw
sztucznych, dekoracje wiszące, ozdoby okolicznościowe z drewna
i tworzyw sztucznych, 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,
ozdoby wykonane z takich materiałów jak porcelana, terakota lub
szkło, zawarte w tej klasie, doniczki, wazony, 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, sieci,
materiały do wyściełania i wypychania, przędza i nici, tkaniny, wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, pokrowce i narzuty
na meble, zasłony, etykiety z materiału tekstylnego, wyroby tekstylne do wieszania na ścianach, bielizna stołowa i pościelowa, materiały
tekstylne do filtrowania, bielizna stołowa i kuchenne artykuły tekstylne: bielizna pościelowa i koce, tekstylne artykuły kąpielowe, dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne,
ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania włosów
oraz peruki i sztuczne włosy, sztuczne owoce, warzywa i kwiaty,
wstążki ozdobne, zawieszki, które nie są biżuterią ani nie do kluczy,
kółek lub łańcuszków, igły i szpilki entomologiczne, 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, ozdoby choinkowe,
wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, sprzęt do gier wideo.

(111) 323189
(220) 2018 10 19
(210) 491824
(151) 2019 04 18
(441) 2018 11 26
(732) INTUUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTUUM
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje reklamowe, doradztwo biznesowe dotyczące
finansowania rozwoju, marketing finansowy, porównywanie usług
finansowych on-line, promowanie towarów i usług osób trzecich,
promowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych na rzecz stron
trzecich, publikacja treści reklamowych, usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej, usługi reklamowe dotyczące usług finan-
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sowych, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, 36 doradztwo i analiza finansowa,
doradztwo kredytowe, informacje finansowe, pomoc w zakupie
nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo w usługach finansowych, sporządzanie oraz analiza raportów
finansowych, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości].

(111) 323190
(220) 2018 11 15
(210) 492710
(151) 2019 07 24
(441) 2019 02 04
(732) SAS FINANCIERE BATTEUR, Herouville Saint-Clair (FR)
(540) (znak słowny)
(540) Allergyl
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, higieniczne i pielęgnacyjne,
serum fizjologiczne do przemywania oczu i nosa, tabletki, syropy,
spraye do nosa, aerozole do nosa, aerozole sproszkowane do nosa,
płyny do przemywania oczu, kremy, kremy atopowe, wszystkie wyżej wskazane do walki z alergiami.
(111) 323191
(220) 2018 11 26
(151) 2019 05 22
(441) 2019 02 04
(732) DIB NASER, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NASMED
(540)

(210) 493097

(591) zielony, żółty, pomarańczowy
(531) 05.03.11, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(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, klamry 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,
ekrany radiologiczne do celów medycznych, rurki drenujące 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
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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.

(732) BWS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zaczernie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BATIAR
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(111) 323192
(220) 2018 11 26
(151) 2019 05 22
(441) 2019 02 04
(732) DIB NASER, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(111) 323194
(220) 2019 02 14
(210) 495927
(151) 2019 07 17
(441) 2019 04 01
(732) BWS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zaczernie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SIURPRYZA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 493098

(591) żółty, pomarańczowy, zielony
(531) 05.03.11, 26.01.01, 29.01.13
(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, klamry 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,
ekrany radiologiczne do celów medycznych, rurki drenujące 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) 323193
(151) 2019 07 17

(220) 2019 02 14
(441) 2019 04 01

(210) 495926

(111) 323195
(220) 2019 02 14
(210) 495938
(151) 2019 07 24
(441) 2019 04 01
(732) ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mamia
(540)

(591) biały, niebieski
(531) 03.13.01, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 chusteczki nawilżane, kosmetyki, 5 pieluszki.
(111) 323196
(220) 2019 02 19
(210) 496119
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) JANUS MICHAŁ DAJ ZNAĆ MICHAŁ JANUS MARKETING
PROMOCJA INTERNET, Mystków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NaszSport.pl
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 24.17.01, 24.17.02, 26.01.01,
26.01.04, 26.04.02, 26.04.09, 26.05.01, 26.07.05, 26.07.07, 02.01.08,
02.01.16, 02.01.23
(510), (511) 16 druki, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, plakaty
reklamowe, książki, czasopisma fachowe, periodyki [czasopisma],
czasopisma branżowe, książki, albumy ilustrowane, albumy fotograficzne, albumy na naklejki, albumy do wklejania, albumy upamiętniające wydarzenia, bilety, małe tablice, tablice na notatki, publikacje
drukowane, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, publikacje periodyczne drukowane, roczniki [publikacje drukowane], katalogi, magazyny w zakresie gier i grania, gazety, gazety codzienne,
broszury, broszury drukowane, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace
biurowe, reklama, reklama zewnętrzna, reklama banerowa, reklama
i marketing, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama na billboardach elektronicznych, reklama i usługi reklamowe, reklama biznesowych stron internetowych, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji,
reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama online poprzez
komputerowe sieci komunikacyjne, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama w Internecie dla osób trzecich,
reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, promocja, reklama i marketing stron internetowych
on-line, usługi w zakresie tworzenia marki [reklama i promocja], reklama towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania, reklama poprzez przesyłanie
materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama, w tym promowanie produktów
i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami

310

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu,
administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu,
doradztwo dla kadry kierowniczej w zakresie franchisingu, pomoc
w zakresie działalności gospodarczej dotycząca franchisingu, porady
odnośnie prowadzenia firm w ramach franchisingu, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu,
doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, usługi
doradcze w zakresie zakładania przedsiębiorstw franchisingowych,
usługi reklamowe w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
franchisingu, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami zarządzanymi na zasadach franchisingu, doradztwo w zakresie zarządzania
przedsiębiorstwami na zasadach franchisingu, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie franchisingu,
pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, pomoc w zakresie
działalności gospodarczej związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące przedstawicielstw handlowych zajmujących
się sprzedażą samochodów, działających na zasadach franchisingu,
marketing internetowy, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet,
wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych w Internecie, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, wynajem powierzchni
reklamowej na stronach internetowych, udostępnianie i wynajem
przestrzeni reklamowej w Internecie, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, kompilacja katalogów biznesowych
do publikacji w Internecie, promocja online sieci komputerowych
i stron internetowych, dostarczanie informacji handlowych z internetowych baz danych, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, usługi doradztwa w zakresie
zarządzania biznesowego za pośrednictwem Internetu, prezentacja
firm oraz ich towarów i usług w Internecie, zestawianie reklam w celu
wykorzystania ich jako strony internetowe, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, wynajem przestrzeni reklamowych w Internecie na potrzeby
ogłoszeń o pracę, kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, usługi w zakresie
prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych
mediów, udostępnianie katalogów witryn internetowych osób trzecich w celu upraszczania transakcji biznesowych, rozpowszechnianie
reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online
w Internecie, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, opracowywanie katalogów [spisów] w celu ich publikacji w globalnej sieci komputerowej
lub Internecie, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, udostępnianie online przewodników reklamowych
zawierających towary i usługi osób trzecich prowadzących handel
online w Internecie, usługi dopasowywania w ramach sieci reklamowej online ułatwiające nawiązywanie kontaktów między reklamodawcami a właścicielami stron internetowych, usługi handlowe
online, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, usługi menedżerskie dla sportowców, zarządzanie na rzecz zawodowych sportowców, promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, zarządzanie
promocyjne na rzecz osobistości sportowych, zarządzanie biznesowe na rzecz zawodowych sportowców, zarządzanie działalnością
gospodarczą dotyczące osobistości świata sportu, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z artykułami sportowymi, usługi promocyjne związane
z imprezami w zakresie sportów elektronicznych, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, promowanie towarów i usług w drodze sponsorowania międzynarodowych
wydarzeń sportowych, reklama, w tym promowanie produktów
i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami
i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi.
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(111) 323197
(220) 2019 03 04
(210) 496715
(151) 2019 08 21
(441) 2019 05 06
(732) BIZUB WOJCIECH SKUTECZNY E-MARKETING, Cieszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WBIZNES skuteczny marketing
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 24.17.02, 27.05.01, 26.01.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych
dla klientów, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży
na rzecz osób trzecich, reklama towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania,
udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych,
marketing internetowy, kampanie marketingowe, usługi marketingowe, usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego,
marketing towarów i usług na rzecz innych, dostarczanie informacji
marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych,
promocja towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie,
promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, agencje informacji handlowej,
agencje reklamowe, analizy kosztów, analizy rynku, audyt, badania
marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi porównywania cen,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom, pozyskiwanie danych
do komputerowej bazy danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, obróbka tekstów, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, pomoc
przedsiębiorstwom w działalności gospodarczej przemysłowej lub
handlowej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży, prognozy ekonomiczne, promocja sprzedaży dla osób trzecich, public relations, agencje
public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklamy korespondencyjne, rynkowe
badania, sortowanie danych w bazach komputerowych, promocja
dla osób trzecich, statystyczne zestawienia, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie tworzenia
marki, testowanie marki, usługi w zakresie pozycjonowania marki,
usługi w zakresie tworzenia marki, usługi w zakresie oceny marki,
usługi w zakresie wyceny marki.
(111) 323198
(220) 2019 03 07
(210) 496841
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 29
(732) BIERNACKI GRZEGORZ, ZAJĄC WOJCIECH GRANITAN,
Łomianki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRANITAN
(540)

(591) czarny, biały, pomrańczowy
(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 26.01.03, 26.01.16, 24.01.03
(510), (511) 11 baterie kranowe, baterie prysznicowe, jednouchwytowe baterie umywalkowe, baterie do umywalek, spryskiwacze do baterii, baterie do wanien, baterie sztorcowe do umywalek, uchwyty
do baterii kranu, baterie mieszające do umywalek, rozpylacze nakła-
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dane na baterie łazienkowe, baterie mieszające do rur wodociągowych, zlewozmywaki kuchenne, rozpylacze do zlewów kuchennych,
armatury łazienkowe, umywalki łazienkowe, akcesoria łazienkowe,
łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, umywalki łazienkowe
na postumencie, dysze do aparatury łazienkowej, armatura łazienkowa do kontroli wody, instalacje łazienkowe służące do dostarczania
wody, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, zlewozmywaki, zlewozmywaki w obudowie, zlewozmywaki
ze stali nierdzewnej, zlewy metalowe, dozowniki środków dezynfekujących do łazienek, dozowniki środków odkażających w toaletach, 35
sprzedaż detaliczna lub hurtowa baterii kranowych, baterii prysznicowych, jednouchwytowych baterii umywalkowych, baterii do umywalek, spryskiwaczy do baterii, baterii do wanien, baterii sztorcowych do umywalek, uchwytów do baterii kranu, baterii mieszających
do umywalek, rozpylaczy nakładanych na baterie łazienkowe, baterii
mieszających do rur wodociągowych, zlewozmywaków kuchennych,
rozpylaczy do zlewów kuchennych, armatury łazienkowej, umywalek łazienkowych, akcesoriów łazienkowych, łazienkowych instalacji
wodno-kanalizacyjnych, umywalek łazienkowych na postumencie,
dysz do aparatury łazienkowej, armatury łazienkowej do kontroli
wody, instalacji łazienkowych służących do dostarczania wody, instalacji sanitarnej i łazienkowej oraz armatury wodno-kanalizacyjnej,
zlewozmywaków, zlewozmywaków w obudowie, zlewozmywaków
ze stali nierdzewnej, zlewów metalowych, dozowników środków
dezynfekujących do łazienek, dozowników środków odkażających
w toaletach.

(111) 323199
(220) 2019 03 06
(210) 496844
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 29
(732) CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stargard (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Consilius CENTRUM MEDYCZNE
(540)

(591) szary, fioletowy
(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 26.11.01, 26.11.05,
26.11.08, 26.02.01, 26.02.14, 02.09.15, 02.01.23
(510), (511) 44 kliniki, kliniki medyczne, szpitale, ambulatoryjna
opieka medyczna, prowadzenie placówek medycznych, usługi medyczne, świadczenie usług medycznych, usługi prywatnych szpitali,
pomoc medyczna, usługi klinik medycznych, usługi udostępniania
placówek medycznych, medyczne badania osób, organizowanie
leczenia medycznego, usługi lekarskie, poradnictwo medyczne,
świadczenie pomocy medycznej, opieka medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, opieka pielęgniarska, konsultacje medyczne, badania medyczne, badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, pomoc medyczna w nagłych wypadkach, usługi
indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów,
przeprowadzanie badań medycznych, usługi medyczne w zakresie
oceny stanu zdrowia, przeprowadzanie diagnozy chorób, dopasowanie urządzeń i aparatów ortopedycznych, dopasowywanie urządzeń ortopedycznych, badanie słuchu, interpretacja sygnałów elektrokardiograficznych, dopasowywanie protez, leczenie zwichnięć
stawów, skręceń, złamań kości lub podobnych urazów, obrazowanie
optyczne do użytku w diagnostyce medycznej, badania rentgenowskie w celach medycznych, obrazowanie rentgenowskie do celów
medycznych, przeprowadzenie badań przesiewowych w zakresie
czynników ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego, psychiatria, medyczna terapia ciepłem, terapia falą uderzeniową,
udzielanie porad medycznych w zakresie redukcji masy ciała, usługi badań mammograficznych, usługi badań medycznych związane
z diagnozowaniem i leczeniem chorób, badania przesiewowe, badania przesiewowe dotyczące serca, badania przesiewowe osteoporozy, badania przesiewowe w zakresie chorób układu naczyniowego,
usługi badań przesiewowych z zakresu kolonoskopii, usługi badań
przesiewowych w celu wykrycia raka prostaty, świadczenie usług
badań przesiewowych w celu wykrywania nowotworów, usługi badań przesiewowych w zakresie ciśnienia krwi, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka jąder, usługi badań przesiewowych
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w celu wykrycia raka jelit, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka szyjki macicy, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia
raka piersi, usługi badań przesiewowych w zakresie zapalenia wątroby, usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych w dziedzinie
leczenia bezdechu sennego, usługi medycznych badań przesiewowych w dziedzinie astmy, usługi badania cukrzycy, usługi badania
korzystania z leków, usługi ginekologiczne, usługi laserowej korekty
wzroku, usługi leczenia w zakresie płodności człowieka, usługi medyczne dotyczące leczenia raka skóry, usługi medyczne w dziedzinie
nefrologii, usługi medyczne w dziedzinie onkologii, usługi medyczne
w zakresie leczenia skóry, usługi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób skóry, usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego bólu, usługi nastawiania kości, usługi obrazowania medycznego,
usługi okulistyczne, usługi pielęgniarstwa pediatrycznego, usługi
podologa, usługi psychiatryczne, usługi w zakresie audiologii, usługi
w zakresie lekarskich wizyt domowych, usługi w zakresie szczepień,
terapia zajęciowa i rehabilitacja, opracowywanie indywidualnych
programów rehabilitacji fizycznej, zapewnianie obiektów i sprzętu
do rehabilitacji fizycznej, fizjoterapia, usługi fizjoterapii, usługi elektroterapii dla fizjoterapii, osteopatia, opieka zdrowotna związana
z osteopatią, udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, analiza surowicy ludzkiej
do celów leczenia medycznego, analiza tkanek ludzkich do celów
leczenia medycznego, analizy medyczne do diagnostyki i leczenia
ludzi, analizy RNA lub DNA w zakresie diagnozowania i prognozowania zagrożenia nowotworami, badania genetyczne do celów medycznych, badania poziomu cholesterolu, badanie rozmazu metodą
PAP, usługi w zakresie badania moczu, usługi w zakresie badania
surowic, usługi w zakresie medycyny i zdrowia związane z DNA, genetyką i testami genetycznymi, usługi analiz medycznych związane
z leczeniem osób, świadczone przez laboratorium medyczne, usługi
analiz medycznych związane z diagnozowaniem i prognozowaniem
dotyczącym nowotworów, usługi analiz medycznych związane z leczeniem pacjentów, usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem raka, usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych
i leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne, usługi badań
krwi, usługi laboratoriów medycznych w zakresie analizy próbek krwi
pobranych od pacjentów, usługi laboratoriów medycznych w zakresie analizy próbek pobranych od pacjentów, doradztwo medyczne
w zakresie ciąży, doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała, doradztwo w dziedzinie rodzenia, doradztwo medyczne w zakresie geriatrii, doradztwo w zakresie immunologii, doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany
personel medyczny, doradztwo w zakresie potrzeb medycznych
osób starszych, doradztwo związane z badaniem słuchu, informacja
medyczna, usługi informacji medycznej, udzielanie informacji medycznej, udostępnianie informacji medycznych w zakresie geriatrii,
udostępnianie informacji medycznych w zakresie dermatologii, udostępnianie informacji on line dotyczących onkologii, udostępnianie
informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, udostępnianie raportów dotyczących badań medycznych osób, udostępnianie
wsparcia medycznego przy monitorowaniu pacjentów poddanych
leczeniu medycznemu, udzielanie informacji o szczepieniach dla
osób wyjeżdżających za granicę, udzielanie informacji pacjentom
w zakresie zażywania leków, udzielanie informacji związanych z usługami opieki pielęgniarskiej, udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi, udzielanie informacji żywieniowych w zakresie
żywności przeznaczonej do redukcji masy ciała do celów medycznych, usługi doradcze dotyczące implantów protetycznych, usługi
doradcze dotyczące instrumentów chirurgicznych, usługi doradcze
dotyczące chorób zwyrodnieniowych, usługi doradcze dotyczące
problemów medycznych, doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, usługi doradcze dotyczące aparatury i przyrządów medycznych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów medycznych, usługi doradcze w zakresie implantów ortopedycznych,
usługi doradcze w zakresie chirurgii, usługi doradztwa technicznego
dotyczącego zdrowia, usługi w zakresie przygotowywania raportów
medycznych, wydawanie raportów medycznych, kompilacja raportów medycznych, przygotowywanie raportów dotyczących kwestii medycznych, usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej,
usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, chirurgia kosmetyczna,
chirurgia plastyczna, usługi kosmetyczne, analiza kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, kosmetyczny zabieg laserowy
skóry, usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, wstrzykiwalne
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kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, usługi lecznicze
dotyczące usuwania cellulitu, usługi mikrodermabrazji, usługi w zakresie krioterapii, usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry,
usługi w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry,
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, medyczna pielęgnacja stóp.

(111) 323200
(220) 2019 02 27
(210) 496511
(151) 2019 08 20
(441) 2019 04 23
(732) PROWINCJA ŚWIĘTEGO ANTONIEGO I BŁOGOSŁAWIONEGO
JAKUBA STRZEMIĘ ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH
KONWENTUALNYCH (FRANCISZKANÓW), Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Zielarnia O. Grzegorza Sroki
(510), (511) 5 albuminowe artykuły żywnościowe do celów medycznych, aldehyd mrówkowy do celów farmaceutycznych, aldehydy
do celów farmaceutycznych, albumina słodowa do użytku farmaceutycznego, alginiany do celów farmaceutycznych, alkaliczne jodki
do celów farmaceutycznych, alkohol do stosowania miejscowego,
alkohol leczniczy, antybakteryjne płyny do rąk, antybiotyki, balsam
gurjunowy do celów medycznych, balsamiczne preparaty do celów
medycznych, balsamy do użytku medycznego, białkowe suplementy diety, białkowe suplementy dla zwierząt, biologiczne preparaty
do celów medycznych, biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, błonnik pokarmowy, borowina do kąpieli, borowina lecznicza,
chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, chleb
o niskiej zawartości soli przystosowany do celów medycznych, cukier
leczniczy, cukier do celów medycznych, cukier mlekowy do celów
farmaceutycznych, detergenty do celów medycznych, dezodoranty,
inne niż dla ludzi lub zwierząt, dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne napary do celów
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów
medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych,
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane do celów medycznych,
digitalina, dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, drewno cedrowe
jako środek odstraszający owady, drożdże do celów medycznych,
weterynaryjnych lub farmaceutycznych, drożdże do celów farmaceutycznych, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty
roślinne i ziołowe do celów leczniczych, eliksiry jako preparaty farmaceutyczne, emulsje do rąk zawierające substancje lecznicze, enzymy do celów farmaceutycznych, enzymy do celów medycznych,
enzymy do celów weterynaryjnych, enzymy mlekowe do celów
farmaceutycznych, estry do celów farmaceutycznych, estry spożywcze do celów farmaceutycznych, etery do celów farmaceutycznych,
etery do celów medycznych, eukaliptol do celów farmaceutycznych,
eukaliptus do celów farmaceutycznych, farmaceutyczne słodycze,
farmaceutyczne substancje dermatologiczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, fosforany do celów farmaceutycznych, fungicydy, glicerofosfaty, gliceryna do celów medycznych, glukoza do celów medycznych, glukoza do stosowania jako dodatek do żywności
do celów medycznych, gorczyca do celów farmaceutycznych, herbata dla astmatyków, herbata lecznicza, herbata z ziół do celów leczniczych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, herbicydy, homogenizowana żywność przystosowana do celów medycznych, hormony
do celów medycznych, hydrastyna, hydrastynina, immunostymulanty, insektycydy, jalapa-wilec przeczyszczający, jujuba lecznicza, kamfora do celów medycznych, koper włoski do celów medycznych, kora
do celów farmaceutycznych, korzenie lecznicze, kremy lecznicze, kremy ziołowe do celów medycznych, lecznicze płyny, lecznicze napary
ziołowe, lecznicze preparaty do leczenia skóry, lecznicze szampony,
lecznicze wyciągi ziołowe do celów medycznych, lekarstwa, leki dla
ludzi, lukrecja do celów farmaceutycznych, maści ziołowe do celów
leczniczych, maści lecznicze do stosowania na skórę, maści do celów
farmaceutycznych, mazidła, mąka z siemienia lnianego do celów
farmaceutycznych, mielone siemię lniane do użytku jako suplement
diety, mieszanki ziołowe do użytku medycznego, mieszanki na kaszel, mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, mydła lecznicze, nalewki do celów
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medycznych oraz leczniczych, napary lecznicze, napoje ziołowe
do użytku leczniczego, odżywcze suplementy diety, olej gorczycowy do celów medycznych, olej rycynowy do celów medycznych, olejek miętowy bez mentolu do celów medycznych, olejek kamforowy
do celów medycznych, olejek z kopru do celów leczniczych, olejek
terpentynowy do celów farmaceutycznych, olejki lecznicze, pomady
do celów medycznych, preparaty do pielęgnacji skóry do celów medycznych, preparaty do produkcji napojów leczniczych, preparaty
farmaceutyczne do zapobiegania chorobom zapalnym, preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych propolis do celów farmaceutycznych, proszki lecznicze na bazie: jeżówki wierzbownicy i aloesu,
siemię lniane do celów farmaceutycznych, skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, słodycze do celów leczniczych, sole
do celów medycznych, substancje odżywcze i dietetyczne do celów
leczniczych, suplementy diety, suplementy diety zawierające olej
lniany, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy
diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające pyłek sosnowy, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy
diety ze sproszkowanymi jagodami acai, syropy do użytku farmaceutycznego, szampony lecznicze, tabletki wspomagające odchudzanie, tran, woda morska do kąpieli leczniczych, woda termalna, wody
mineralne do celów medycznych, zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, żelatyna do celów medycznych.

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) 034685
(111) 034789
(111) 041764
(111) 048792
(111) 048812
(111) 049055
(111) 049100
(111) 057429
(111) 057607
(111) 057640
(111) 057745
(111) 057842
(111) 057915
(111) 058175
(111) 058393
(111) 058428
(111) 065496
(111) 065583
(111) 065863
(111) 065946
(111) 066047
(111) 066060
(111) 066120
(111) 066245
(111) 066285
(111) 066287
(111) 066351
(111) 066354
(111) 066388
(111) 066400
(111) 066421
(111) 066576
(111) 066582
(111) 066583
(111) 066785
(111) 066858
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(180) 2029 11 19
(180) 2029 07 23
(180) 2029 10 29
(180) 2029 10 20
(180) 2029 10 28
(180) 2029 04 10
(180) 2029 10 08
(180) 2029 09 27
(180) 2029 10 16
(180) 2029 12 29
(180) 2029 12 13
(180) 2030 02 18
(180) 2030 02 20
(180) 2029 04 03
(180) 2029 02 14
(180) 2029 05 10
(180) 2029 06 21
(180) 2029 09 13
(180) 2029 09 25
(180) 2029 10 09
(180) 2029 11 10
(180) 2029 11 23
(180) 2029 08 01
(180) 2029 08 09
(180) 2029 09 07
(180) 2029 09 08
(180) 2029 09 21
(180) 2029 10 05
(180) 2029 11 10
(180) 2029 10 18
(180) 2029 10 30
(180) 2029 10 30
(180) 2030 02 12
(180) 2029 12 27
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(111) 117655
(111) 121565
(111) 122987
(111) 125559
(111) 126648
(111) 127191
(111) 137322
(111) 137323
(111) 138295
(111) 138326
(111) 138729
(111) 139936
(111) 139938
(111) 140376
(111) 140451
(111) 140452
(111) 140453
(111) 140832
(111) 140970
(111) 141517
(111) 142111
(111) 142174
(111) 142265
(111) 142299
(111) 142349
(111) 142368
(111) 142441
(111) 142466
(111) 142582
(111) 142625
(111) 142628
(111) 142629
(111) 142766
(111) 142846
(111) 142847
(111) 142861
(111) 142886
(111) 142891
(111) 142901
(111) 142902
(111) 142903
(111) 142905
(111) 142906
(111) 142918
(111) 142972
(111) 142994
(111) 143074
(111) 143075
(111) 143076
(111) 143093
(111) 143175
(111) 143179
(111) 143183
(111) 143196
(111) 143293
(111) 143294
(111) 143295
(111) 143369
(111) 143486
(111) 143506
(111) 143507
(111) 143717
(111) 143731
(111) 143732
(111) 143741
(111) 143814
(111) 143829
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(180) 2029 03 25
(180) 2029 06 11
(180) 2029 09 08
(180) 2029 08 31
(180) 2029 08 30
(180) 2029 09 16
(180) 2029 11 16
(180) 2029 12 02
(180) 2029 03 26
(180) 2029 04 08
(180) 2029 01 05
(180) 2029 06 01
(180) 2029 06 01
(180) 2029 06 14
(180) 2029 05 15
(180) 2029 05 15
(180) 2029 05 15
(180) 2029 06 17
(180) 2029 11 23
(180) 2029 07 06
(180) 2029 09 03
(180) 2029 05 26
(180) 2029 08 31
(180) 2029 09 16
(180) 2029 08 31
(180) 2029 09 15
(180) 2029 09 06
(180) 2029 09 24
(180) 2029 09 17
(180) 2029 09 21
(180) 2029 09 22
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(180) 2029 07 28
(180) 2029 08 09
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(180) 2029 10 05
(180) 2029 09 29
(180) 2029 09 29
(180) 2029 09 29
(180) 2029 10 26
(180) 2029 10 05
(180) 2029 08 06
(180) 2029 09 03
(180) 2029 08 24
(180) 2029 09 01
(180) 2029 09 01
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(180) 2029 10 14
(180) 2029 10 19
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(111) 143852
(111) 143858
(111) 143926
(111) 143930
(111) 144074
(111) 144075
(111) 144076
(111) 144110
(111) 144111
(111) 144164
(111) 144169
(111) 144255
(111) 144261
(111) 144346
(111) 144347
(111) 144380
(111) 144385
(111) 144402
(111) 144419
(111) 144467
(111) 144471
(111) 144478
(111) 144506
(111) 144613
(111) 144614
(111) 144740
(111) 144826
(111) 144931
(111) 144939
(111) 144944
(111) 144951
(111) 144955
(111) 144957
(111) 145015
(111) 145091
(111) 145143
(111) 145176
(111) 145376
(111) 145557
(111) 145692
(111) 146067
(111) 146109
(111) 146114
(111) 146121
(111) 146123
(111) 146184
(111) 146185
(111) 146342
(111) 146388
(111) 146570
(111) 146575
(111) 146579
(111) 146645
(111) 146971
(111) 147096
(111) 147120
(111) 147151
(111) 147201
(111) 147208
(111) 147262
(111) 147275
(111) 147282
(111) 147368
(111) 147382
(111) 147433
(111) 147454
(111) 147461

(180) 2029 10 29
(180) 2029 11 02
(180) 2029 11 18
(180) 2029 11 18
(180) 2029 08 25
(180) 2029 08 25
(180) 2029 08 25
(180) 2029 09 14
(180) 2029 09 13
(180) 2029 10 08
(180) 2029 10 12
(180) 2029 10 19
(180) 2029 10 18
(180) 2029 09 01
(180) 2029 09 01
(180) 2029 11 08
(180) 2029 11 09
(180) 2029 10 07
(180) 2029 12 15
(180) 2029 10 01
(180) 2029 09 30
(180) 2029 10 04
(180) 2029 10 20
(180) 2029 12 13
(180) 2029 12 13
(180) 2029 03 05
(180) 2029 08 17
(180) 2029 10 14
(180) 2029 10 18
(180) 2029 10 21
(180) 2029 10 25
(180) 2029 10 27
(180) 2029 11 03
(180) 2029 11 10
(180) 2029 12 06
(180) 2029 12 13
(180) 2029 12 17
(180) 2029 10 11
(180) 2029 12 10
(180) 2029 10 01
(180) 2029 08 28
(180) 2029 10 22
(180) 2029 10 27
(180) 2029 10 29
(180) 2029 10 29
(180) 2029 11 25
(180) 2029 11 25
(180) 2030 01 25
(180) 2029 12 31
(180) 2029 09 08
(180) 2029 10 07
(180) 2029 10 29
(180) 2029 12 15
(180) 2029 10 18
(180) 2029 11 19
(180) 2030 02 15
(180) 2029 07 21
(180) 2029 08 03
(180) 2029 09 20
(180) 2029 12 01
(180) 2029 12 17
(180) 2029 12 27
(180) 2030 02 04
(180) 2030 02 15
(180) 2029 09 10
(180) 2030 03 06
(180) 2030 03 08
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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
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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(111) 147683
(111) 147710
(111) 147715
(111) 147720
(111) 147728
(111) 147872
(111) 148021
(111) 148104
(111) 148167
(111) 148322
(111) 148581
(111) 150197
(111) 150198
(111) 150793
(111) 151592
(111) 151964
(111) 151966
(111) 153078
(111) 153080
(111) 156605
(111) 160914
(111) 160921
(111) 161304
(111) 164093
(111) 223914
(111) 224400
(111) 226153
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(180) 2029 06 11
(180) 2029 09 30
(180) 2029 09 29
(180) 2029 09 29
(180) 2029 09 29
(180) 2030 03 10
(180) 2029 12 17
(180) 2029 04 13
(180) 2030 02 28
(180) 2029 10 18
(180) 2030 03 02
(180) 2030 02 18
(180) 2030 02 18
(180) 2030 03 06
(180) 2030 03 03
(180) 2029 08 24
(180) 2029 09 28
(180) 2030 07 31
(180) 2030 07 31
(180) 2029 07 02
(180) 2030 08 07
(180) 2030 08 07
(180) 2029 11 16
(180) 2029 10 14
(180) 2028 12 08
(180) 2029 01 26
(180) 2028 10 20

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w 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: 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 MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania
w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku,
gry elektroniczne, gry komputerowe, interaktywne gry komputerowe, 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 pro-
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gramów (Personal Video Recorder
- 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 MP3, aparaty telefoniczne,
monitory, komputery i urządzenia towarzyszące, komputery
przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego
w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym; 16: papier, karton
i wyroby z tych materiałów
nie ujęte w innych klasach, druki
akcydensowe, kalendarze, foldery, prospekty, afisze, plakaty, fotografie, nalepki, publikacje drukowane,
czasopisma,
książki,
broszury, materiały piśmienne,
papeterie, torby do pakowania
z papieru i tworzyw sztucznych,
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów); 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,
filmu, Internetu, usługi w zakresie
dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych,
usługi badania opinii publicznej,
badania rynku mediów i reklamy,
usługi prowadzenia sklepu, hurtowni wielobranżowej i sklepu internetowego, usługi sprzedaży
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,
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bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, 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, 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 i kaset,
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 rozpowszechnianie informacji, 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
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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 z pośród 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 stron
MP3 w Internecie, dostarczanie
dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, zapewnienie dostępu do sieci LAN
-przesyłanie danych z i do sieci
lokalnej (Local Area Network) jak
również umożliwianie dostępu
do Internetu za pośrednictwem
tej sieci, prowadzenie serwerów
i portali internetowych, umożliwianie dostępu do krajowych
i międzynarodowych serwerów
i portali internetowych; 41: usługi
w zakresie 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, 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,
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(111) 226182
(111) 227349
(111) 227354
(111) 227727

(180) 2029 05 21
(180) 2029 03 31
(180) 2029 07 16
(180) 2029 02 10

(111) 228653
(111) 229173
(111) 229272
(111) 229463
(111) 229464
(111) 229465
(111) 229478

(180) 2029 04 24
(180) 2029 05 05
(180) 2029 09 30
(180) 2029 04 20
(180) 2029 04 20
(180) 2029 04 20
(180) 2029 07 02

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 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, usługi organizacji
imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych,
usługi wydawnicze: publikowanie
książek i materiałów drukowanych, publikowanie w formie
elektronicznej książek, magazynów, czasopism, gazet udostępnianie ich w sieci internetowej,
usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej
i filmowej, wynajem urządzeń
do odbioru i nadawania sygnału
telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania
i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego; 42: opracowywanie i wdrażanie programów
komputerowych, wykonywanie
opinii i badań w dziedzinie środków komunikacji publicznej, multimedialnej, udostępnienie prognoz
pogody,
usługi
udostępniania czasu dostępu
do sieci Internet - kawiarenka internetowa, dostępu do krajowych
i międzynarodowych serwerów
i portali internetowych.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 16: książki, albumy, wydawnictwa, czasopisma, broszury, fotografie, materiały piśmienne, plakaty, afisze; 41: wszelkie
publikacje on-line, organizowanie
konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym
i kulturalnym, produkcja filmów
i spektakli.
Prawo przedłużono w 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: 45: usługi związane
z gaszeniem pożarów, doradz-

(111) 229479 (180) 2029 07 02

(111) 229509
(111) 229873
(111) 230104
(111) 230341
(111) 230543
(111) 230547
(111) 231044
(111) 231045
(111) 231111
(111) 231116
(111) 231117
(111) 231325
(111) 231330
(111) 231391
(111) 231473
(111) 231475
(111) 231480
(111) 231523
(111) 231560
(111) 231600

(180) 2029 03 04
(180) 2029 11 10
(180) 2029 02 17
(180) 2029 07 02
(180) 2029 05 11
(180) 2029 06 04
(180) 2029 05 25
(180) 2029 05 25
(180) 2029 04 06
(180) 2029 05 05
(180) 2029 05 05
(180) 2029 07 24
(180) 2029 08 10
(180) 2029 08 12
(180) 2029 09 22
(180) 2029 09 22
(180) 2029 09 09
(180) 2029 09 04
(180) 2029 07 10
(180) 2029 04 06

(111) 231682
(111) 231807
(111) 231894
(111) 231912
(111) 231913
(111) 231914
(111) 232191
(111) 232192
(111) 232194
(111) 232226
(111) 232261
(111) 232262
(111) 232337
(111) 232348
(111) 232359
(111) 232406
(111) 232415
(111) 232416
(111) 232417
(111) 232423
(111) 232484
(111) 232493
(111) 232517
(111) 232552
(111) 232554
(111) 232555

(180) 2029 09 07
(180) 2029 09 03
(180) 2029 07 27
(180) 2029 10 06
(180) 2029 10 06
(180) 2029 10 06
(180) 2029 08 27
(180) 2029 08 27
(180) 2029 08 30
(180) 2029 09 25
(180) 2029 09 21
(180) 2029 09 21
(180) 2029 05 19
(180) 2029 08 18
(180) 2029 09 16
(180) 2029 07 21
(180) 2029 08 21
(180) 2029 08 21
(180) 2029 08 21
(180) 2029 09 24
(180) 2029 07 29
(180) 2029 08 01
(180) 2029 07 29
(180) 2029 07 14
(180) 2029 07 14
(180) 2029 07 14
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two w zakresie bezpieczeństwa
przeciwpożarowego,
ochrona
przeciwpożarowa, wypożyczanie
sprzętu gaśniczego i alarmów
przeciwpożarowych.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 45: usługi związane
z gaszeniem pożarów, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa
przeciwpożarowego,
ochrona
przeciwpożarowa, wypożyczanie
sprzętu gaśniczego i alarmów
przeciwpożarowych.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w 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: 35: usługi w zakresie
sprzedaży przedmiotów artystycznych, takich jak: obrazy,
rzeźby,porcelana stołowa i srebrne naczynia użytkowe prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach; 36: wycena przedmiotów
artystycznych.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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(111) 232556
(111) 232590
(111) 232591
(111) 232595
(111) 232601
(111) 232609
(111) 232683
(111) 232695
(111) 232700
(111) 232709
(111) 232710
(111) 232796
(111) 232817
(111) 232818
(111) 232833
(111) 232834
(111) 232837
(111) 232884
(111) 232941
(111) 233031
(111) 233045
(111) 233143
(111) 233145
(111) 233161
(111) 233166
(111) 233170
(111) 233179
(111) 233181
(111) 233221
(111) 233222
(111) 233286
(111) 233287
(111) 233298
(111) 233305
(111) 233306
(111) 233307
(111) 233348
(111) 233350
(111) 233352
(111) 233355
(111) 233357
(111) 233358
(111) 233365
(111) 233484
(111) 233491
(111) 233542
(111) 233550
(111) 233655
(111) 233705
(111) 233741
(111) 233743
(111) 233755
(111) 233767
(111) 233772
(111) 233774
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(180) 2029 07 14
(180) 2029 09 16
(180) 2029 09 16
(180) 2029 09 24
(180) 2029 09 28
(180) 2029 09 29
(180) 2029 08 21
(180) 2029 09 17
(180) 2029 10 01
(180) 2029 11 16
(180) 2029 11 16
(180) 2029 07 14
(180) 2029 08 20
(180) 2029 08 20
(180) 2029 09 30
(180) 2029 09 30
(180) 2029 10 12
(180) 2029 08 14
(180) 2029 11 10
(180) 2029 09 18
(180) 2029 08 07
(180) 2029 10 23
(180) 2029 10 27
(180) 2029 09 11
(180) 2029 09 16
(180) 2029 09 22
(180) 2029 08 12
(180) 2029 08 17
(180) 2029 10 01
(180) 2029 10 05
(180) 2029 07 27
(180) 2029 07 27
(180) 2029 08 12
(180) 2029 08 21
(180) 2029 08 21
(180) 2029 08 21
(180) 2029 08 21
(180) 2029 08 21
(180) 2029 08 21
(180) 2029 08 27
(180) 2029 08 27
(180) 2029 08 28
(180) 2029 09 03
(180) 2029 11 06
(180) 2029 12 02
(180) 2029 05 31
(180) 2029 10 06
(180) 2029 08 14
(180) 2029 09 21
(180) 2029 10 06
(180) 2029 10 06
(180) 2029 10 13
(180) 2029 10 22
(180) 2029 10 23
(180) 2029 10 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 części dla
towarów: 9: sprzęt komputerowy
i oprogramowanie komputerowe,
multimedialne programy komputerowe, magnetyczne i optyczne
nośniki danych, dyski z nagraniami, kasety wideo, publikacje
na nośniku CD, karty kredytowe,
moduły ładowalne zawierające
publikacje, tekst, obrazy ruchome
i nieruchome, animację i dźwięk
w formie cyfrowej; 16: druki i publikacje drukowane, w tym książ-
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ki, podręczniki instruktażowe,
instrukcje obsługi, podręczniki
użytkownika, czasopisma, rysunki, broszury i ulotki na temat
komputerów, programów komputerowych,
komputerowych
urządzeń peryferyjnych, przemysłu komputerowego i Internetu,
formularze i arkusze z danymi
do programów komputerowych
i komputerów oraz podręczniki
dla użytkownika i arkusze z danymi dotyczące możliwości ich stosowania, materiały reklamowe
drukowane oraz materiały reklamowe z papieru lub z tektury, papeteria, zdjęcia, mapy, plakaty; 35:
usługi reklamowe, w tym zbieranie reklam w celu umieszczania
ich w Internecie w formie stron
internetowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
reklama radiowa i telewizyjna, reklama za pośrednictwem mediów
elektronicznych i telekomunikacyjnych, usługi promocyjne oraz
usługi marketingowe, usługi doradcze i konsultacyjne dotyczące
reklamy i mediów, organizowanie
i obsługa aukcji, systematyzacja
i kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami elektronicznymi, wyszukiwanie informacji dla
osób trzecich w bazach danych,
pośrednictwo handlowe, w tym
w handlu samochodami, usługi
w dziedzinie badania mediów,
publikacja tekstów reklamowych,
informacja handlowa, oferowanie w sklepach internetowych
różnorodnych towarów takich
jak: surowce i produkty do celów
przemysłowych, leki, pojazdy,
maszyny, narzędzia, sprzęt AGD,
sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny, sprzęt elektroniczny
dla gospodarstwa domowego,
artykuły wyposażenia domu oraz
przybory i naczynia kuchenne,
sprzęt sportowy, turystyczny
i rekreacyjny, nośniki danych zapisane i bez zapisu, gry i zabawki, artykuły dla dzieci, artykuły
dekoracyjne, odzież i akcesoria
odzieżowe, obuwie i nakrycia głowy, produkty spożywcze i napoje,
wyroby alkoholowe i tytoniowe,
biżuteria, publikacje drukowane,
przetwarzanie danych; 38: usługi telekomunikacyjne w zakresie transmisji dźwięku, obrazu,
dokumentów i danych również
drogą elektroniczną, kablową,
bezprzewodową i satelitarną,
nadawanie programów radiowych i telewizyjnych za pośred-
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nictwem Internetu, przez satelity
i bezprzewodowo, transmisje
strumieniowe audio i wideo, łączność za pośrednictwem terminali
komputerowych, usługi poczty
elektronicznej, usługi chat room
i ogłoszeń elektronicznych (bulletin boards), usługi wyszukiwarki
internetowej, w tym w zakresie
wyszukiwania danych w bazach
danych, umożliwianie dostępu
do sieci telekomunikacyjnych
i komputerowych, umożliwianie
dostępu do komputerowych baz
danych, łączność bezprzewodowa, usługi agencji informacyjnych, wypożyczanie sprzętu
telekomunikacyjnego, zbieranie
i rozpowszechnianie informacji
i danych bezpośrednio z baz danych bądź poprzez Internet, usługi portalu internetowego obejmujące takie usługi świadczone
przez portal internetowy, jak:
przesyłanie za pośrednictwem
Internetu informacji tekstowych,
obrazowych i dźwiękowych z zakresu wiadomości bieżących,
hobby, rozrywki i sportu, obsługa
internetowych forów dyskusyjnych, obsługa komunikatorów
internetowych, usługi w zakresie
przekazu wydawnictw prasowych za pomocą sieci telekomunikacyjnych, sieci komputerowych, łączy satelitarnych oraz
innych środków łączności; 39:
usługi pośrednictwa turystycznego w zakresie organizowania
podróży, rezerwacji miejsc na podróż, organizowania rejsów wycieczkowych, magazynowanie
dokumentów i zbiorów informatycznych, informacja turystyczna,
informacja o wypożyczaniu pojazdów, informacja transportowa;
41: usługi edukacyjne, organizowanie i prowadzenie spotkań,
konferencji, wykładów, warsztatów, seminariów i sympozjów
na temat danych komputerowych
oraz sprzętu komputerowego,
oprogramowania komputerowego i Internetu oraz prowadzenie
szkoleń w zakresie projektowania, rozbudowywania, instalacji,
stosowania, konserwacji i napraw
programów komputerowych, baz
danych oraz sprzętu do przetwarzania tekstów i sprzętu komputerowego, prezentacja wiadomości,
tekstów i danych zawierających
obrazy, grafikę, dźwięk, tekst lub
treści audio-wizualne dla celów
edukacyjnych lub rozrywkowych,
publikacja tekstów innych niż
reklamowe, publikacje elektro-

(111) 233778
(111) 233815
(111) 233912
(111) 233988
(111) 233989
(111) 233998
(111) 233999
(111) 234003
(111) 234004
(111) 234033
(111) 234034
(111) 234035
(111) 234036
(111) 234040
(111) 234138
(111) 234215
(111) 234256
(111) 234274
(111) 234275
(111) 234368
(111) 234369
(111) 234370
(111) 234415
(111) 234416
(111) 234417
(111) 234436
(111) 234454
(111) 234455
(111) 234456
(111) 234459
(111) 234469
(111) 234477
(111) 234493
(111) 234515
(111) 234516
(111) 234517
(111) 234598
(111) 234651
(111) 234653
(111) 234676
(111) 234695
(111) 234696
(111) 234706
(111) 234734
(111) 234763
(111) 234866
(111) 234867
(111) 234873
(111) 234892
(111) 234905
(111) 234913

(180) 2029 10 27
(180) 2029 11 09
(180) 2029 09 26
(180) 2029 09 21
(180) 2029 09 24
(180) 2029 11 02
(180) 2029 11 02
(180) 2029 11 09
(180) 2029 11 09
(180) 2029 09 18
(180) 2029 09 18
(180) 2029 09 18
(180) 2029 09 18
(180) 2029 10 13
(180) 2029 09 30
(180) 2029 09 26
(180) 2029 05 06
(180) 2029 10 02
(180) 2029 10 19
(180) 2029 10 02
(180) 2029 10 16
(180) 2029 10 19
(180) 2029 08 21
(180) 2029 08 21
(180) 2029 09 02
(180) 2029 08 21
(180) 2029 11 24
(180) 2029 12 08
(180) 2029 12 10
(180) 2029 12 29
(180) 2029 05 19
(180) 2029 08 07
(180) 2029 11 16
(180) 2029 08 26
(180) 2029 08 27
(180) 2029 09 01
(180) 2029 10 07
(180) 2029 10 15
(180) 2029 10 26
(180) 2029 09 07
(180) 2030 03 11
(180) 2030 03 11
(180) 2029 11 26
(180) 2029 12 28
(180) 2029 09 11
(180) 2029 08 24
(180) 2029 08 24
(180) 2029 09 14
(180) 2029 10 01
(180) 2029 11 27
(180) 2029 12 21

Nr 11/2019
niczne on-line, fotoreportaże,
dostarczanie rozrywki za pośrednictwem Internetu, w tym gier on-line, filmów, muzyki oraz programów sportowych i kulturalnych,
informacja o rozrywce, edukacji,
hobby, w tym z dziedziny nauki,
techniki, edukacji, sportu, kultury
i rozrywki, informacja o sporcie,
kulturze i zagadnieniach dotyczących stylu życia, produkcja,
obsługa i prezentacja konkursów,
zawodów, gier i quizów dla celów
edukacyjnych i rozrywkowych,
usługi elektronicznych zbiorów
bibliotecznych.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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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

Nr 11/2019
(111) 234976
(111) 234991
(111) 235038
(111) 235106
(111) 235107
(111) 235112
(111) 235113
(111) 235120
(111) 235131
(111) 235160
(111) 235175
(111) 235185
(111) 235231
(111) 235232
(111) 235235
(111) 235236
(111) 235309
(111) 235335
(111) 235353
(111) 235393
(111) 235401
(111) 235409
(111) 235414
(111) 235438
(111) 235476
(111) 235486
(111) 235527
(111) 235617
(111) 235618
(111) 235636
(111) 235642
(111) 235670
(111) 235682
(111) 235748
(111) 235859
(111) 235888
(111) 235895
(111) 235903
(111) 235904
(111) 235938
(111) 235947
(111) 235950
(111) 235960
(111) 236056
(111) 236059
(111) 236078
(111) 236117
(111) 236181
(111) 236183
(111) 236189
(111) 236285
(111) 236289
(111) 236290
(111) 236342
(111) 236377
(111) 236378
(111) 236386
(111) 236419
(111) 236488
(111) 236493
(111) 236494
(111) 236572
(111) 236726
(111) 236728
(111) 236809
(111) 236925
(111) 236927
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(180) 2029 07 21
(180) 2029 09 25
(180) 2030 02 17
(180) 2029 08 21
(180) 2029 08 21
(180) 2029 09 07
(180) 2029 09 07
(180) 2029 10 07
(180) 2029 10 21
(180) 2029 08 24
(180) 2029 11 06
(180) 2029 11 16
(180) 2029 09 04
(180) 2029 09 04
(180) 2029 09 07
(180) 2029 09 07
(180) 2029 10 06
(180) 2029 10 29
(180) 2029 11 30
(180) 2030 02 18
(180) 2030 02 23
(180) 2030 03 02
(180) 2030 03 03
(180) 2029 11 19
(180) 2029 08 21
(180) 2029 10 05
(180) 2029 11 30
(180) 2029 11 13
(180) 2029 11 13
(180) 2029 12 29
(180) 2030 01 18
(180) 2029 10 20
(180) 2029 12 03
(180) 2029 12 03
(180) 2029 12 21
(180) 2029 09 17
(180) 2029 11 06
(180) 2029 11 27
(180) 2029 11 30
(180) 2029 07 08
(180) 2029 09 16
(180) 2029 10 06
(180) 2029 11 23
(180) 2029 09 16
(180) 2029 09 16
(180) 2029 08 31
(180) 2029 11 23
(180) 2029 10 07
(180) 2029 10 26
(180) 2029 11 23
(180) 2029 10 21
(180) 2029 11 16
(180) 2029 11 16
(180) 2030 01 26
(180) 2030 03 03
(180) 2030 03 03
(180) 2030 03 04
(180) 2029 07 25
(180) 2029 08 27
(180) 2029 10 06
(180) 2029 10 06
(180) 2029 08 30
(180) 2029 10 08
(180) 2029 10 20
(180) 2030 03 26
(180) 2029 08 30
(180) 2029 09 12

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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) 236971
(111) 236976
(111) 237069
(111) 237070
(111) 237234

(180) 2030 02 24
(180) 2030 03 04
(180) 2029 12 19
(180) 2029 12 19
(180) 2029 10 30
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Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 9: sprzęt komputerowy
i oprogramowanie komputerowe,
multimedialne programy komputerowe, magnetyczne i optyczne
nośniki danych, dyski z nagraniami, kasety wideo, publikacje
na nośniku CD, karty kredytowe,
moduły ładowalne zawierające
publikacje, tekst, obrazy ruchome
i nieruchome, animację i dźwięk
w formie cyfrowej; 16: druki i publikacje drukowane, w tym książki, podręczniki instruktażowe,
instrukcje obsługi, podręczniki
użytkownika, czasopisma, rysunki, broszury i ulotki na temat
komputerów, programów komputerowych,
komputerowych
urządzeń peryferyjnych, przemysłu komputerowego i Internetu,
formularze i arkusze z danymi
do programów komputerowych
i komputerów oraz podręczniki
dla użytkownika i arkusze z danymi dotyczące możliwości ich stosowania, materiały reklamowe
drukowane oraz materiały reklamowe z papieru lub z tektury, papeteria, zdjęcia, mapy, plakaty; 35:
usługi reklamowe, w tym zbieranie reklam w celu umieszczania
ich w Internecie w formie stron
internetowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
reklama radiowa i telewizyjna, reklama za pośrednictwem mediów
elektronicznych i telekomunikacyjnych, usługi promocyjne oraz
usługi marketingowe, usługi doradcze i konsultacyjne dotyczące
reklamy i mediów, organizowanie
i obsługa aukcji, systematyzacja
i kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami elektronicznymi, wyszukiwanie informacji dla
osób trzecich w bazach danych,
pośrednictwo handlowe, w tym
w handlu samochodami, usługi
w dziedzinie badania mediów,
publikacja tekstów reklamowych,
informacja handlowa, oferowanie w sklepach internetowych
różnorodnych towarów takich
jak, surowce i produkty do celów
przemysłowych, leki, pojazdy,
maszyny, narzędzia, sprzęt AGD,
sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny, sprzęt elektroniczny
dla gospodarstwa domowego,
artykuły wyposażenia domu oraz
przybory i naczynia kuchenne,
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sprzęt sportowy, turystyczny
i rekreacyjny, nośniki danych zapisane i bez zapisu, gry i zabawki, artykuły dla dzieci, artykuły
dekoracyjne, odzież i akcesoria
odzieżowe, obuwie i nakrycia głowy, produkty spożywcze i napoje,
wyroby alkoholowe i tytoniowe,
biżuteria, publikacje drukowane,
przetwarzanie danych; 38: usługi telekomunikacyjne w zakresie transmisji dźwięku, obrazu,
dokumentów i danych również
drogą elektroniczną, kablową,
bezprzewodową i satelitarną,
nadawanie programów radiowych i telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, przez satelity
i bezprzewodowo, transmisje
strumieniowe audio i wideo,
łączność za pośrednictwem terminali komputerowych, usługi
poczty elektronicznej, usługi chat
room i ogłoszeń elektronicznych
(bulletin boards). usługi wyszukiwarki internetowej, umożliwianie dostępu do sieci telekomunikacyjnych i komputerowych,
umożliwianie dostępu do komputerowych baz danych, łączność
bezprzewodowa, usługi agencji
informacyjnych, wypożyczanie
sprzętu
telekomunikacyjnego,
zbieranie i rozpowszechnianie
za pośrednictwem Internetu
wiadomości i aktualności oraz
informacji tekstowych, graficznych, dźwiękowych lub audiowizualnych z zakresu wiadomości bieżących, hobby, edukacji,
rozrywki i sportu, usługi portalu
internetowego obejmujące takie
usługi świadczone przez portal internetowy. jak: przesyłanie
za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obrazowych
i dźwiękowych z zakresu wiadomości bieżących, hobby, rozrywki
i sportu, obsługa internetowych
forów dyskusyjnych, obsługa
komunikatorów internetowych:
usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pomocą
sieci telekomunikacyjnych, sieci
komputerowych, łączy satelitarnych oraz innych środków łączności; 41: usługi edukacyjne, organizowanie i prowadzenie spotkań,
konferencji, wykładów, warsztatów, seminariów i sympozjów
na temat danych komputerowych
oraz sprzętu komputerowego,
oprogramowania komputerowego i Internetu oraz prowadzenie
szkoleń w zakresie projektowania, rozbudowywania, instalacji,
stosowania, konserwacji i napraw
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programów komputerowych, baz
danych oraz sprzętu do przetwarzania tekstów i sprzętu komputerowego, prezentacja wiadomości,
tekstów i danych zawierających
obrazy, grafikę, dźwięk, tekst lub
treści audio-wizualne dla celów
edukacyjnych lub rozrywkowych,
publikacja tekstów innych niż
reklamowe, publikacje elektroniczne on-line, fotoreportaże,
dostarczanie rozrywki za pośrednictwem Internetu, w tym gier on-line, filmów, muzyki oraz programów sportowych i kulturalnych,
informacja o rozrywce, edukacji,
hobby, w tym z dziedziny nauki,
techniki, edukacji, sportu, kultury
i rozrywki, informacja o sporcie,
kulturze i zagadnieniach dotyczących stylu życia, produkcja,
obsługa i prezentacja konkursów,
zawodów, gier i quizów dla celów
edukacyjnych i rozrywkowych,
usługi elektronicznych zbiorów
bibliotecznych; 42: usługi komputerowe, w tym usługi w zakresie
instalacji oprogramowania komputerowego oraz programowanie komputerowe, programowanie systemów komputerowych,
administrowanie serwerami komputerowymi, tworzenie i konserwacja stron internetowych dla
osób trzecich, projektowanie internetowych stron własnych osób
trzecich, umieszczanie i utrzymywanie na własnych serwerach
witryn internetowych osób trzecich (hosting), tworzenie indeksów informacji, witryn i innych
źródeł dostępnych w sieciach
komputerowych, komputerowe
zabezpieczanie przeciwwirusowe
i antyspamowe, zabezpieczanie
systemów teleinformatycznych
przed nieupoważnionym dostępem, projektowanie, rozbudowywanie i uaktualnianie sprzętu
komputerowego i oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, czasowe udostępnianie
on-line oprogramowania komputerowego, informacja on-line
dotycząca komputerów, oprogramowania komputerowego, nauki
i techniki, wyszukiwanie danych
w bazach danych, obejmujące
również usługi wyszukiwarki internetowej w zakresie wyszukiwania danych w bazach danych,
zbieranie i rozpowszechnianie
danych z baz danych, wyszukiwanie i rozpowszechnianie informacji z baz danych dla osób trzecich,
prowadzenie i udostępnianie
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serwisów internetowych umożliwiających
samoprezentację
oraz komunikację, konwersację
i wymianę poglądów pomiędzy
osobami trzecimi, a także umożliwiających udostępnianie i przechowywanie przez osoby trzecie
tekstów, informacji, danych lub
plików elektronicznych zawierających obrazy, grafikę, dźwięk, tekst
lub treści audiowizualne.
(111) 237237 (180) 2029 10 30 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 9: sprzęt komputerowy
i oprogramowanie komputerowe,
multimedialne programy komputerowe, magnetyczne i optyczne
nośniki danych, dyski z nagraniami, kasety wideo, publikacje
na nośniku CD, karty kredytowe,
moduły ładowalne zawierające
publikacje, tekst, obrazy ruchome
i nieruchome, animację i dźwięk
w formie cyfrowej; 16: druki i publikacje drukowane, w tym książki, podręczniki instruktażowe,
instrukcje obsługi, podręczniki
użytkownika, czasopisma, rysunki, broszury i ulotki na temat
komputerów, programów komputerowych,
komputerowych
urządzeń peryferyjnych, przemysłu komputerowego i Internetu,
formularze i arkusze z danymi
do programów komputerowych
i komputerów oraz podręczniki
dla użytkownika i arkusze z danymi dotyczące możliwości ich stosowania, materiały reklamowe
drukowane oraz materiały reklamowe z papieru lub z tektury, papeteria, zdjęcia, mapy, plakaty; 35:
usługi reklamowe, w tym zbieranie reklam w celu umieszczania
ich w Internecie w formie stron
internetowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
reklama radiowa i telewizyjna, reklama za pośrednictwem mediów
elektronicznych i telekomunikacyjnych, usługi promocyjne oraz
usługi marketingowe, usługi doradcze i konsultacyjne dotyczące
reklamy i mediów, organizowanie
i obsługa aukcji, systematyzacja
i kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami elektronicznymi, wyszukiwanie informacji dla
osób trzecich w bazach danych,
pośrednictwo handlowe, w tym
w handlu samochodami, usługi
w dziedzinie badania mediów,
publikacja tekstów reklamowych,
informacja handlowa, oferowanie w sklepach internetowych
różnorodnych towarów takich
jak, surowce i produkty do celów
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przemysłowych, leki, pojazdy,
maszyny, narzędzia, sprzęt AGD,
sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny, sprzęt elektroniczny
dla gospodarstwa domowego,
artykuły wyposażenia domu oraz
przybory i naczynia kuchenne,
sprzęt sportowy, turystyczny
i rekreacyjny, nośniki danych zapisane i bez zapisu, gry i zabawki, artykuły dla dzieci, artykuły
dekoracyjne, odzież i akcesoria
odzieżowe, obuwie i nakrycia głowy, produkty spożywcze i napoje,
wyroby alkoholowe i tytoniowe,
biżuteria, publikacje drukowane,
przetwarzanie danych; 38: usługi telekomunikacyjne w zakresie transmisji dźwięku, obrazu,
dokumentów i danych również
drogą elektroniczną, kablową,
bezprzewodową i satelitarną,
nadawanie programów radiowych i telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, przez satelity
i bezprzewodowo, transmisje
strumieniowe audio i wideo,
łączność za pośrednictwem terminali komputerowych, usługi
poczty elektronicznej, usługi chat
room i ogłoszeń elektronicznych
(bulletin boards). usługi wyszukiwarki internetowej, umożliwianie dostępu do sieci telekomunikacyjnych i komputerowych,
umożliwianie dostępu do komputerowych baz danych, łączność
bezprzewodowa, usługi agencji
informacyjnych, wypożyczanie
sprzętu
telekomunikacyjnego,
zbieranie i rozpowszechnianie
za pośrednictwem Internetu
wiadomości i aktualności oraz
informacji tekstowych, graficznych, dźwiękowych lub audiowizualnych z zakresu wiadomości bieżących, hobby, edukacji,
rozrywki i sportu, usługi portalu
internetowego obejmujące takie
usługi świadczone przez portal internetowy. jak: przesyłanie
za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obrazowych
i dźwiękowych z zakresu wiadomości bieżących, hobby, rozrywki
i sportu, obsługa internetowych
forów dyskusyjnych, obsługa
komunikatorów internetowych:
usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pomocą
sieci telekomunikacyjnych, sieci
komputerowych, łączy satelitarnych oraz innych środków łączności; 41: usługi edukacyjne, organizowanie i prowadzenie spotkań,
konferencji, wykładów, warsztatów, seminariów i sympozjów
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na temat danych komputerowych
oraz sprzętu komputerowego,
oprogramowania komputerowego i Internetu oraz prowadzenie
szkoleń w zakresie projektowania, rozbudowywania, instalacji,
stosowania, konserwacji i napraw
programów komputerowych, baz
danych oraz sprzętu do przetwarzania tekstów i sprzętu komputerowego, prezentacja wiadomości,
tekstów i danych zawierających
obrazy, grafikę, dźwięk, tekst lub
treści audio-wizualne dla celów
edukacyjnych lub rozrywkowych,
publikacja tekstów innych niż
reklamowe, publikacje elektroniczne on-line, fotoreportaże,
dostarczanie rozrywki za pośrednictwem Internetu, w tym gier on-line, filmów, muzyki oraz programów sportowych i kulturalnych,
informacja o rozrywce, edukacji,
hobby, w tym z dziedziny nauki,
techniki, edukacji, sportu, kultury
i rozrywki, informacja o sporcie,
kulturze i zagadnieniach dotyczących stylu życia, produkcja,
obsługa i prezentacja konkursów,
zawodów, gier i quizów dla celów
edukacyjnych i rozrywkowych,
usługi elektronicznych zbiorów
bibliotecznych; 42: usługi komputerowe, w tym usługi w zakresie
instalacji oprogramowania komputerowego oraz programowanie komputerowe, programowanie systemów komputerowych,
administrowanie serwerami komputerowymi, tworzenie i konserwacja stron internetowych dla
osób trzecich, projektowanie internetowych stron własnych osób
trzecich, umieszczanie i utrzymywanie na własnych serwerach
witryn internetowych osób trzecich (hosting), tworzenie indeksów informacji, witryn i innych
źródeł dostępnych w sieciach
komputerowych, komputerowe
zabezpieczanie przeciwwirusowe
i antyspamowe, zabezpieczanie
systemów teleinformatycznych
przed nieupoważnionym dostępem, projektowanie, rozbudowywanie i uaktualnianie sprzętu
komputerowego i oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, czasowe udostępnianie
on-line oprogramowania komputerowego, informacja on-line
dotycząca komputerów, oprogramowania komputerowego, nauki
i techniki, wyszukiwanie danych
w bazach danych, obejmujące
również usługi wyszukiwarki in-

(111) 237281
(111) 237300
(111) 237365
(111) 237366
(111) 237367
(111) 237368
(111) 237379
(111) 237383
(111) 237409
(111) 237551
(111) 237553
(111) 237599
(111) 237600
(111) 237645
(111) 237783
(111) 237813
(111) 237879
(111) 237890
(111) 237951
(111) 237958
(111) 238043
(111) 238084
(111) 238107
(111) 238113
(111) 238142
(111) 238147
(111) 238453
(111) 238512
(111) 238513
(111) 238514
(111) 238515
(111) 238516
(111) 238521
(111) 239166
(111) 239208
(111) 239209
(111) 239320
(111) 239333
(111) 239334
(111) 239426
(111) 239446
(111) 239526
(111) 239535

(180) 2029 12 07
(180) 2030 03 01
(180) 2029 08 25
(180) 2029 08 26
(180) 2029 09 10
(180) 2029 09 10
(180) 2029 10 12
(180) 2029 10 21
(180) 2030 01 15
(180) 2029 05 05
(180) 2029 07 27
(180) 2030 03 29
(180) 2030 03 29
(180) 2029 10 26
(180) 2029 09 08
(180) 2030 01 26
(180) 2029 09 10
(180) 2029 10 21
(180) 2029 10 27
(180) 2030 02 05
(180) 2030 03 12
(180) 2030 03 10
(180) 2029 09 11
(180) 2029 12 15
(180) 2030 03 03
(180) 2030 03 10
(180) 2029 08 17
(180) 2029 11 13
(180) 2029 11 13
(180) 2029 11 13
(180) 2029 11 13
(180) 2029 11 13
(180) 2029 12 22
(180) 2029 08 26
(180) 2030 02 18
(180) 2030 02 18
(180) 2029 09 10
(180) 2029 09 22
(180) 2029 09 22
(180) 2029 10 07
(180) 2029 05 29
(180) 2029 11 03
(180) 2029 12 31
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ternetowej w zakresie wyszukiwania danych w bazach danych,
zbieranie i rozpowszechnianie
danych z baz danych, wyszukiwanie i rozpowszechnianie informacji z baz danych dla osób trzecich,
prowadzenie i udostępnianie
serwisów internetowych umożliwiających
samoprezentację
oraz komunikację, konwersację
i wymianę poglądów pomiędzy
osobami trzecimi, a także umożliwiających udostępnianie i przechowywanie przez osoby trzecie
tekstów, informacji, danych lub
plików elektronicznych zawierających obrazy, grafikę, dźwięk,
tekst lub treści audiowizualne;
45: usługi pośrednictwa w zawieraniu znajomości przez Internet,
umożliwianie samoprezentacji
w celu nawiązania kontaktów towarzyskich (social networking)
w Internecie.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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(111) 239541
(111) 239723
(111) 239915
(111) 240004
(111) 240005
(111) 240093
(111) 240490
(111) 240719
(111) 240949
(111) 241022
(111) 241268
(111) 241272
(111) 241486
(111) 241540
(111) 241716
(111) 241956
(111) 242054
(111) 242227
(111) 242228
(111) 242229
(111) 242230
(111) 242349
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(180) 2030 02 22
(180) 2030 03 22
(180) 2029 09 14
(180) 2029 07 27
(180) 2029 07 27
(180) 2029 10 07
(180) 2030 02 22
(180) 2030 02 15
(180) 2029 09 17
(180) 2029 09 09
(180) 2029 09 30
(180) 2030 02 12
(180) 2030 06 28
(180) 2030 08 31
(180) 2030 02 09
(180) 2029 10 16
(180) 2030 02 22
(180) 2030 09 02
(180) 2030 09 03
(180) 2030 09 03
(180) 2030 09 03
(180) 2029 11 10

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w 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: 9: sprzęt komputerowy
i oprogramowanie komputerowe,
multimedialne programy komputerowe, magnetyczne i optyczne
nośniki danych, dyski z nagraniami, kasety wideo, publikacje
na nośniku CD, karty kredytowe,
moduły ładowalne zawierające
publikacje, tekst, obrazy ruchome
i nieruchome, animację i dźwięk
w formie cyfrowej; 16: druki i publikacje drukowane, w tym książki, podręczniki instruktażowe,
instrukcje obsługi, podręczniki
użytkownika, czasopisma, rysunki, broszury i ulotki na temat
komputerów, programów komputerowych,
komputerowych
urządzeń peryferyjnych, przemysłu komputerowego i Internetu,
formularze i arkusze z danymi
do programów komputerowych
i komputerów oraz podręczniki
dla użytkownika i arkusze z danymi dotyczące możliwości ich stosowania, materiały reklamowe
drukowane oraz materiały reklamowe z papieru lub z tektury, papeteria, zdjęcia, mapy, plakaty; 35:
usługi reklamowe, w tym zbieranie reklam w celu umieszczania
ich w Internecie w formie stron
internetowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
reklama radiowa i telewizyjna, reklama za pośrednictwem mediów
elektronicznych i telekomunikacyjnych, usługi promocyjne oraz
usługi marketingowe, usługi doradcze i konsultacyjne dotyczące
reklamy i mediów, organizowanie
i obsługa aukcji, systematyzacja
i kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami elektroniczny-
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mi, wyszukiwanie informacji dla
osób trzecich w bazach danych,
pośrednictwo handlowe, w tym
w handlu samochodami, usługi
w dziedzinie badania mediów,
publikacja tekstów reklamowych,
informacja handlowa, oferowanie w sklepach internetowych
różnorodnych towarów takich
jak: surowce i produkty do celów
przemysłowych, leki, pojazdy,
maszyny, narzędzia, sprzęt AGD,
sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny, sprzęt elektroniczny
dla gospodarstwa domowego,
artykuły wyposażenia domu oraz
przybory i naczynia kuchenne,
sprzęt sportowy, turystyczny
i rekreacyjny, nośniki danych zapisane i bez zapisu, gry i zabawki, artykuły dla dzieci, artykuły
dekoracyjne, odzież i akcesoria
odzieżowe, obuwie i nakrycia głowy, produkty spożywcze i napoje,
wyroby alkoholowe i tytoniowe,
biżuteria, publikacje drukowane,
przetwarzanie danych; 38: usługi telekomunikacyjne w zakresie transmisji dźwięku, obrazu,
dokumentów i danych również
drogą elektroniczną, kablową,
bezprzewodową i satelitarną,
nadawanie programów radiowych i telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, przez satelity
i bezprzewodowo, transmisje
strumieniowe audio i wideo,
łączność za pośrednictwem terminali komputerowych, usługi
poczty elektronicznej, usługi chat
room i ogłoszeń elektronicznych
(bulletin boards), usługi wyszukiwarki internetowej, umożliwianie dostępu do sieci telekomunikacyjnych i komputerowych,
umożliwianie dostępu do komputerowych baz danych, łączność
bezprzewodowa, usługi agencji
informacyjnych, wypożyczanie
sprzętu
telekomunikacyjnego,
zbieranie i rozpowszechnianie
za pośrednictwem Internetu
wiadomości i aktualności oraz
informacji tekstowych, graficznych, dźwiękowych lub audiowizualnych z zakresu wiadomości bieżących, hobby, edukacji,
rozrywki i sportu, usługi portalu
internetowego obejmujące takie
usługi świadczone przez portal internetowy, jak: przesyłanie
za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obrazowych
i dźwiękowych z zakresu wiadomości bieżących, hobby, rozrywki
i sportu, obsługa internetowych
forów dyskusyjnych, obsługa
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(111) 242423
(111) 242424
(111) 242617
(111) 242909
(111) 243204
(111) 243236
(111) 243266
(111) 243382
(111) 243509
(111) 244905
(111) 245249
(111) 245577
(111) 245578
(111) 246407
(111) 246408
(111) 246409
(111) 247124
(111) 247446
(111) 247507
(111) 249864
(111) 251383
(111) 252249
(111) 252545
(111) 253154
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(180) 2030 03 29
(180) 2030 03 29
(180) 2029 10 05
(180) 2029 09 02
(180) 2030 03 22
(180) 2030 08 13
(180) 2029 10 27
(180) 2029 10 01
(180) 2030 01 05
(180) 2030 08 31
(180) 2029 08 18
(180) 2029 09 17
(180) 2029 09 21
(180) 2029 09 07
(180) 2029 09 07
(180) 2029 09 07
(180) 2029 12 15
(180) 2029 11 04
(180) 2030 01 15
(180) 2029 09 28
(180) 2030 01 25
(180) 2030 09 08
(180) 2030 03 09
(180) 2029 11 24

komunikatorów internetowych,
usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pomocą
sieci telekomunikacyjnych, sieci
komputerowych, łączy satelitarnych oraz innych środków łączności; 41: usługi edukacyjne, organizowanie i prowadzenie spotkań,
konferencji, wykładów, warsztatów, seminariów i sympozjów
na temat danych komputerowych
oraz sprzętu komputerowego,
oprogramowania komputerowego i Internetu oraz prowadzenie
szkoleń w zakresie projektowania, rozbudowywania, instalacji,
stosowania, konserwacji i napraw
programów komputerowych, baz
danych oraz sprzętu do przetwarzania tekstów i sprzętu komputerowego, prezentacja wiadomości,
tekstów i danych zawierających
obrazy, grafikę, dźwięk, tekst lub
treści audio-wizualne dla celów
edukacyjnych lub rozrywkowych,
publikacja tekstów innych niż
reklamowe, publikacje elektroniczne on-line, fotoreportaże,
dostarczanie rozrywki za pośrednictwem Internetu, w tym gier on-line, filmów, muzyki oraz programów sportowych i kulturalnych,
informacja o rozrywce, edukacji,
hobby, w tym z dziedziny nauki,
techniki, edukacji, sportu, kultury
i rozrywki, informacja o sporcie,
kulturze i zagadnieniach dotyczących stylu życia, produkcja,
obsługa i prezentacja konkursów,
zawodów, gier i quizów dla celów
edukacyjnych i rozrywkowych,
usługi elektronicznych zbiorów
bibliotecznych.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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) 254724
(111) 255047
(111) 256306
(111) 257435
(111) 257887
(111) 257971
(111) 258404
(111) 258405
(111) 259005
(111) 261880
(111) 262351
(111) 262683
(111) 262805
(111) 272893
(111) 274403
(111) 274998
(111) 304615

(180) 2030 01 06
(180) 2029 10 30
(180) 2029 12 22
(180) 2029 08 21
(180) 2029 10 21
(180) 2029 11 12
(180) 2029 08 24
(180) 2029 08 24
(180) 2030 01 12
(180) 2030 03 23
(180) 2029 06 04
(180) 2029 10 08
(180) 2029 09 07
(180) 2029 11 12
(180) 2029 11 25
(180) 2029 12 29
(180) 2029 09 17

Nr 11/2019
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

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) 435341
(210) 491476
(210) 485640
(210) 469102
(210) 401774
(210) 409407
(210) 462542
(210) 471800
(210) 482069
(210) 437017
(210) 441466
(210) 452413
(210) 457762
(210) 464015
(210) 464840
(210) 471859
(210) 472305
(210) 477447
(210) 482522
(210) 482919
(210) 488220
(210) 489593
(210) 489594
(210) 490493
(210) 490510
(210) 491120
(210) 491861
(210) 494582
(210) 496043
(210) 496433
(210) 496523
(210) 496760
(210) 496963
(210) 496972
(210) 496973
(210) 497095
(210) 497116
(210) 497956
(210) 498518

04/2015
U
U
U
20/2012
09/2013
U
U
U
07/2015
16/2015
11/2016
15/2016
U
U
ZT26/2017
ZT27/2017
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

(210) 482380
(210) 458896
(210) 443841
(210) 472617
(210) 473330
(210) 473930
(210) 476526
(210) 476797
(210) 478858
(210) 423074
(210) 444179
(210) 456000
(210) 465481
(210) 466585
(210) 480417
(210) 481904
(210) 486853
(210) 487390
(210) 492449
(210) 494561
(210) 494987
(210) 473331
(210) 486814
(210) 487283
(210) 487284
(210) 489337
(210) 491031
(210) 494536
(210) 495050
(210) 497468
(210) 483685
(210) 478841
(210) 467501
(210) 446700
(210) 459409
(210) 462461
(210) 498052
(210) 498034
(210) 497075

ZT13/2018
U
20/2015
ZT32/2017
U
ZT39/2017
U
U
U
07/2014
21/2015
ZT14/2019
U
U
U
U
U
ZT35/2018
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
ZT14/2017
25/2015
U
ZT41/2017
U
U
U

Nr 11/2019
(210) 496546
(210) 494071

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
U
U

(210) 490587
(210) 471356

ZT45/2018
U

DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA PRAWA WYDANE PO
OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU
LUB UJAWNIENIU ZGŁOSZENIA NA STRONIE
INTERNETOWEJ URZĘDU PATENTOWEGO RP
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 427729
(210) 494700
(210) 489933
(210) 486878
(210) 488304
(210) 447359
(210) 473391
(210) 489380
(210) 491190
(210) 497637
(210) 427314
(210) 407982
(210) 407981
(210) 485910
(210) 489389
(210) 494940
(210) 500764
(210) 439724
(210) 439725
(210) 486888
(210) 496577
(210) 484679
(210) 490744
(210) 491768
(210) 492811
(210) 492888
(210) 492889
(210) 492890
(210) 493411
(210) 493412
(210) 493413
(210) 493414
(210) 493830
(210) 494474
(210) 494542
(210) 494544
(210) 494545
(210) 494583
(210) 494730
(210) 495031
(210) 495079
(210) 495258
(210) 495426
(210) 495887
(210) 496574
(210) 496709
(210) 496756
(210) 497145
(210) 497146
(210) 497414
(210) 497920
(210) 497944

16/2014
ZT17/2019
ZT44/2018
U
ZT40/2018
1/2016
U
U
ZT50/2018
U
15/2014
06/2013
06/2013
ZT25/2018
U
ZT17/2019
U
13/2015
13/2015
ZT31/2018
ZT15/2019
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

(210) 497946
(210) 498438
(210) 498561
(210) 498570
(210) 498572
(210) 498575
(210) 498578
(210) 498632
(210) 498650
(210) 498651
(210) 498662
(210) 498679
(210) 498737
(210) 498805
(210) 498856
(210) 498857
(210) 498875
(210) 492267
(210) 405449
(210) 496621
(210) 405448
(210) 405450
(210) 477766
(210) 493924
(210) 497280
(210) 477149
(210) 498876
(210) 498946
(210) 499040
(210) 499079
(210) 499080
(210) 499082
(210) 499214
(210) 499338
(210) 499355
(210) 499362
(210) 499369
(210) 499546
(210) 499561
(210) 499572
(210) 499804
(210) 499806
(210) 499860
(210) 500184
(210) 500329
(210) 501211
(210) 501326
(210) 501422
(210) 501427
(210) 501534
(210) 501799
(210) 501945

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
ZT50/2018
02/2013
ZT15/2019
02/2013
02/2013
U
ZT09/2019
ZT19/2019
ZT50/2017
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
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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) 328187
(210) 383733
(210) 385322
(210) 389666
(210) 398676
(210) 405506
(210) 416550
(210) 418326
(210) 419575
(210) 419576
(210) 425791
(210) 425906
(210) 426305
(210) 426615
(210) 426686
(210) 428007
(210) 428011
(210) 428012
(210) 428013
(210) 429830
(210) 430193
(210) 432686
(210) 433111
(210) 434212
(210) 434322
(210) 438073
(210) 440475
(210) 442326
(210) 442493
(210) 444713
(210) 444714
(210) 444716
(210) 445111
(210) 445471
(210) 445473
(210) 445474
(210) 447378
(210) 447379
(210) 448394
(210) 448952
(210) 450154
(210) 451341
(210) 451761
(210) 451762
(210) 451923
(210) 452514
(210) 453348
(210) 453419
(210) 454202
(210) 454722
(210) 463404
(210) 466936
(210) 471205
(210) 471829
(210) 472868
(210) 473325
(210) 475226
(210) 476549
(210) 479231
(210) 480502

22/2007
15/2011
17/2011
25/2011
14/2012
02/2013
22/2013
25/2013
01/2014
01/2014
13/2014
13/2014
14/2014
14/2014
14/2014
17/2014
17/2014
17/2014
17/2014
20/2014
20/2014
25/2014
26/2014
09/2015
02/2015
10/2015
14/2015
20/2015
18/2015
22/2015
22/2015
22/2015
23/2015
23/2015
23/2015
23/2015
01/2016
01/2016
03/2016
04/2016
06/2016
09/2016
10/2016
10/2016
10/2016
11/2016
13/2016
13/2016
14/2016
21/2016
31/2018
09/2017
27/2017
41/2018
39/2018
36/2017
06/2018
34/2018
40/2018
34/2018

(210) 480700
(210) 480719
(210) 480891
(210) 481622
(210) 481658
(210) 481974
(210) 482103
(210) 482310
(210) 482382
(210) 483438
(210) 483820
(210) 483880
(210) 484121
(210) 484179
(210) 484221
(210) 484416
(210) 484418
(210) 484663
(210) 484794
(210) 484877
(210) 484957
(210) 484962
(210) 484969
(210) 485046
(210) 485049
(210) 485071
(210) 485422
(210) 485428
(210) 485555
(210) 485740
(210) 485770
(210) 485773
(210) 485789
(210) 485793
(210) 485843
(210) 485898
(210) 485955
(210) 486067
(210) 486119
(210) 486125
(210) 486164
(210) 486211
(210) 486404
(210) 486406
(210) 486449
(210) 486450
(210) 486451
(210) 486480
(210) 486551
(210) 486566
(210) 486669
(210) 486702
(210) 486705
(210) 486874
(210) 486944
(210) 486949
(210) 486985
(210) 487093
(210) 487158
(210) 487197

43/2018
31/2018
10/2018
41/2018
34/2018
34/2018
38/2018
38/2018
33/2018
37/2018
42/2018
34/2018
42/2018
25/2018
37/2018
26/2018
24/2018
23/2018
25/2018
26/2018
34/2018
34/2018
27/2018
22/2018
22/2018
22/2018
39/2018
26/2018
26/2018
38/2018
30/2018
30/2018
43/2018
43/2018
25/2018
25/2018
39/2018
35/2018
31/2018
26/2018
31/2018
33/2018
37/2018
37/2018
34/2018
34/2018
34/2018
34/2018
34/2018
34/2018
33/2018
34/2018
34/2018
40/2018
38/2018
34/2018
42/2018
29/2018
40/2018
37/2018
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(210) 487215
(210) 487224
(210) 487225
(210) 487232
(210) 487458
(210) 487461
(210) 487465
(210) 487528
(210) 487546
(210) 487553
(210) 487554
(210) 487562
(210) 487565
(210) 487567
(210) 487579
(210) 487590
(210) 487610
(210) 487611
(210) 487739
(210) 487768
(210) 487770
(210) 487780
(210) 487785
(210) 487809
(210) 487832
(210) 487838
(210) 487843
(210) 487878
(210) 487894
(210) 487908
(210) 487935
(210) 487997
(210) 488020
(210) 488030
(210) 488031
(210) 488050
(210) 488053
(210) 488090
(210) 488125
(210) 488165
(210) 488167
(210) 488168
(210) 488170
(210) 488185
(210) 488213
(210) 488218
(210) 488284
(210) 488286
(210) 488309
(210) 488396
(210) 488399
(210) 488490
(210) 488495
(210) 488534
(210) 488536
(210) 488548
(210) 488549
(210) 488555
(210) 488565
(210) 488614
(210) 488626
(210) 488671
(210) 488700
(210) 488715
(210) 488717
(210) 488770
(210) 488773
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33/2018
33/2018
37/2018
36/2018
37/2018
35/2018
36/2018
33/2018
35/2018
33/2018
36/2018
34/2018
34/2018
34/2018
34/2018
35/2018
36/2018
36/2018
36/2018
39/2018
39/2018
36/2018
39/2018
41/2018
37/2018
41/2018
46/2018
33/2018
33/2018
35/2018
43/2018
37/2018
36/2018
34/2018
34/2018
38/2018
35/2018
37/2018
33/2018
39/2018
39/2018
39/2018
44/2018
37/2018
35/2018
38/2018
36/2018
37/2018
34/2018
34/2018
34/2018
37/2018
40/2018
42/2018
37/2018
39/2018
37/2018
37/2018
36/2018
37/2018
41/2018
37/2018
38/2018
37/2018
37/2018
40/2018
40/2018

(210) 488805
(210) 488810
(210) 488818
(210) 488901
(210) 488919
(210) 488960
(210) 488964
(210) 488965
(210) 488967
(210) 488968
(210) 488969
(210) 488972
(210) 488973
(210) 488996
(210) 488998
(210) 489001
(210) 489010
(210) 489012
(210) 489022
(210) 489076
(210) 489079
(210) 489084
(210) 489147
(210) 489148
(210) 489166
(210) 489174
(210) 489175
(210) 489177
(210) 489179
(210) 489197
(210) 489215
(210) 489270
(210) 489287
(210) 489352
(210) 489361
(210) 489384
(210) 489412
(210) 489494
(210) 489500
(210) 489515
(210) 489546
(210) 489549
(210) 489609
(210) 489613
(210) 489727
(210) 489732
(210) 489750
(210) 489779
(210) 489783
(210) 489784
(210) 489886
(210) 489887
(210) 489888
(210) 489889
(210) 489961
(210) 489997
(210) 490082
(210) 490114
(210) 490115
(210) 490160
(210) 490364
(210) 490478
(210) 490559
(210) 490607
(210) 490714
(210) 490951

39/2018
44/2018
42/2018
38/2018
38/2018
39/2018
39/2018
39/2018
39/2018
39/2018
38/2018
38/2018
38/2018
38/2018
38/2018
38/2018
39/2018
39/2018
40/2018
40/2018
40/2018
40/2018
39/2018
40/2018
39/2018
40/2018
39/2018
40/2018
39/2018
38/2018
39/2018
39/2018
42/2018
40/2018
39/2018
39/2018
40/2018
40/2018
40/2018
40/2018
45/2018
46/2018
40/2018
40/2018
45/2018
41/2018
45/2018
41/2018
41/2018
41/2018
47/2018
47/2018
47/2018
47/2018
44/2018
44/2018
42/2018
44/2018
43/2018
42/2018
44/2018
44/2018
45/2018
44/2018
45/2018
45/2018

Nr 11/2019
UNIEWAŻNIENIE PRAWA

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer unieważnionego
prawa ochronnego oraz zakres unieważnienia.
(111) 217375

Prawo unieważniono w całości.

WYGAŚNIĘCIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(111) 216866 (141) 2019 02 25

(111) 216866

(141) 2019 05 14

Prawo wygasło w części dla
usług: usługi ubezpieczeniowe:
usługi monetarne w postaci wymiany monet, produkcji monet
okolicznościowych i wymiany
walut; usługi finansowe w formie usług doradczych w zakresie
inwestycji finansowych związanych z nieruchomościami hotelowymi świadczonymi tylko dla
i na rzecz podmiotów związanych
z siecią Orbis i tylko w związku
z ich uczestnictwem w sieci Orbis lub procesem przyłączania się
do sieci Orbis; wycena kosztów
remontów i modernizacji nieruchomości hotelowych świadczonych dla podmiotów w związku
z ich uczestnictwem w sieci Orbis
lub procesem przyłączania się
do sieci Orbis; emitowanie i zarządzanie własnymi obligacjami;
administrowanie sprawami finansowymi i związanymi z nieruchomościami hoteli własnych,
hoteli franczyzowych oraz hoteli
zarządzanych – także w trakcie
budowy; dokonywanie przelewów pieniężnych, przyjmowanie
i dokonywanie płatności, obsługa
rozliczeń finansowych, przyjmowanie płatności kartą, wszystko
w związku z zarządzaniem hotelami; zbiórki charytatywne; wszystkie wyżej wymienione usługi
z wyłączeniem usług świadczonych w odniesieniu do hoteli,
restauracji i branży turystycznej;
wyżej wymienione usługi obejmujące w szczególności usługi inwestycyjne oraz usługi związane
z doradztwem inwestycyjnym lub
organizacją i funkcjonowaniem
funduszy inwestycyjnych (klasa
36 w części)
Prawo wygasło w części dla towarów: administrowanie sprawami
finansowymi i związanymi z nieruchomościami hoteli własnych,
hoteli franczyzowych oraz hoteli
zarządzanych – także w trakcie budowy z wyłączeniem administrowania sprawami finansowymi hoteli własnych, hoteli franczyzowych
oraz hoteli zarządzanych – także
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w trakcie budowy i administrowania sprawami związanymi z nieruchomościami hoteli własnych,
hoteli franczyzowych oraz hoteli
zarządzanych – także w trakcie budowy (klasa 36 w części)

DECYZJE O ZMIANIE, UCHYLENIU LUB STWIERDZENIU
NIEWAŻNOŚCI DECYZJI OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia albo
numer prawa ochronnego na znak towarowy, numer i rok wydania
Wiadomości Urzędu Patentowego, w którym ogłoszona została decyzja podlegająca zmianie, uchyleniu albo której nieważność Urząd
Patentowy RP stwierdził, datę i treść decyzji uchylającej, zmieniającej
lub stwierdzającej nieważność decyzji uprzednio ogłoszonej.
(111) 156304
05/2005
2019 05 30
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.), Urząd
Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 31.08.2004 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej
wykazu usług z klasy 35: powinno być: klasa 35 (…) „zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów: apaszki jedwabne, antystresery,
baloniki, bandanki, bariery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych (…)
(111) 168236
05/2006
2019 06 07
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 31 maja
2019 r. zmieniającą decyzję z dnia 26 października 2005 r. dotyczącą udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej wskazania usług w klasie 35: powinno być: (…) prowadzenie
sprzedaży towarów (…) podkładki pod mysz, terkotki, medale, banery, bloczki karteczek samoprzylepnych (…)
(111) 183584
06/2007
2019 06 10
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.), Urząd
Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 01.10.2006 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej
wykazu usług z klasy 35: powinno być: klasa 35 (…) „zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów: (…) bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych (…)
(111) 185816
08/2007
2019 06 05
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.), Urząd
Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 18.01.2007 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej
wykazu usług z klasy 35: powinno być: „(…) zgrupowanie na rzecz
osób trzecich towarów (…), bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych, bluzy (…)”
(111) 186431
08/2007
2019 06 05
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.), Urząd
Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 23.11.2006 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej
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wykazu usług z klasy 35: powinno być: „(…) zgrupowanie na rzecz
osób trzecich towarów: (…) banery, bloczki karteczek samoprzylepnych, breloczki, (…)”
(111) 187740
09/2007
2019 06 13
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.), Urząd
Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 04.01.2007 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej
wykazu usług z klasy 35: powinno być: klasa 35 (…) „zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów: apaszki jedwabne, antystresery,
baloniki, bandanki, bariery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych (…)
(111) 188408
10/2007
2019 06 10
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.), Urząd
Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 23.01.2007 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej
wykazu usług z klasy 35: powinno być: klasa 35 „(…) zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów: (…), bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych (…)
(111) 188484
10/2007
2019 05 31
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.), Urząd
Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 23.01.2007 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej
wykazu usług z klasy 35: powinno być: klasa 35 (…) „zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów: apaszki jedwabne, antystresery,
baloniki, bandanki, bariery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych (…)
(111) 188702
10/2007
2019 06 13
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.), Urząd
Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 02.02.2007 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej
wykazu usług z klasy 35: powinno być: klasa 35 (…) „zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów: apaszki jedwabne, antystresery,
baloniki, bandanki, bariery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych (…)
(111) 189921
11/2007
2019 06 13
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.), Urząd
Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 02.03.2007 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej
wykazu usług z klasy 35: powinno być: klasa 35 (…) „zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów: apaszki jedwabne, antystresery,
baloniki, bandanki, bariery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych (…)
(111) 189922
11/2007
2019 06 13
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.), Urząd
Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 02.03.2007 r. o udzie-
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leniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej
wykazu usług z klasy 35: powinno być: klasa 35 (…) „zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów: apaszki jedwabne, antystresery,
baloniki, bandanki, bariery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych (…)
(111) 191111
12/2007
2019 06 05
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.), Urząd
Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 03.04.2007 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej
wykazu usług z klasy 35: powinno być: „(…) zgrupowanie na rzecz
osób trzecich towarów: (…), banery, bloczki karteczek samoprzylepnych, breloczki, (…)”
(111) 191115
12/2007
2019 06 06
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.), Urząd
Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 04.04.2007 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej
wykazu usług z klasy 35: powinno być: klasa 35 „(…) zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów: apaszki jedwabne, antystresery,
baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych (…)
(111) 192253
01/2008
2019 06 07
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.) Urząd
Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 8 maja 2007 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej
wykazu usług z klasy 35: powinno być: klasa 35 (…) „zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów: apaszki jedwabne, antystresery,
baloniki, bandanki, bariery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych (…)
(111) 193849
02/2008
2019 06 14
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.),
Urząd Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 15 czerwca
2007 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej wykazu usług z klasy 35: powinno być: klasa 35 „(…)
zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów: apaszki jedwabne,
antystresery, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki
karteczek samoprzylepnych (…)
(111) 193892
02/2008
2019 06 06
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.),
Urząd Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 18 czerwca
2007 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej wykazu usług z klasy 35: powinno być: klasa 35 (…)
„zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów: apaszki jedwabne,
antystresery, baloniki, bandanki, bariery, bezrękawniki, bloczki
karteczek samoprzylepnych (…)
(111) 193906
02/2008
2019 06 06
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
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własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.),
Urząd Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 18 czerwca
2007 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej wykazu usług z klasy 35: powinno być: klasa 35 (…)
„zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów: apaszki jedwabne,
antystresery, baloniki, bandanki, bariery, bezrękawniki, bloczki
karteczek samoprzylepnych (…)
(111) 194476
02/2008
2019 06 13
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.), Urząd
Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 28.06.2007 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej
wykazu usług z klasy 35: powinno być: klasa 35 (…) „zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów: apaszki jedwabne, antystresery,
baloniki, bandanki, bariery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych (…)
(111) 194479
02/2008
2019 06 18
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.), Urząd
Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 28.06.2007 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej
wykazu usług z klasy 35: powinno być: klasa 35 (…) „zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów: apaszki jedwabne, antystresery,
baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych (…)
(111) 194480
02/2008
2019 06 18
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.), Urząd
Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 28.06.2007 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej
wykazu usług z klasy 35: powinno być: klasa 35 (…) „zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów: apaszki jedwabne, antystresery,
baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych (…)
(111) 194859
03/2008
2019 06 06
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.), Urząd
Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 4 lipca 2007 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej
wykazu usług z klasy 35: powinno być: klasa 35 (…) „zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów: apaszki jedwabne, antystresery,
baloniki, bandanki, bariery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych (…)
(111) 194954
03/2008
2019 06 06
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.), Urząd Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 09.07.2007 r. o udzieleniu
prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej wykazu
usług z klasy 35: powinno być: klasa 35 (…) „prowadzenie sprzedaży
towarów: apaszki jedwabne, antystresery, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych (…)
(111) 195332
03/2008
2019 06 05
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
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zm) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.),
Urząd Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 18.07.2007 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej wykazu usług z klasy 35: powinno być: „(…) zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów: (…) bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych, bluzy (…)”

zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.),
Urząd Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 19.10.2007 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej wykazu usług z klasy 35: powinno być: „(…) prowadzenie
punktów sprzedaży towarów: (…) bezrękawniki, bloczki karteczek
samoprzylepnych, bluzy, (…)”

(111) 195408
03/2008
2019 06 07
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.),
Urząd Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 23 lipca 2007 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej wykazu usług z klasy 35: powinno być: klasa 35 „(…) prowadzenie punktów sprzedaży towarów: apaszki jedwabne, antystresery, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki karteczek
samoprzylepnych (…)”

(111) 198868
06/2008
2019 06 07
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.),
Urząd Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 19 października
2007 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej wykazu usług z klasy 35: powinno być: klasa 35 (…)
„zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów: apaszki jedwabne,
antystresery, baloniki, bandanki, bariery, bezrękawniki, bloczki
karteczek samoprzylepnych (…)

(111) 195409
03/2008
2019 06 07
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.),
Urząd Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 23 lipca 2007 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej wykazu usług z klasy 35: powinno być: klasa 35 „(…) prowadzenie punktów sprzedaży towarów: apaszki jedwabne, antystresery, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki karteczek
samoprzylepnych (…)”

(111) 198869
06/2008
2019 06 06
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.),
Urząd Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 19 października
2007 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej wykazu usług z klasy 35: powinno być: klasa 35 (…)
„prowadzenie punktów sprzedaży towarów: apaszki jedwabne,
antystresery, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki
karteczek samoprzylepnych (…)

(111) 196172
04/2008
2019 06 08
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.), Urząd
Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 27.08.2007 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej
wykazu usług z klasy 35: powinno być: klasa 35 (…) „prowadzenie
detalicznej i hurtowej sprzedaży towarów: apaszki jedwabne, antystresery, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych (…)”

(111) 198870
06/2008
2019 06 07
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.) Urząd
Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 19 października 2007 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej wykazu usług z klasy 35: powinno być: klasa 35 „(…) prowadzenie punktów sprzedaży towarów: apaszki jedwabne, antystresery, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki karteczek
samoprzylepnych (…)”

(111) 196179
08/2008
2019 05 31
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.), Urząd
Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 27.08.2007 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej
wykazu usług z klasy 35: powinno być: klasa 35 (…) „zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów: apaszki jedwabne, antystresery,
baloniki, bandanki, bariery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych (…)

(111) 198871
06/2008
2019 06 07
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.),
Urząd Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 19 października
2007 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części
dotyczącej wykazu usług z klasy 35: powinno być: klasa 35 „(…)„
prowadzenie punktów sprzedaży towarów: apaszki jedwabne, antystresery, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych (…)”

(111) 197239
05/2008
2019 06 06
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.), Urząd
Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 28.09.2007 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej
wykazu usług z klasy 35: powinno być: klasa 35 (…) „zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów: apaszki jedwabne, antystresery,
baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych (…)

(111) 198872
06/2008
2019 06 06
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.),
Urząd Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 19 października
2007 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej wykazu usług z klasy 35: powinno być: klasa 35 (…)
„zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów: apaszki jedwabne,
antystresery, baloniki, bandanki, bariery, bezrękawniki, bloczki
karteczek samoprzylepnych (…)

(111) 198864
06/2008
2019 06 05
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.

(111) 198873
06/2008
07 06 2019
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
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zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.),
Urząd Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 19.10.2007 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej wykazu usług z klasy 35: powinno być: „(…) prowadzenie
punktów sprzedaży towarów: (…), bezrękawniki, bloczki karteczek
samoprzylepnych, bluzy, (…)”
(111) 199492
06/2008
2019 06 06
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.), Urząd
Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 16.10.2007 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej wykazu usług z klasy 35: powinno być: klasa 35 9. wiersz w tej klasie:
„(…) prowadzenie punktów sprzedaży towarów: apaszki jedwabne, antystresery, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki
karteczek samoprzylepnych, (…)
(111) 199493
06/2008
2019 06 07
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.),
Urząd Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 16 października
2007 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej wykazu usług z klasy 35: powinno być: klasa 35 (…)
„zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów: apaszki jedwabne,
antystresery, baloniki, bandanki, bariery, bezrękawniki, bloczki
karteczek samoprzylepnych (…)
(111) 199496
06/2008
2019 06 06
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.), Urząd
Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 16.10.2007 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej wykazu usług z klasy 35: powinno być: klasa 35 9. wiersz w tej klasie:
„(…) prowadzenie punktów sprzedaży towarów: apaszki jedwabne, antystresery, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki
karteczek samoprzylepnych, (…)
(111) 199497
06/2008
2019 06 06
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.), Urząd
Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 16.10.2007 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej wykazu usług z klasy 35: powinno być: klasa 35 9. wiersz w tej klasie:
„(…) prowadzenie punktów sprzedaży towarów: apaszki jedwabne, antystresery, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki
karteczek samoprzylepnych, (…)
(111) 199683
07/2008
2019 06 06
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.), Urząd
Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 23.10.2007 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej wykazu usług z klasy 35: powinno być: klasa 35 9. wiersz w tej klasie:
„(…) prowadzenie punktów sprzedaży towarów: apaszki jedwabne, antystresery, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki
karteczek samoprzylepnych, (…)
(111) 200844
07/2008
2019 06 06
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
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zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.), Urząd
Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 16.11. 2007 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej
wykazu usług z klasy 35: powinno być: klasa 35 (…) „zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów: apaszki jedwabne, antystresery,
baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych (…)
(111) 200846
07/2008
2019 06 06
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.),
Urząd Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 16 listopada
2007 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej wykazu usług z klasy 35: powinno być: klasa 35 (…)
„zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów: apaszki jedwabne,
antystresery, baloniki, bandanki, bariery, bezrękawniki, bloczki
karteczek samoprzylepnych (…)
(111) 201722
08/2008
2019 06 07
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 26 listopada 2007 r. dotyczącą udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej wskazania usług w klasie 35: powinno
być: (…) prowadzenie sprzedaży towarów: apaszki jedwabne, antystresery, baloniki, bandanki, bariery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych (…)
(111) 201728
08/2008
2019 05 30
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.), Urząd
Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 30.11.2007 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej
wykazu usług z klasy 35: powinno być: klasa 35 (…) „zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów: apaszki jedwabne, antystresery,
baloniki, bandanki, bariery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych (…)
(111) 203938
09/2008
2019 05 31
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.),
Urząd Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 24 stycznia
2008 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej wykazu usług z klasy 35: powinno być: klasa 35 (…)
„zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów: apaszki jedwabne,
antystresery, baloniki, bandanki, bariery, bezrękawniki, bloczki
karteczek samoprzylepnych (…)
(111) 204512
10/2008
2019 06 10
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.), Urząd
Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 06.02.2008 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej
wykazu usług z klasy 35: powinno być: klasa 35 „(…) zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów: (…) bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych (…)
(111) 207314
12/2008
2019 05 30
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.), Urząd
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Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 14.04. 2008 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej
wykazu usług z klasy 35: powinno być: klasa 35 (…) „zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów: apaszki jedwabne, antystresery,
baloniki, bandanki, bariery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych (…)

własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.),
Urząd Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 30.09. 2008 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej wykazu usług z klasy 35: powinno być: klasa 35 9. wiersz
w tej klasie: „(…) zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów: (…),
bloczki karteczek samoprzylepnych, (…)

(111) 207315
12/2008
2019 05 30
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.), Urząd
Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 14.04. 2008 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej
wykazu usług z klasy 35: powinno być: klasa 35 (…) „zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów: apaszki jedwabne, antystresery,
baloniki, bandanki, bariery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych (…)

(111) 212404
05/2009
2019 05 31
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.), Urząd
Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 01.10. 2008 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej
wykazu usług z klasy 35: powinno być: klasa 35 (…) „zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów: apaszki jedwabne, antystresery,
baloniki, bandanki, bariery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych (…)

(111) 207333
12/2008
2019 06 07
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.), Urząd
Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 15.04. 2008 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej wykazu usług z klasy 35: powinno być: „(…) prowadzenie sprzedaży
towarów: (…), bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych,
bluzy, (…)”

(111) 212405
05/2009
2019 05 31
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.), Urząd
Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 01.10.2008 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej
wykazu usług z klasy 35: powinno być: klasa 35 (…) „zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów: apaszki jedwabne, antystresery,
baloniki, bandanki, bariery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych (…)

(111) 209854
02/2009
2019 06 07
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.), Urząd
Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 19.06. 2008 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej wykazu usług z klasy 35: powinno być: „(…) prowadzenie sprzedaży
towarów: „(…), bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych,
bluzy (…)”
(111) 209856
02/2009
2019 06 07
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.),
Urząd Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 19 czerwca
2008 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej wykazu usług z klasy 35: powinno być: klasa 35 „(…)
prowadzenie sprzedaży towarów: apaszki jedwabne, antystresery,
baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych (…)”
(111) 210249
02/2009
2019 05 30
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.), Urząd
Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 02.07. 2008 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej
wykazu usług z klasy 35: powinno być: klasa 35 (…) „zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów: apaszki jedwabne, antystresery,
baloniki, bandanki, bariery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych (…)
(111) 212301
04/2009
2019 06 06
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo

(111) 212406
05/2009
2019 05 31
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.), Urząd
Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 01.10.2008 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej
wykazu usług z klasy 35: powinno być: klasa 35 (…) „zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów: apaszki jedwabne, antystresery,
baloniki, bandanki, bariery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych (…)
(111) 212710
05/2008
2019 06 06
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.), Urząd Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 27.10.2008 r. o udzieleniu
prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej wykazu
usług z klasy 35: powinno być: klasa 35 „(…) prowadzenie sprzedaży
towarów: apaszki jedwabne, antystresery, baloniki, bandanki, bariery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych (…)
(111) 212713
05/2009
2019 06 07
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.), Urząd
Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 27.10.2008 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej wykazu usług z klasy 35: powinno być: „(…) prowadzenie sprzedaży
towarów: (…), bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych,
bluzy, (…)”
(111) 212716
05/2008
2019 06 07
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
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własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.), Urząd
Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 27.10.2008 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej wykazu usług z klasy 35: powinno być: „(…) prowadzenie sprzedaży
towarów: (…), bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych,
bluzy, (…)”
(111) 221643
04/2010
2019 06 10
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.), Urząd
Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 21.08.2009 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej
wykazu usług z klasy 35: powinno być: klasa 35 „(…) prowadzenie
sprzedaży towarów: (…), bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych (…)
(111) 222746
05/2010
2019 06 10
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.), Urząd
Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 13.10.2009 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej
wykazu usług z klasy 35: powinno być: klasa 35 „(…) prowadzenie
sprzedaży towarów: (…), bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych (…)”
(111) 239424
01/2012
2019 06 07
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.), Urząd
Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 13 maja 2011 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej
wykazu usług z klasy 35: powinno być: klasa 35 (…) „zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów: apaszki jedwabne, antystresery,
baloniki, bandanki, bariery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych (…)
(111) 241737
04/2012
2019 06 14
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.),
Urząd Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 18 sierpnia
2011 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części
dotyczącej wykazu usług z klasy 35: prawidłowo powinno być: klasa 35 „(…) banery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych, bluzy, (…)
(111) 243251
06/2012
2019 06 14
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.),
Urząd Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 9 listopada
2011 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części
dotyczącej wykazu usług z klasy 35: prawidłowo powinno być: klasa 35 „(…) banery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych, bluzy, (…)
(111) 243252
06/2012
2019 06 14
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.),
Urząd Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 9 listopada
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2011 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części
dotyczącej wykazu usług z klasy 35: prawidłowo powinno być: klasa 35 „(…) banery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych, bluzy, (…)
(111) 243776
06/2012
2019 06 14
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.),
Urząd Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 2 grudnia 2011 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej wykazu usług z klasy 35: prawidłowo powinno być: klasa 35
„(…) bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych, bluzy, bombki, (…)
(111) 243777
06/2012
2019 06 14
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.),
Urząd Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 2 grudnia 2011 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej wykazu usług z klasy 35: prawidłowo powinno być: klasa 35
„(…) bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych, bluzy, bombki, (…)
(111) 271484
04/2015
2019 05 14
Sprostowano oczywiste omyłki w decyzji z dnia 23.09.2014 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy: prawidłowo
powinno być: klasa 41: audioteksowych (…)
(111) 290900
5/2017
2018 03 29
Na podstawie art. 252 ustawy z dn. 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. Nr 1410) oraz art. 156
§ 1 pkt 4 w związku z art. 158 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
Urząd Patentowy RP stwierdza nieważność decyzji z dnia 18 listopada 2016 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy
słowny „VIZITRAV” zgłoszony dnia 14 marca 2016 r. za numerem
Z.453623 na rzecz VALEANT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, Rzeszów.
(111) 290908
05/2017
2019 05 14
Sprostowano omyłki w decyzji z dnia 23.12.2016 r. o udzieleniu
prawa ochronnego na znak towarowy: prawidłowo powinno być:
klasa 41: audioteksowych (…)
(111) 290909
05/2017
2019 05 14
Sprostowano omyłki w decyzji z dnia 20.12.2016 r. o udzieleniu
prawa ochronnego na znak towarowy: prawidłowo powinno być:
klasa 41: audioteksowych (…)
(111) 292856
06/2017
2019 05 14
Sprostowano oczywiste omyłki w decyzji z dnia 20.12.2016 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak: prawidłowo powinno
być: klasa 41: audioteksowych (…)
(111) 292300
06/2017
2019 05 14
Sprostowano omyłki w decyzji z dnia 20.12.2016 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak: prawidłowo powinno być: klasa 41: audioteksowych (…)
(111) 316691
04/2019
2019 06 04
Sprostowano oczywistą pomyłkę w decyzji z dnia 6 grudnia 2018 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej braku siedziby i kraju zgłaszającego: prawidłowo powinno
być: Września, Polska
(111) 317336
05/2019
2019 06 19
Sprostowano oczywistą pomyłkę w decyzji z dnia 7 stycznia
2019 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części
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dotyczącej wskazania kolorów i klasyfikacji wiedeńskiej: prawidłowo powinno być: klasyfikacja wiedeńska: 18.01.07 18.01.09 18.01.23
27.05.01 29.01.13 kolory: biały niebieski pomarańczowy
(111) 317680
05/2019
2019 06 17
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 29 stycznia
2019 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części
dotyczącej klasyfikacji wiedeńskiej – kolorów w przedmiotowym
znaku: prawidłowo powinno być: klasyfikacja wiedeńska: 26.13.25
27.05.01 29.01.13 kolory: czarny zielony biały
(111) 318121
06/2019
2019 06 17
Sprostowano pomyłkę w decyzji z dnia 11.02.2019 r. o udzieleniu
prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej kolorów
znaku: prawidłowo powinno być: kolory: czerwony, żółty
(111) 318806
06/2019
2019 06 18
Na podstawie art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.), oraz 113 §
1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) Urząd Patentowy RP, Departament Znaków Towarowych dokonuje sprostowania oczywistej omyłki w decyzji z dnia 13 marca 2019 r. o udzieleniu
prawa ochronnego na znak towarowy: powinno być: „klasyfikacja
wiedeńska: 29.01.11 27.05.17 27.05.21 kolory: granatowy”

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znak towarowy, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść
wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych,
twórców, praw ograniczających prawo ochronne oraz sprostowania
istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – znak towarowy
Rubryka C – wykaz towarów
Rubryka D – prawa ograniczające prawo ochronne
Rubryka E – kategoria znaku lub prawa ochronnego oraz regulamin
znaku
Rubryka F – wnioski o unieważnienie oraz decyzje dotyczące prawa
ochronnego
Rubryka G – rejestracja międzynarodowa
Rubryka H – informacje o przedłużeniu, unieważnieniu, wygaśnięciu
prawa ochronnego lub zastąpieniu rejestracji krajowej
rejestracją międzynarodową
(111) 033600 A. Wykreślono: IRWIN INDUSTRIAL TOOL COMPANY (DELAWARE CORPORATION), FREEPORT, Stany Zjednoczone
Ameryki; Wpisano: THE BLACK & DECKER CORPORATION, TOWSON,
Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 037662 Wykreślono: „Na podstawie art. 168 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
prawo ochronne na znak towarowy wygasło z dniem 06.12.2015 r.”
(111) 042524 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
(111) 047039 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
(111) 050399 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
(111) 050968 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
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(111) 054330 D. Wykreślono: „W dniu 23 lutego 2018 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 1961/18/332) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2562057 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-54330 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących TMF Poland Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandia”.
(111) 054330 D. Wpisano: „W dniu 31 lipca 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 11788/19/589) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2562057 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-54330 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących TMF Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec Bausch Health Ireland
Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandia”.
(111) 054330 D. Wykreślono: „W dniu 4 sierpnia 2017 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 9946/17/260) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2540590 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-54330 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących TMF Poland Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec Valeant Pharmaceuticals Ireland z siedzibą w Dublinie, Irlandia”.
(111) 054330 D. Wpisano: „W dniu 31 lipca 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 11790/19/702) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2540590 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-54330 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących TMF Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec Bausch Health Ireland
Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandia”.
(111) 056653 A. Wykreślono: PARFUMS ROCHAS S.A.S., PARYŻ, Francja; Wpisano: Interparfums S.A., Paryż, Francja.
(111) 058605 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
(111) 060104 A. Wykreślono: FMC Agricultural Products International AG, Zug, Szwajcaria; Wpisano: DuPont Agricultural Caribe Industries, Ltd., Hamilton, Bermudy.
(111) 061600 F. Wkreślono: „Na podstawie art. 168 ust. 1 pkt.
1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
prawo ochronne na znak towarowy wygasło z dniem 17.01.2016 r.”.
(111) 062844 A. Wykreślono: FMC Agricultural Products International AG, Zug, Szwajcaria; Wpisano: DuPont Agricultural Caribe Industries, Ltd., Hamilton, Bermudy.
(111) 063311 A. Wykreślono: FMC Agricultural Products International AG, Zug, Szwajcaria; Wpisano: DuPont Agricultural Caribe
Industries, Ltd., Hamilton, Bermudy.
(111) 070644 A. Wykreślono: FMC Agricultural Products International AG, Zug, Szwajcaria; Wpisano: DuPont Agricultural Caribe Industries, Ltd., Hamilton, Bermudy.
(111) 073313 A. Wykreślono: IRWIN INDUSTRIAL TOOL COMPANY, ATLANTA, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: THE BLACK
& DECKER CORPORATION, TOWSON, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 089853 A. Wykreślono: FMC Agricultural Products International AG, Zug, Szwajcaria; Wpisano: DuPont Agricultural Caribe Industries, Ltd., Hamilton, Bermudy.
(111) 092212 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
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(111) 105146 A. Wykreślono: DOMUS YHTIÖT OY, LOIMAA,
Finlandia; Wpisano: Fenestra Suomi Oy, Vantaa, Finlandia.
(111) 105670 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Aktu notarialnego z dnia 25 maja 2017 r., sygn. akt: Repertorium A nr 8124/2017 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności
z dnia 14 lutego 2019 r. oraz Postanowienia Referendarza sądowego Sądu Rejonowego dla m. t. Warszawy w Warszawie, XVII Wydział
Gospodarczy z dnia 12 lutego 2019 r., sygn. akt XVII GCo 197/19
zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 14 lutego 2019 r.,
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Piotr Jan
Gajdosz w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt: GKm 30/19 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: JENA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
(111) 107695 A. Wykreślono: DOW OLEFINVERBUND GMBH,
SCHKOPAU, Niemcy; Wpisano: RAVAGO S.A., Luksemburg, Luksemburg.
(111) 114037 D. Wykreślono: „Postanowieniem z dnia 6 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.
Za 1405/17/502) wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2521407
zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.114037 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą w Warszawie
wobec BEWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Ruszczynie oraz Jurajska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Postępie”.
(111) 114879 A. Wykreślono: SWIMC LLC, Wilmington, Stany
Zjednoczone Ameryki; Wpisano: SWIMC LLC, Wilmington, Stany
Zjednoczone Ameryki.
(111) 117338 D. Wpisano: „W dniu 19 lipca 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 10638/19/812) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2616924 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-117338 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących TMF Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec Bausch Health Ireland
Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandia”.
(111) 121774 A. Wykreślono: „ECOLABAD” LABORATORIUM
FIZYKO-CHEMICZNE BADANIA I ANALIZY ŚRODOWISKA S.C. KATARZYNA NIEDBAŁA, ZBIGNIEW LIZAK, Łódź, Polska; Wpisano: ECOLABAD LABORATORIUM FIZYKO-CHEMICZNE BADANIA I ANALIZY
ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, Polska 472345466.
(111) 122827 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
(111) 122829 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
(111) 124232 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
(111) 124882 A. Wykreślono: Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc., Cambridge, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Clinigen Holdings Limited, Burton On Trent, Wielka Brytania.
(111) 127646 A. Wykreślono: DARMEX CASING Spółka z o.o.,
Sulnowo, Polska 091582400; Wpisano: VISKASE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
012283129.
(111) 129439 A. Wykreślono: Rauch Industries, Inc., Nowy
Jork, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Rauch Industries, Inc.,
Seattle, Stany Zjednoczone Ameryki.
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(111) 130439 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Aktu notarialnego z dnia 25 maja 2017 r., sygn. akt: Repertorium
A nr 8124/2017 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 14
lutego 2019 r. oraz Postanowienia Referendarza sądowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVII Wydział Gospodarczy z dnia 12 lutego 2019 r., sygn. akt XVII GCo 197/19 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 14 lutego 2019 r., Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Piotr Jan Gajdosz w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: GKm
30/19 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: JENA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
(111) 130959 A. Wykreślono: REKLAMA YES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 301618610; Wpisano: YES BIŻUTERIA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 630182051.
(111) 131223 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 132919 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland
Limited, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 133482 A. Wykreślono: PACTIV CORPORATION, LAKE
FOREST, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: PACTIV LLC, Lake
Forest, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 133482 A. Wykreślono: PACTIV LLC, Lake Forest, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC., Lake Forest, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 133482 A. Wykreślono: REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC., Lake Forest, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano:
REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS LLC, Lake Forest, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 133854 A. Wykreślono: VALEANT PHARMACEUTICALS
IRELAND, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 134246 A. Wykreślono: DARMEX CASING Spółka z o.o.,
Sulnowo, Polska 091582400; Wpisano: VISKASE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
012283129.
(111) 134566 A. Wykreślono: VALEANT PHARMACEUTICALS
IRELAND, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 135928 A. Wykreślono: IRWIN INDUSTRIAL TOOL COMPANY, FREEPORT, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: THE
BLACK & DECKER CORPORATION, TOWSON, Stany Zjednoczone
Ameryki.
(111) 136049 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
(111) 136184 A. Wykreślono: IRWIN INDUSTRIAL TOOL COMPANY, FREEPORT, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: THE
BLACK & DECKER CORPORATION, TOWSON, Stany Zjednoczone
Ameryki.
(111) 138734 A. Wykreślono: PHILIP MORRIS POLSKA S.A. Al.
Jana Pawła II 196, 31-982 Kraków, Polska; Wpisano: PHILIP MORRIS POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 120553944.
(111) 138816 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska.
(111) 139738 A. Wykreślono: WYETH LLC, MADISON, Stany
Zjednoczone Ameryki; Wpisano: WYETH LLC, Nowy Jork, Stany
Zjednoczone Ameryki.
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(111) 140023 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 141482 A. Wykreślono: TRENDY ŚWIATA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska
021016358; Wpisano: AFH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 364574578.
(111) 141482 A. Wykreślono: AFH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 364574578;
Wpisano: BERGSON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 364574578.
(111) 142220 A. Wykreślono: SCAN-ANIDA Spółka z o.o. ul.
Motyla 26, 30-733 Kraków, Polska 351503309; Wpisano: AFLOFARM
FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, Polska 472871255.
(111) 142402 A. Wykreślono: Optimum Mark Spółka z o.o.,
Warszawa, Polska; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 142780 A. Wykreślono: Prywatna Klinika Stomatologii
Kosmetycznej, Implantologii i Periodontologii Hubert Kubica, ul.
Wyzwolenia 37a, 43-300 Bielsko-Biała, Polska; Wpisano: DENTAL
CLINIC dr n. med. Hubert Kubica, Bielsko-Biała, Polska 070887313.
(111) 145308 A. Wykreślono: BELKIN INTERNATIONAL, INC.,
COMPTON, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Belkin International, Inc., Playa Vista, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 145765 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
(111) 146602 A. Wykreślono: Zakład Poligraficzny POL-MAK
Spółka Jawna Zakład Pracy Chronionej Przemysław Makowiak,
Danuta Makowiak, Przeźmierowo k/Poznania, Polska 630421780;
Wpisano: ZAKŁAD POLIGRAFICZNY POL-MAK PRZEMYSŁAW MAKOWIAK, DANUTA MAKOWIAK SPÓŁKA JAWNA, Przeźmierowo,
Polska 630421780.
(111) 150720 A. Wykreślono: VALEANT PHARMACEUTICALS
IRELAND, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 151945 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 152907 A. Wykreślono: ANTI-GERM DEUTSCHLAND
GMBH, MEMMINGEN, Niemcy; Wpisano: HYPRED GmbH, Memmingen, Niemcy.
(111) 152907 A. Wykreślono: HYPRED GmbH, Memmingen,
Niemcy; Wpisano: KERSIA DEUTSCHLAND GmbH, Memmingen,
Niemcy.
(111) 153091 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
(111) 154754 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FIT GMBH, HIRSCHFELDE, Niemcy;
Wpisano: FIT GMBH, Zittau, Niemcy.
(111) 156482 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A.,
Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 161592 A. Wykreślono: REKLAMA YES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 301618610; Wpisano: YES BIŻUTERIA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 630182051.
(111 162317 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
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(111) 164293 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Aktu notarialnego z dnia 25 maja 2017 r., sygn. akt: Repertorium A nr 8124/2017 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności
z dnia 14 lutego 2019 r. oraz Postanowienia Referendarza sądowego Sądu Rejonowego dla m. ST. Warszawy w Warszawie, XVII
Wydział Gospodarczy z dnia 12 lutego 2019 r., sygn. akt XVII GCo
197/19 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 14 lutego
2019r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Piotr
Jan Gajdosz w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt: GKm 30/19 dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: JENA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
(111) 168578 A. Wykreślono: IRWIN INDUSTRIAL TOOL COMPANY, ATLANTA, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: THE BLACK
& DECKER CORPORATION, TOWSON, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 168940 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
(111) 170184 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
(111) 170645 A. Wykreślono: QUINTILES TRANSNATIONAL
CORP., Durham, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: QUINTILES
IMS INCORPORATED, Danbury, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 170645 A. Wykreślono: QUINTILES IMS INCORPORATED, Danbury, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: IQVIA Inc.,
Parsippany, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 170646 A. Wykreślono: QUINTILES TRANSNATIONAL
CORP., Durham, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: QUINTILES
IMS INCORPORATED, Danbury, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 170646 A. Wykreślono: QUINTILES IMS INCORPORATED, Danbury, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: IQVIA Inc.,
Parsippany, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 171821 A. Wykreślono: REKLAMA YES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 301618610; Wpisano: YES BIŻUTERIA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 630182051.
(111) 171837 A. Wykreślono: REKLAMA YES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 301618610; Wpisano: YES BIŻUTERIA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 630182051.
(111) 172424 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
(111) 173204 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
(111) 174102 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
(111) 175513 A. Wykreślono: LEARNING SYSTEMS POLAND
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska; Wpisano: SPEAK UP LEARNING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 367189295.
(111) 175513 D. Wykreślono: „W dniu 22 stycznia 2015 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 441/15/105) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2432321 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-175513 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach wobec Learning Systems Poland Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(111) 176863 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
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(111) 176880 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.

telności przysługujących Santander Bank Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec Jurajska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Postępie”.

(111) 176984 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.

(111) 184965 D. Wpisano: „W dniu 6 maja 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku
Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt GD.IX.Ns-Rej.Za 2528/19/525) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją
2608502 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-184965 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
wobec „MARWIT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Złejwsi Wielkiej”.

(111) 177273 A. Wykreślono: „DARMEX CASING” Sp. z o.o.,
Sulnowo, Polska 091582400; Wpisano: VISKASE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
012283129.
(111) 177338 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 178132 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 181988 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
(111) 182263 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
(111) 182543 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
(111) 182712 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku Sądu Rejonowego w Katowicach XIV Wydział Gospodarczy z dnia 19 czerwca 2018 r., sygn. akt XIV GC 5/17/HS zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 8 listopada 2018 r.,
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli Jerzy
Karniszewski w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 2241/18, dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Witolda Charońskiego zamieszkałego w miejscowości Baranowo”.
(111) 182715 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku Sądu Rejonowego w Katowicach XIV Wydział Gospodarczy z dnia 19 czerwca 2018 r., sygn. akt XIV GC 5/17/HS zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 8 listopada 2018 r.,
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli Jerzy
Karniszewski w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 2241/18, dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Witolda Charońskiego zamieszkałego w miejscowości Baranowo”.
(111) 183555 H. Wykreślono: „Na podstawie art. 168 ust.
1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej prawo ochronne na znak towarowy wygasło z dniem
02.06.2014 r.”.
(111) 183791 D. Wykreślono: „Postanowieniem z dnia 31
stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt: KA.IX.
Ns-Rej.Za 388/17/101) wpisał do rejestru zastawów pod pozycją
2520729 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R.183791 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą
w Warszawie wobec BEWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ruszczynie”.
(111) 183791 D. Wpisano: „W dniu 3 września 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
KA.IX.Ns-Rej.Za 5825/19/838) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2621493 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-183791 w celu zabezpieczenia wierzy-

(111) 185516 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
(111) 185672 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Aktu notarialnego z dnia 25 maja 2017 r., sygn. akt: Repertorium A nr 8124/2017 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności
z dnia 14 lutego 2019 r. oraz Postanowienia Referendarza sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVII
Wydział Gospodarczy z dnia 12 lutego 2019 r., sygn. akt XVII GCo
197/19 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 14 lutego
2019 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku
Piotr Jan Gajdosz w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: GKm 30/19 dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: JENA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie”.
(111) 187900 D. Wykreślono: „Postanowieniem z dnia 6 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt: WA.XI.Ns-Rej.
Za 1425/17/144) wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2521375
zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.187900 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą w Warszawie
wobec BEWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Ruszczynie oraz Jurajska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Postępie”.
(111) 191030 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
(111) 195347 A. Wykreślono: REKLAMA YES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 301618610; Wpisano: YES BIŻUTERIA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 630182051.
(111) 195481 D. Wykreślono: „Postanowieniem z dnia 30
stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.
Ns-Rej.Za 1434/17/064) wpisał do rejestru zastawów pod pozycją
2520655 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R.195481 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą
w Warszawie wobec BEWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ruszczynie oraz Jurajska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Postępie”.
(111) 195507 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
(111) 195893 A. Wykreślono: EFEKT S.C. Tadeusz Szyszko,
Arkadiusz Szyszko, Gdańsk, Polska 192474565; Wpisano: MOODO URBAN FASHION MODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, Polska
221168240.
(111) 195894 A. Wykreślono: EFEKT S.C. Tadeusz Szyszko,
Arkadiusz Szyszko, Gdańsk, Polska 192474565; Wpisano: MO-

Nr 11/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

337

ODO URBAN FASHION MODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, Polska
221168240.

250507538; Wpisano: MATECKI I SPÓŁKA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pleszew,
Polska 362472780.

(111) 195908 A. Wykreślono: EFEKT S.C. Tadeusz Szyszko,
Arkadiusz Szyszko, Gdańsk, Polska 192474565; Wpisano: MOODO URBAN FASHION MODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, Polska
221168240.

(111) 215903 A. Wykreślono: REKLAMA YES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 301618610; Wpisano: YES BIŻUTERIA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 630182051.

(111) 196861A A. Wykreślono: FABRYKA PRZYCZEP NIEWIADÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Osiedle Niewiadów, Polska; Wpisano:
FABRYKA PRZYCZEP NIEWIADÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
100920476.
(111) 196861A A. Wykreślono: FABRYKA PRZYCZEP NIEWIADÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 100920476; Wpisano: FABRYKA PRZYCZEP NIEWIADÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 100920476.
(111) 204507 D. Wpisano: „W dniu 6 czerwca 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 2932/19/844) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2612540 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-204507 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie wobec TREEGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą
w Poznaniu”.
(111) 204507 D. Wpisano: „W dniu 6 czerwca 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 2933/19/245) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2612539 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-204507 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie wobec TREEGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą
w Poznaniu”.
(111) 206271 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A.,
Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 206303 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A.,
Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 207702 A. Wykreślono: SYMBIO POLSKA Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska; Wpisano: SYMBIO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, Polska 430941669.
(111) 207702 A. Wykreślono: SYMBIO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, Polska 430941669; Wpisano: LOOK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
369450102.
(111) 208307 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
(111) 214666 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
(111) 215545 A. Wykreślono: BJESKA A. Pytel, R. Suchanke Spółka Jawna, Poznań, Polska 300481013; Wpisano: „BJESKA”
M.MARKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska.
(111) 215683 A. Wykreślono: „FLORENTYNA” ZPChr. Mariusz Matecki, Jarosław Matecki Spółka Jawna, Pleszew, Polska

(111) 215921 D. Wpisano: „W dniu 3 września 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
KA.IX.Ns-Rej.Za 5822/19/635) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2621490 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-215921 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Santander Bank Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec Jurajska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Postępie”.
(111) 217701 D. Wykreślono: „Postanowieniem z dnia 30
stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt: WA.XI.
Ns-Rej.Za 1413/17/021) wpisał do rejestru zastawów pod pozycją
2520695 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R.217701 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą
w Warszawie wobec BEWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ruszczynie oraz Jurajska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Postępie”.
(111) 217702 D. Wykreślono: „Postanowieniem z dnia 2 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt: WA.XI.Ns-Rej.
Za 1412/17/620) wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2521440
zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.217702 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą w Warszawie
wobec BEWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Ruszczynie oraz Jurajska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Postępie”.
(111) 217704 D. Wykreślono: „Postanowieniem z dnia 6 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt: WA.XI.Ns-Rej.
Za 1430/17/460) wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2521409
zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.217704 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą w Warszawie
wobec BEWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Ruszczynie oraz Jurajska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Postępie”.
(111) 217706 D. Wykreślono: „Postanowieniem z dnia 2 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt: WA.XI.Ns-Rej.
Za 1426/17/545) wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2521441
zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.217706 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą w Warszawie
wobec BEWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Ruszczynie oraz Jurajska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Postępie”.
(111) 218950 A. Wykreślono: FMC Agricultural Products International AG, Zug, Szwajcaria; Wpisano: DuPont Agricultural Caribe Industries, Ltd., Hamilton, Bermudy.
(111) 220401 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Aktu notarialnego z dnia 25 maja 2017 r., sygn. akt: Repertorium A nr 8124/2017 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności
z dnia 14 lutego 2019 r. oraz Postanowienia Referendarza sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVII
Wydział Gospodarczy z dnia 12 lutego 2019 r., Komornik Sądowy
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przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Piotr Jan Gajdosz w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt:
GKm 30/19 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy
znak towarowy na wniosek wierzyciela: JENA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
(111) 220432 A. Wykreślono: FMC Agricultural Products International AG, Zug, Szwajcaria; Wpisano: DuPont Agricultural Caribe Industries, Ltd., Hamilton, Bermudy.
(111) 221867 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
(111) 222090 D. Wykreślono: „Postanowieniem z dnia 31
stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt: KA.IX.
Ns-Rej.Za 387/17/700) wpisał do rejestru zastawów pod pozycją
2520728 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R.222090 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą
w Warszawie wobec BEWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ruszczynie”.
(111) 223333 A. Wykreślono: „MEDBROKER” Spółka z o.o.,
Warszawa, Polska 017495764; Wpisano: APRIL POLSKA MEDBROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 017495764.
(111) 223352 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
(111) 223919 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
(111) 224733 A. Wykreślono: Polska Telefonia Komórkowa
CENTERTEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa,
Polska 010541739; Wpisano: ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012100784.
(111) 225143 A. Wykreślono: Centrum Filmowe ATV Film
Jerzy Dworczyk, Łódź, Polska 472013592; Wpisano: ATV GROUP
CENTRUM FILMOWE ATV FILM JERZY DWORCZYK, Łódź, Polska
472013592.
(111) 225405 A. Wykreślono: „CHEM-LINE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Płock, Polska 611371746; Wpisano:
CHEM-LINE TRADE SPÓŁA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Terespol, Polska 060365670.
(111) 225426 A. Wykreślono: Warszawskie Przedsiębiorstwo
Mostowe „MOSTY” Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska; Wpisano:
WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MOSTOWE MOSTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa, Polska 011087136.
(111) 225426 A. Wykreślono:WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MOSTOWE MOSTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa,
Polska 011087136; Wpisano: WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
MOSTOWE MOSTY DWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011087136.
(111) 225426 A. Wykreślono:WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MOSTOWE MOSTY DWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011087136 ; Wpisano: CAYO
NORTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 243512045.
(111) 225426 A. Wykreślono: CAYO NORTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 243512045;
Wpisano: Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Warszawa, Polska 243512045.
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(111) 225679 D. Wpisano: „W dniu 18 września 2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia
w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt KR.VII.Ns-Rej.Za 3747/17/033) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2544773 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-225679 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą
w Krakowie”.
(111) 226015 A. Wykreślono: „JZO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Jelenia Góra, Polska 230267819; Wpisano: JZO
SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra, Polska 230267819.
(111) 226153 A. Wykreślono: GG NETWORK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 830470105; Wpisano: WIRTUALNA POLSKA
MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 142742958.
(111) 226531 A. Wykreślono: VALEANT PHARMACEUTICALS
IRELAND, Dublin 24, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND
LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 226534 A. Wykreślono: VALEANT PHARMACEUTICALS
IRELAND, Dublin 24, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND
LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 226794 A. Wykreślono: „EXITO GROUP M. Małczyński R.
Badowski” s.c. Rafał Badowski, Michał Małczyński, Warszawa, Polska; Wpisano: EXITO GROUP M. MAŁCZYŃSKI R. BADOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 140275547.
(111) 226795 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „EXITO GROUP M. Małczyński R. Badowski” s.c. Rafał Badowski, Michał Małczyński, Warszawa, Polska;
Wpisano: EXITO GROUP M. MAŁCZYŃSKI R. BADOWSKI SPÓŁKA
JAWNA, Warszawa, Polska 140275547.
(111) 226993 A. Wykreślono: Anna Pawluśkiewicz, Kraków,
Polska; Wpisano: PIK PIECZYRAK, KUREK SPÓŁKA JAWNA, Olkusz,
Polska 271012734.
(111) 227109 A. Wykreślono: Sławski Zakład Przetwórstwa
Mięsa i Drobiu „BALCERZAK I SPÓŁKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wróblów, Polska 971185341; Wpisano: BALCERZAK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wróblów, Polska 971185341.
(111) 227171 A. Wykreślono: Holding Liwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wrocław, Polska 020932805; Wpisano:
HOLDING LIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 020932805.
(111) 227186 A. Wykreślono: Holding Liwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wrocław, Polska 020932805; Wpisano:
HOLDING LIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 020932805.
(111) 228263 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) 228858 A. Wykreślono: GNIOTPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAKŁAD KURZNIE, Kurznie, Polska
160097389; Wpisano: GNIOTPOL TRAILERS Sp. z o.o., Kurznie, Polska 532424981.
(111) 228883 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
(111) 229443 A. Wykreślono: OMPLC BRANDS AB, STOCKHOLM, Szwecja; Wpisano: Skandia Brands AB, Sztokholm, Szwecja.
(111) 229826 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁ-

Nr 11/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 229827 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
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ska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 232457 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn,
Polska 630303023.

(111) 229828 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) 232606 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „EURO-CODE” SPÓŁKA JAWNA K. J.
MORZYWOŁEK, Nowy Sącz, Polska 490509586; Wpisano: POLSKIE
WODY LECZNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowy Sącz, Polska 490509586.

(111) 230498 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) 232656 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn,
Polska 630303023.

(111) 231187 A. Wykreślono: PAWEŁ BINKOWSKI, TOMASZ
DUK APTEKI SIECIOWE MARKETING SPÓŁKA CYWILNA, Łódź, Polska 101754838; Wpisano: APTEKI SIECIOWE MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, Polska 101767060.
(111) 231713 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) 231714 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) 231715 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) 231716 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) 231717 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) 231718 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) 232053 A. Wykreślono: „Polskie Centrum Kadrowo-Płacowe” S.C. Paweł Fiedorowicz, Leszek Górski, Łódź, Polska
100007192; Wpisano: IQ2 GÓRSKI, FIEDOROWICZ SPÓŁKA JAWNA,
Łódź, Polska 100645917.
(111) 232299 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) 232300 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Pol-

(111) 232908 A. Wykreślono: Firma Produkcyjno-Handlowa
KRIST Spółka Jawna Tomasz Szczepanik, Robert Kądzielawa, Dąbrowa Tarnowska, Polska 850506046; Wpisano: FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWA KRIST KĄDZIELAWA, GORBUNKOV SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA JAWNA, Dąbrowa Tarnowska, Polska 850506046.
(111) 232909 A. Wykreślono: Firma Produkcyjno-Handlowa
KRIST Spółka Jawna Tomasz Szczepanik, Robert Kądzielawa, Dąbrowa Tarnowska, Polska 850506046; Wpisano: FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWA KRIST KĄDZIELAWA, GORBUNKOV SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA JAWNA, Dąbrowa Tarnowska, Polska 850506046.
(111) 232990 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) 233015 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) 233016 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) 233303 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) 233304 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) 233308 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) 233309 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
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(111) 233310 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) 234417 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) 233311 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) 234473 A. Wykreślono: BIELENDA Kosmetyki Naturalne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków, Polska; Wpisano: BIELENDA Kosmetyki Naturalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Kraków, Polska 356357380.

(111) 233546 A. Wykreślono: FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 141621017; Wpisano: FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska 141621017.
(111) 233661 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) 233662 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) 233663 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) 233664 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) 233665 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) 233666 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) 233729 A. Wykreślono: KUPIEC MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142754648; Wpisano: KUPIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Paprotnia, Polska 311604510.

(111) 234911 A. Wykreślono: SYMBIO POLSKA Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska 430941669; Wpisano: SYMBIO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, Polska 430941669.
(111) 235197 A. Wykreślono: „VEINTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”, Brody, Polska 142900512; Wpisano: „BRAWO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kalwaria Zebrzydowska, Polska 357035482.
(111) 235459 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) 235477 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) 235478 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) 235479 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) 235480 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) 235481 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) 233896 A. Wykreślono: VALEANT PHARMACEUTICALS
IRELAND, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.

(111) 235482 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) 233945 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.

(111) 235566 A. Wykreślono: VALEANT PHARMACEUTICALS
IRELAND, Dublin 24, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND
LIMITED, Dublin, Irlandia.

(111) 234141 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „CZA-TA” Mieczysław Niciak, Piotrków Trybunalski, Polska; Wpisano: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „CZA-TA”
Mieczysław Niciak, Piotrków Trybunalski, Polska 101512851.

(111) 235773 A. Wykreślono: INTERTON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 140595217; Wpisano: INTERTON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Reguły, Polska
140595217.

(111) 234185 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) 237166 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Pol-

(111) 236252 A. Wykreślono: Instytut Spawalnictwa, Gliwice,
Polska 000031503; Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT SPAWALNICTWA, Gliwice, Polska 000031503.
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ska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 237784 A. Wykreślono: VALEANT PHARMACEUTICALS
IRELAND, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 237878 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) 238564 A. Wykreślono: NIPPON STEEL & SUMITOMO
METAL CORPORATION, TOKIO, Japonia; Wpisano: NIPPON STEEL
CORPORATION, TOKIO, Japonia.
(111) 238623 A. Wykreślono: FMC Agricultural Products International AG, Zug, Szwajcaria; Wpisano: DuPont Agricultural Caribe Industries, Ltd., Hamilton, Bermudy.
(111) 239424 A. Wykreślono: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528; Wpisano: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968.
(111) 240076 A. Wykreślono: ZET Premium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 012921558; Wpisano:
EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 017270730.
(240) 240897 D Wpisano: „W dniu 8 lipca 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 8948/19/997) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2615661 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-240897 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec Prima Moda Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(111) 242799 A. Wykreślono: Interphone Service Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 200270800;
Wpisano: INTERPHONE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec, Polska 200270800.
(111) 243609 D. Wykreślono: „Postanowieniem z dnia 6 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt: WA.XI.Ns-Rej.
Za 1411/17/219) wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2521471
zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.243609 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą w Warszawie
wobec BEWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Ruszczynie oraz Jurajska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Postępie”.
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w Warszawie wobec BEWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ruszczynie”.
(111) 244515 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) 244760 D. Wykreślono: „Postanowieniem z dnia 30
stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt: WA.XI.
Ns-Rej.Za 1410/17/818) wpisał do rejestru zastawów pod pozycją
2520658 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R.244760 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą
w Warszawie wobec BEWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ruszczynie oraz Jurajska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Postępie”.
(111) 246221 D. Wykreślono: „Postanowieniem z dnia 6 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.
Za 1408/17/705) wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2521294
zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.246221 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą w Warszawie
wobec BEWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Ruszczynie oraz Jurajska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Postępie”.
(111) 246453 A. Wykreślono: Zet Premium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 012921558; Wpisano:
EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 017270730
(111) 246822 A. Wykreślono: KUPIEC MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142754648 ; Wpisano: KUPIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Paprotnia, Polska 311604510.
(111) 248683 A. Wykreślono: DELOITTE ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
006233202; Wpisano: DELOITTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 369711637.
(111) 248683 A. Wykreślono: DELOITTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 369711637;
Wpisano: DELOITTE ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
369711637.

(111) 243840 D. Wpisano: „W dniu 6 maja 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku
Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt GD.IX.Ns-Rej.Za 2530/19/638) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją
2608503 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-243840 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
wobec „MARWIT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Złejwsi Wielkiej”.

(111) 250631 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Aktu notarialnego z dnia 25 maja 2017 r., sygn. akt: Repertorium A nr 8124/2017 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności
z dnia 14 lutego 2019 r. oraz Postanowienia Referendarza sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVII
Wydział Gospodarczy z dnia 12 lutego 2019 r., sygn. akt XVII GCo
197/19 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 14 lutego
2019 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku
Piotr Jan Gajdosz w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: GKm 30/19 dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: JENA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie”.

(111) 244007 D. Wykreślono: „Postanowieniem z dnia 31
stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt: KA.IX.
Ns-Rej.Za 412/17/549) wpisał do rejestru zastawów pod pozycją
2520731 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R.244007 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą

(111) 250999 D. Wpisano: „Na mocy Umowy Zastawów Rejestrowych i Zastawów Zwykłych Na Prawach Ochronnych Do Znaków Towarowych zawartej w dniu 29 października 2018 r. pomiędzy

(111) 250999 A. Wykreślono: ORTENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Proszowice, Polska 121534972;
Wpisano: MORELE.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356567685.
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Morele.Net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Krakowie (jako Zastawcą) oraz mBank Spółką Akcyjną z siedzibą
w Warszawie (jako Zastawnikiem), w celu zabezpieczenia spłaty
Zabezpieczonej Wierzytelności, Zastawca ustanowił na rzecz Zastawnika zastaw zwykły z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia na Prawie Ochronnym do Znaku Towarowego 3, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 24.000.000,00 PLN (Zastaw
Zwykły ZT3)- zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie.”
(111) 251133 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn,
Polska 630303023.
(111) 252892 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
(111) 252893 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
(111) 253198 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
(111) 253627 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
(111) 253629 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
(111) 254930 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
(111) 256561 D. Wykreślono: „Postanowieniem z dnia 6 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt: WA.XI.Ns-Rej.
Za 1433/17/663) wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2521406
zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.256561 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą w Warszawie
wobec BEWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Ruszczynie oraz Jurajska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Postępie”.
(111) 256629 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny
z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie o sygn. akt I Nc 5510/18 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 23 listopada 2018 r.,
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Maciej
Sawicki w toku postępowania zabezpieczającego prowadzonego
pod sygnaturą akt: KM 4624/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek uprawnionego: Jacka Kuleszy zamieszkałego w Wołominie”.
(111) 256703 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Aktu notarialnego z dnia 25 maja 2017 r., sygn. akt: Repertorium
A nr 8124/2017 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 14
lutego 2019 r. oraz Postanowienia Referendarza sądowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVII Wydział Gospodarczy z dnia 12 lutego 2019 r., sygn. akt XVII GCo 197/19 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 14 lutego 2019 r., Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Piotr Jan Gajdosz w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: GKm
30/19 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: JENA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
(111) 256963 A. Wykreślono: MROCHEŃ WOJCIECH PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE LIMAK, Częstochowa,
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Polska 150513223; Wpisano: LIMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Częstochowa, Polska 381714187.
(111) 259065 A. Wykreślono: POSTI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010735679; Wpisano: SIA GMG INTERNATIONAL,
Ryga, Łotwa.
(111) 259366 A. Wykreślono: ZET Premium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 012921558; Wpisano:
EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 017270730.
(111) 260496 A. Wykreślono: ZET Premium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 012921558; Wpisano:
EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 017270730.
(111) 261853 A. Wykreślono: CFI WORLD SPÓŁKA AKCYJNA,
Bobrowiec, Polska 142030896; Wpisano: CFI WORLD SPÓŁKA AKCYJNA, Robakowo, Polska 142030896.
(111) 263427 A. Wykreślono: REKLAMA YES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 301618610; Wpisano: YES BIŻUTERIA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 630182051.
(111) 263428 A. Wykreślono: REKLAMA YES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 301618610; Wpisano: YES BIŻUTERIA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 630182051.
(111) 263827 A. Wykreślono: FLORENTYNA ZPCHR MARIUSZ
MATECKI, JAROSŁAW MATECKI SPÓŁKA JAWNA, Pleszew, Polska
250507538; Wpisano: MATECKI I SPÓŁKA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pleszew,
Polska 362472780.
(111) 265040 A. Wykreślono: CFI WORLD SPÓŁKA AKCYJNA,
Bobrowiec, Polska 142030896; Wpisano: CFI WORLD SPÓŁKA AKCYJNA, Robakowo, Polska 142030896.
(111) 266120 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku, VII Wydział
Gospodarczy z dnia 29 czerwca 2015 r., sygn. akt VII GC 91/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 22 czerwca 2016 r.
oraz Wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, I Wydział Cywilny z dnia 4 marca 2016 r., sygn. akt I ACa 1012/15 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 22 marca 2016 r., Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Natalia Jenoch w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt: KM 441/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Spółdzielno Producentów Mleka ZAGRODA PODLASKA w Ciosach z siedzibą w Wiśniewie”.
(111) 266121 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku, VII Wydział
Gospodarczy z dnia 29 czerwca 2015 r., sygn. akt VII GC 91/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 22 czerwca 2016 r.
oraz Wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, I Wydział Cywilny z dnia 4 marca 2016 r., sygn. akt I ACa 1012/15 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 22 marca 2016 r., Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Natalia Jenoch w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt: KM 441/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Spółdzielni Producentów Mleka ZAGRODA PODLASKA w Ciosach z siedzibą w Wiśniewie”.
(111) 266188 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
(111) 266285 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A.,
Kostrzyn, Polska 630303023.
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(111) 266786 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku, VII Wydział
Gospodarczy z dnia 29 czerwca 2015 r., sygn. akt VII GC 91/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 22 czerwca 2016 r.
oraz Wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, I Wydział Cywilny z dnia 4 marca 2016 r., sygn. akt I ACa 1012/15 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 22 marca 2016 r., Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Natalia Jenoch w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt: KM 441/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Spółdzielni Producentów Mleka ZAGRODA PODLASKA w Ciosach z siedzibą w Wiśniewie”.

(111) 268405 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku, VII Wydział
Gospodarczy z dnia 29 czerwca 2015 r., sygn. akt VII GC 91/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 22 czerwca 2016 r.
oraz Wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, I Wydział Cywilny z dnia 4 marca 2016 r., sygn. akt I ACa 1012/15 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 22 marca 2016 r., Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Natalia Jenoch w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt: KM 441/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Spółdzielni Producentów Mleka ZAGRODA PODLASKA w Ciosach z siedzibą w Wiśniewie”.

(111) 266851 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku, VII Wydział
Gospodarczy z dnia 29 czerwca 2015 r., sygn. akt VII GC 91/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 22 czerwca 2016 r.
oraz Wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, I Wydział Cywilny z dnia 4 marca 2016 r., sygn. akt I ACa 1012/15 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 22 marca 2016 r., Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Natalia Jenoch w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt: KM 441/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Spółdzielni Producentów Mleka ZAGRODA PODLASKA w Ciosach z siedzibą w Wiśniewie”.

(111) 268518 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023.

(111) 266852 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku, VII Wydział
Gospodarczy z dnia 29 czerwca 2015 r., sygn. akt VII GC 91/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 22 czerwca 2016 r.
oraz Wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, I Wydział Cywilny z dnia 4 marca 2016 r., sygn. akt I ACa 1012/15 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 22 marca 2016 r., Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Natalia Jenoch w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt: KM 441/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Spółdzielni Producentów Mleka ZAGRODA PODLASKA w Ciosach z siedzibą w Wiśniewie”.
(111) 268323 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku, VII Wydział
Gospodarczy z dnia 29 czerwca 2015 r., sygn. akt VII GC 91/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 22 czerwca 2016 r.
oraz Wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, I Wydział Cywilny z dnia 4 marca 2016 r., sygn. akt I ACa 1012/15 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 22 marca 2016 r., Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Natalia Jenoch w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt: KM 441/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Spółdzielni Producentów Mleka ZAGRODA PODLASKA w Ciosach z siedzibą w Wiśniewie”.
(111) 268324 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku, VII Wydział
Gospodarczy z dnia 29 czerwca 2015 r., sygn. akt VII GC 91/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 22 czerwca 2016 r.
oraz Wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, I Wydział Cywilny z dnia 4 marca 2016 r., sygn. akt I ACa 1012/15 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 22 marca 2016 r., Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Natalia Jenoch w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt: KM 441/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Spółdzielni Producentów Mleka ZAGRODA PODLASKA w Ciosach z siedzibą w Wiśniewie”.

(111) 269705 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie o sygn. akt I Nc 5510/18
zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 23 listopada 2018
r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Maciej
Sawicki w toku postępowania zabezpieczającego prowadzonego
pod sygnaturą akt: KM 4624/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek uprawnionego: Jacka Kuleszy zamieszkałego w Wołominie”.
(111)270580 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A.,
Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 273031 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
(111) 274007 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 274811 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie o sygn. akt I Nc 5510/18
zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 23 listopada 2018
r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Maciej
Sawicki w toku postępowania zabezpieczającego prowadzonego
pod sygnaturą akt: KM 4624/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek uprawnionego: Jacka Kuleszy zamieszkałego w Wołominie”.
(111) 275407 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A.,
Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 276630 D. Wpisano: „Postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział
XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt: WA.XI.Ns-Rej.
Za 2500/19/675) wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2607847
zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak
towarowy R.276630 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Zygmuntowi Skwarło zamieszkałemu w Rzeszowie
wobec Petram House Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie”.
(111) 277521 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
(111) 277798 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EXCELLENT SPÓŁKA AKCYJNA, Kra-
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ków, Polska 350885473; Wpisano: EXCELLENT SPÓŁKA AKCYJNA,
KRAKÓW, Polska 380885473.

SPÓŁKA JAWNA, Tarnów, Polska 850023098; Wpisano: WIALAN
LANGER I WIATR SPÓŁKA JAWNA, Tarnów, Polska 850023098.

(111) 277798 D. Dokonano wpisu: Na mocy umowy z dnia
25 października 2018 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji
na używanie znaku towarowego przez spółkę EXCELLENT PROFILE GRZYBCZYK, ROGODA, SZCZEPOCKI, ZIĘBICKI SPÓŁKA JAWNA,
Kraków, Polska na czas nieokreślony.

(111) 284492 A. Wykreślono: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072;
Wpisano: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245.

(111) 278018 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
(111) 278277 A. Wykreślono: VALEANT PHARMACEUTICALS
IRELAND, Dublin 24, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND
LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 278527 A. Wykreślono: MALINOWSKI WAWRZYNIEC
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, Kraków, Polska; Wpisano: MW
ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska.
(111) 279213 A. Wykreślono: CFI WORLD SPÓŁKA AKCYJNA,
Bobrowiec, Polska 142030896; Wpisano: CFI WORLD SPÓŁKA AKCYJNA, Robakowo, Polska 142030896.
(111) 279455 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.

(111) 284698 D. Wpisano: „Na mocy umowy z dnia 7 lutego
2018 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku
towarowego przez, ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Tarnowskie Góry, Polska na czas nieokreślony”.
(111) 284699 D. Wpisano: „Na mocy umowy z dnia 7 lutego
2018 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku
towarowego przez, ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Tarnowskie Góry, Polska na czas nieokreślony”.
(111) 284760 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A.,
Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 285830 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A.,
Kostrzyn, Polska 630303023.

(111) 279838 A. Wykreślono: CFI WORLD SPÓŁKA AKCYJNA,
Bobrowiec, Polska 142030896; Wpisano: CFI WORLD SPÓŁKA AKCYJNA, Robakowo, Polska 142030896.

(111) 286053 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023.

(111) 280924 A. Wykreślono: VALEANT PHARMACEUTICALS
IRELAND, Dublin 24, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND
LIMITED, Dublin, Irlandia.

(111) 291313 A. Wykreślono: REKLAMA YES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 301618610; Wpisano: YES BIŻUTERIA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 630182051.

(111) 281005 A. Wykreślono: PHU DEFTRANS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wszewilki, Polska
931931953; Wpisano: DEFTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wszewilki, 931931953.

(111) 291934 A. Wykreślono: CFI WORLD SPÓŁKA AKCYJNA,
Bobrowiec, Polska 142030896; Wpisano: CFI WORLD SPÓŁKA AKCYJNA, Robakowo, Polska 142030896.

(111) 281006 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku, VII Wydział Gospodarczy z dnia 29 czerwca 2015 r., sygn. akt VII GC 91/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 22 czerwca 2015 r., sygn.
akt VII GC 91/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 22
czerwca 2016 r. oraz Wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku,
I Wydział Cywilny z dnia 4 marca 2016 r., sygn. akt I ACa 1012/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 22 marca 2016 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza
w Warszawie, Natalia Jenoch w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: KM 441/18 dokonał zajęcia
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek
wierzyciela: Spółdzielni Producentów Mleka ZAGRODA PODLASKA
w Ciosach z siedzibą w Wiśniewie”.
(111) 281446 A. Wykreślono: POZITIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142966959;
Wpisano: BIANKA LILIANNA PAWLEWSKA, Warszawa, Polska
092313581.
(111) 281447 A. Wykreślono: POZITIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142966959;
Wpisano: BIANKA LILIANNA PAWLEWSKA, Warszawa, Polska
092313581.
(111) 281448 A. Wykreślono: POZITIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142966959;
Wpisano: BIANKA LILIANNA PAWLEWSKA, Warszawa, Polska
092313581.
(111) 282993 A. Wykreślono: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072;
Wpisano: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245.
(111) 282996 A. Wykreślono:
ZAKŁAD
ZAOPATRZENIA
OGRODNICZEGO I ROLNICZEGO WIA-LAN D. LANGER, A. WIATR

(111) 291935 A. Wykreślono: CFI WORLD SPÓŁKA AKCYJNA,
Bobrowiec, Polska 142030896; Wpisano: CFI WORLD SPÓŁKA AKCYJNA, Robakowo, Polska 142030896.
(111) 291936 A. Wykreślono: CFI WORLD SPÓŁKA AKCYJNA,
Bobrowiec, Polska 142030896; Wpisano: CFI WORLD SPÓŁKA AKCYJNA, Robakowo, Polska 142030896.
(111) 291937 A. Wykreślono: CFI WORLD SPÓŁKA AKCYJNA,
Bobrowiec, Polska 142030896; Wpisano: CFI WORLD SPÓŁKA AKCYJNA, Robakowo, Polska 142030896.
(111) 291938 A. Wykreślono: CFI WORLD SPÓŁKA AKCYJNA,
Bobrowiec, Polska 142030896; Wpisano: CFI WORLD SPÓŁKA AKCYJNA, Robakowo, Polska 142030896.
(111) 291939 A. Wykreślono: CFI WORLD SPÓŁKA AKCYJNA,
Bobrowiec, Polska 142030896; Wpisano: CFI WORLD SPÓŁKA AKCYJNA, Robakowo, Polska 142030896.
(111) 292627 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie o sygn. akt I Nc 5510/18
zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 23 listopada 2018
r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Maciej
Sawicki w toku postępowania zabezpieczającego prowadzonego
pod sygnaturą akt: KM 4624/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek uprawnionego: Jacka Kuleszy zamieszkałego w Wołominie”.
(111) 293973 A. Wykreślono: CFI WORLD SPÓŁKA AKCYJNA,
Bobrowiec, Polska 142030896; Wpisano: CFI WORLD SPÓŁKA AKCYJNA, Robakowo, Polska 142030896.
(111) 293974 A. Wykreślono: CFI WORLD SPÓŁKA AKCYJNA,
Bobrowiec, Polska 142030896; Wpisano: CFI WORLD SPÓŁKA AKCYJNA, Robakowo, Polska 142030896.
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(111) 294302 A. Wykreślono: KUPIEC MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142754648; Wpisano: KUPIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Paprotnia, Polska 311604510.
(111) 295708 A. Wykreślono: SYMBIO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 430941669; Wpisano: LOOK GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 369450102.
(111) 295709 A. Wykreślono: SYMBIO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 430941669; Wpisano: LOOK GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 369450102.
(111) 298071 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie o sygn. akt I Nc 5510/18
zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 23 listopada 2018
r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Maciej
Sawicki w toku postępowania zabezpieczającego prowadzonego
pod sygnaturą akt: KM 4624/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek uprawnionego: Jacka Kuleszy zamieszkałego w Wołominie”.
(111) 298273 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku, VII Wydział
Gospodarczy z dnia 29 czerwca 2015 r., sygn. akt VII GC 91/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 22 czerwca 2016 r.
oraz Wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, I Wydział Cywilny z dnia 4 marca 2016 r., sygn. akt I ACa 1012/15 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 22 marca 2016 r., Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Natalia Jenoch w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt: KM 441/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Spółdzielni Producentów Mleka ZAGRODA PODLASKA w Ciosach z siedzibą Wiśniewie”.
(111) 298274 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku, VII Wydział
Gospodarczy z dnia 29 czerwca 2015 r., sygn. akt VII GC 91/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 22 czerwca 2016 r.
oraz Wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, I Wydział Cywilny z dnia 4 marca 2016 r., sygn. akt I ACa 1012/15 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 22 marca 2016 r., Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Natalia Jenoch w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt: KM 441/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Spółdzielni Producentów Mleka ZAGRODA PODLASKA w Ciosach z siedzibą w Wiśniewie”.
(111) 298990 A. Wykreślono: DARMEX CASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sulnowo, Polska
091582400; Wpisano: VISKASE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012283129.
(111) 299509 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) 299509 D. „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,
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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) 299510 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) 299510 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) 299511 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) 299511 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 Krakowie”.
(111) 299512 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) 299512 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 Krakowie”.
(111) 299513 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydział
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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 Krakowie”.
(111) 299513 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) 299514 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 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) 299514 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) 299848 D. Wpisano: „Na mocy umowy z dnia 7 lutego
2018 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez, ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Tarnowskie Góry, Polska na czas nieokreślony”.
(111) 299849 D. Wpisano: „Na mocy umowy z dnia 7 lutego
2018 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez, ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Tarnowskie Góry, Polska na czas nieokreślony”.
(111) 300157 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 300272 A. Wykreślono: STL SUNLIFE TRADING LTD, Famagusta, Cypr; Wpisano: NOVA SPECTRUM ANDRZEJ FIJAŁKOWSKI,
Warszawa, Polska 010925055.
(111) 301183 D. Wpisano: „Na mocy umowy z dnia 7 lutego
2018 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez, ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Tarnowskie Góry, Polska na czas nieokreślony”.
(111) 301184 D. Wpisano: „Na mocy umowy z dnia 7 lutego
2018 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Tarnowskie Góry, Polska na czas nieokreślony”.
(111) 302163 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny
z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie o sygn. akt I Nc 5510/18 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 23 listopada 2018 r.,
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Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Maciej
Sawicki w toku postępowania zabezpieczającego prowadzonego
pod sygnaturą akt: KM 4624/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek uprawnionego Jacka
Kuleszy zamieszkałego w Wołominie”.
(111) 302431 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
(111) 303434 D. Wpisano: „Na postawie tytułu wykonawczego: Wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku, VII Wydział
Gospodarczy z dnia 29 czerwca 2015 r., sygn. akt VII GC 91/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 22 czerwca 2016 r.
oraz Wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, I Wydział Cywilny z dnia 4 marca 2016 r., sygn. akt I ACa 1012/15 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 22 marca 2016 r., Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Natalia Jenoch w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt: KM 441/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Spółdzielni Producentów Mleka ZAGRODA PODLASKA w Ciosach z siedzibą w Wiśniewie”.
(111) 303935 A. Wykreślono: BE FREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpisano: LOOK
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 369450102.
(111) 304230 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny
z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawi o sygn. akt I Nc 5510/18 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 23 listopada 2018 r.,
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Maciej
Sawicki w toku postępowania zabezpieczającego prowadzonego
pod sygnaturą akt: KM 4624/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek uprawnionego: Jacka Kuleszy zamieszkałego w Wołominie”.
(111) 304886 A. Wykreślono: POZITIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142966959;
Wpisano: BIANKA LILIANNA PAWLEWSKA, Warszawa, Polska
092313581.
(111) 306451 A. Wykreślono: PMP SINICA, JANAS, TOMASIAK
SPÓŁKA JAWNA, Szczecin, Polska 367150672; Wpisano: PP SINICA
TOMASIAK SPÓŁKA JAWNA, Szczecin, Polska 367150672.
(111) 307995 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
(111) 308192 A. Wykreślono: POZITIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142966959;
Wpisano: BIANKA LILIANNA PAWLEWSKA, Warszawa, Polska
092313581.
(111) 308735 A. Wykreślono: ALLCON INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska
190367612; Wpisano: 3T Office Park Sp. z o.o., Gdynia, Polska
380059177.
(111) 310671 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie o sygn. akt I Nc 5510/18
zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 23 listopada 2018
r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Maciej
Sawicki w toku postępowania zabezpieczającego prowadzonego
pod sygnaturą akt: KM 4624/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek uprawnionego: Jacka Kuleszy zamieszkałego w Wołominie”.
(111) 311985 D. Wpisano: „Na mocy umowy z dnia 03 września 2018 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji na używa-
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nie znaku towarowego przez spółkę NIEZAPOMINAJKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska na czas nieokreślony tj. 5 lat od dnia zawarcia
niniejszej umowy”.
(111) 311986 D. Wpisano: „Na mocy umowy z dnia 03 września 2018 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez spółkę NIEZAPOMINAJKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska na czas określony tj. 5 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy.”
(111) 312329 A. Wykreślono: KANCELARIA PRAWNA PRAWNIK ZAGRANICZNY ADRIAN MATULA, Wrocław, Polska 362248432;
Wpisano: ADRIAN MATULA, Wrocław, Polska.
(111) 312601 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku, VII Wydział
Gospodarczy z dnia 29 czerwca 2015 r., sygn. akt VII GC 91/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 22 czerwca 2016 r.
oraz Wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, I Wydział Cywilny z dnia 4 marca 2016 r., sygn. akt I ACa 1012/15 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 22 marca 2016 r., Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Natalia Jenoch w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt: KM 441/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Spółdzielni Producentów Mleka ZAGRODA PODLASKA w Ciosach z siedzibą w Wiśniewie”.
(111) 312935 A. Wykreślono: CFI WORLD SPÓŁKA AKCYJNA,
Bobrowiec, Polska 142030896; Wpisano: CFI WORLD SPÓŁKA AKCYJNA, Robakowo, Polska 142030896.
(111) 312021 D. Wykreślono: „W dniu 1 marca 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 2651/16/773) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2483466 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-313021 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Bankowi Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie wobec „Indykpol Brand” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
(111) 313336 A. Wykreślono: KANCELARIA PRAWNA PRAWNIK ZAGRANICZNY ADRIAN MATULA, Wrocław, Polska 362248432;
Wpisano: ADRIAN MATULA, Wrocław, Polska.
(111) 313541 A. Wykreślono: INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
122552587; Wpisano: INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA, KRAKÓW, Polska 356590980.
(111) 313897 A. Wykreślono: VALEANT PHARMACEUTICALS
IRELAND, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 314879 D. Wpisano: „W dniu 19 kwietnia 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WR.VII.Ns-Rej.Za 1367/19/135) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2612689 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
na znak towarowy R-314879 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
wobec WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą
w Warszawie oraz WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie”.
(111) 317683 D. Wpisano: „W dniu 3 września 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
KA.IX.Ns-Rej.Za 5826/19/239) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2621486 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-317683 w celu zabezpieczenia wierzy-
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telności przysługujących Santander Bank Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec Jurajska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Postępie”.
(111) 318831 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) 318832 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) 318833 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) 318834 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) 318835 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 318836 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 318837 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 318838 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) 318839 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) 318840 A. Wykreślono: WSIP MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142007160; Wpisano: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531.
(111) 319181 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) 319182 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) 319183 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁ-
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KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 319413 D. Wpisano: „W dniu 4 czerwca 2014 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 8017/14/709) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2390523 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-319413 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Citibank, N.A., London Branch
z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii
i Irlandii Północnej wobec Play 3 GNS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie”.
(111) 319875 D. Wpisano: „W dniu 4 czerwca 2014 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 8017/14/709) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2390523 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-319875 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Citibank, N.A., London Branch
z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii
i Irlandii Północnej wobec Play 3 GNS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie”.

REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA
UZNANA
NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
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) 851254
(540) THIENOT
(732) CHAMPAGNE ALAIN THIENOT,
14 rue des MoissonsF-51100 REIMS (FR)
(151) 2019 03 05
(441) 2019 04 08

(511) 33

(581) 2019 03 21

(111) 906646
(540) FIRMAX
(511) 6, 19, 20, 35, 37
(732) Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennostiyu „T.B.M.”,
Volkovskoe shosse, vladenie 15, stroenie 1, office 603,
Mytishchi RU-141006 Moskovskaya oblast (RU)
(151) 2017 11 21
(441) 2018 01 15
(581) 2017 12 28
(111) 972704
(540) Quali
(531) CFE: 02.09.01, 27.05.08
(511) 5, 29, 32
(732) DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1NL-6411 TE Heerlen (NL)
(151) 2019 02 22
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21
(111) 1000236
(540) Müller Vitality
(732) Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG,
Zollerstraße 786850 Fischach (DE)
(151) 2019 01 10
(441) 2019 03 11

(511) 29, 30, 32

(581) 2019 02 21

(111) 1015903
(540) mimi Cutis Help CH
(531) CFE: 26.04.07, 27.05.09
(511) 3, 5, 25
(732) Parenteral, a.s., Přívozní 2/1054CZ-170 00 Praha 7 (CZ)
(151) 2019 02 23
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21
(111) 1017828
(531) CFE: 03.07.06
(511) 3, 5
(732) Parenteral, a.s., Přívozní 2/1054CZ-170 00 Praha 7 (CZ)
(151) 2019 02 23
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21
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(111) 1033130
(540) CROMARIS
(511) 29, 31, 39, 44
(732) ADRIA RESORTS d.o.o.,
Obala Vladimira Nazora 1HR-52210 Rovinj (HR)
(151) 2017 05 04
(441) 2017 08 07
(581) 2017 07 20
(111) 1049136
(540) MONTAILLAC
(511) 33
(732) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE S.A.S.,
1 rue de la Division LeclercF-67290 PETERSBACH (FR)
(151) 2018 12 18
(441) 2019 01 21
(581) 2019 01 03
(111) 1144710
(540) Juuce
(732) Hair Jamm Pty Ltd,
U2101 Buchanan RdBANYO QLD 4014 (AU)
(151) 2019 03 05
(441) 2019 04 08

(511) 3
(581) 2019 03 21

(111) 1164920
(540) POLAR
(531) CFE: 27.05.02
(732) „PLANET BIKE Co.” d.o.o.,
Ljubice Ivošević 5311000 Beograd (RS)
(151) 2019 02 14
(441) 2019 04 08

(511) 12
(581) 2019 03 21

(111) 1175068
(540) AHA-TEMC
(531) CFE: 26.03.07, 26.07.18, 28.05.00
(511) 6, 7, 37
(732) Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu „ANA-TEMS”,
prov. Pivdennyi, bud. 4B,DnipropetrovskDnipropetrovska obl.
49044 (UA)
(151) 2017 05 31
(441) 2017 08 28
(581) 2017 08 10
(111) 1194651
(540) ADVEGO
(511) 35, 38, 41, 42
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „CONTENT
ONLINE”, 9, str.1, of. 36,Maliy Suharevskiy per.RU-127051 Moskva (RU)
(151) 2019 01 30
(441) 2019 03 25
(581) 2019 03 07
(111) 1218183
(540) tottolet HYGIENIC SYSTEMS
(531) CFE: 04.05.05, 26.04.04, 29.01.04
(511) 11, 17
(732) TRAKMAŞ TRAKTÖR VE MAKİNE TURİZM İŞLETMELERİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Eski Büyükdere Caddesi,Yamaç Sokak,
No:24, Kat: 3-5,4. LeventKağithane-İstanbul (TR)
(151) 2017 06 12
(441) 2018 01 15
(581) 2017 12 28
(111) 1306778
(540) Bb-Protec
(732) Andermatt Biocontrol AG,
Stahlermatten 6CH-6146 Grossdietwil (CH)
(151) 2019 03 06
(441) 2019 04 08
(111) 1341905

(540) Eat. Love. Drive.

(111) 1343666

(540) ADRIS

(511) 5
(581) 2019 03 21

(511) 16, 21, 29,
30, 35, 43
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „GUSTUS”.,
M. Levshinsky per., 10, of. 3, pom. IV RU-119034 Moscow (RU)
(151) 2016 11 03
(441) 2017 05 15
(581) 2017 04 27
(511) 34, 35, 36, 37, 38,
39, 41, 42, 43, 44, 45

(732) ADRIS GRUPA d.d.,
Obala Vladimira Nazora 1HR-52210 Rovinj (HR)
(151) 2017 01 13
(441) 2017 05 29

(581) 2017 05 11

(111) 1356270
(540) BRICK
(531) CFE: 03.07.10, 26.03.23,
26.04.04, 29.01.13
(511) 7, 19, 37, 42, 44
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
„Incotrade”, pom. 12, zdanie tsekha rozliva, d. Znamenka,
Znamenkovskiy s/s, Logoyskiy rayon, 223112 Minskaya obl. (BY)
(151) 2016 06 30
(441) 2017 08 07
(581) 2017 07 20
(111) 1358736
(540) LIQUID PATCH
(531) CFE: 26.13.01, 27.05.24
(511) 1, 35
(732) Voloshyn Oleksandr Viktorovych,
vul. Sicheslavska Naberezhna, 38kv. 103m. Dnipro 49000 (UA)
(151) 2017 02 13
(441) 2017 08 21
(581) 2017 08 03
(111) 1358776
(540) Optima
(531) CFE: 26.04.18, 27.05.03, 29.01.13
(511) 16
(732) EUROCOM D.O.O., Savska cesta 22SI-4000 Kranj (SI)
(151) 2017 02 21
(441) 2017 08 21
(581) 2017 08 03
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(111) 1359422
(540) VINZERHOME
(531) CFE: 27.05.10
(511) 8, 16, 21, 35
(732) Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu „IB Group”,
Mishugi Str., 2,nonresidential premise No. 418Kyiv 02140 (UA)
(151) 2016 11 01
(441) 2017 08 28
(581) 2017 08 10

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES
CENTRES LECLERC, SC GALEC,
26 quai Marcel BoyerF-94200 IVRY SUR SEINE (FR)
(151) 2017 01 03
(441) 2018 06 25
(581) 2018 06 07

(111) 1359642
(540) domi qualità perfetta!
(531) CFE: 04.05.05, 26.04.04, 27.05.09
(511) 6, 8, 16, 21, 24, 35
(732) IVYBRIDGE VENTURES LIMITED,
Lampousas, 1CY-1095 NICOSIA (CY)
(151) 2017 01 12
(441) 2017 08 28
(581) 2017 08 10

(111) 1412713
(540) CURADOS
(511) 5, 44
(732) Curados B.V., Bekkerstraat 141NL-3572 SG Utrecht (NL)
(151) 2018 08 30
(441) 2018 10 29
(581) 2018 10 11

(111) 1365975
(540) CHANEL ATELIER
(511) 3, 35
(732) Chanel SARL,
Quai du Général-Guisan 24CH-1204 Genève (CH)
(151) 2018 04 11
(441) 2018 05 14
(581) 2018 04 26
(111) 1367221
(540) SURF
(511) 43
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
„Stratford Global”, ul. Belkinskaya, d. 25, podiezd 5, pom.
1,ObninskRU-249034 Kaluzhskaya obli., (RU)
(151) 2017 07 05
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21
(111) 1369151
(540) W WorkApp
(531) CFE: 01.05.01, 27.05.02, 29.01.13
(511) 35, 38
(732) Workapp Pty Ltd, 17 Lumeah AvePimpama QLD 4209 (AU)
(151) 2017 05 22
(441) 2017 10 30
(581) 2017 10 12
(111) 1376114
(540) kuakua
(531) CFE: 05.03.15, 27.05.08
(511) 3, 5
(732) Zhu Shuping, No. 18, Building 31,Xingzhong residential
quarters,Choucheng Street,Yiwu CityZhejiang (CN)
(151) 2017 05 03
(441) 2017 12 11
(581) 2017 11 23
(111) 1380361
(540) esan
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.01

(511) 1, 2, 4, 6, 7, 11,
14, 17, 19, 21, 35, 37, 39
(732) ECZACIBASI HOLDING ANONIM SIRKETI,
Kanyon Ofis Buyukdere Cad. No: 185,LeventISTANBUL (TR)
(151) 2019 01 29
(441) 2019 03 25
(581) 2019 03 07
(111) 1381768
(540) FACHMAN
(531) CFE: 09.03.03, 27.03.15, 27.05.01
(511) 9, 10, 21, 25, 35
(732) FACHMAN s.r.o., Pod Nádražím 626CZ-252 16 Nučice (CZ)
(151) 2017 04 27
(441) 2018 01 15
(581) 2017 12 28
(111) 1385399
(540) Tutavir
(732) Andermatt Biocontrol AG,
Stahlermatten 6CH-6146 Grossdietwil (CH)
(151) 2019 03 06
(441) 2019 04 08

(511) 5
(581) 2019 03 21

(111) 1388529
(540) DR. ALKASTONE
(511) 35
(732) Limited liability company «Trading Distributor «MERA», Str. 2
Institutskaya, 6, build. 2, room 12RU-109428 Moscow (RU)
(151) 2017 09 05
(441) 2018 03 05
(581) 2018 02 15
(111) 1393032
(531) CFE: 01.15.23, 26.01.01, 26.15.05, 29.01.01 (511) 7, 9, 12, 13, 16,
35, 36, 37, 41, 42, 45
(732) Aktsionernoe obshchestvo «Obedinyonnaya
dvigatelestroitelnaya korporatsiya», pr-kt Budyonnogo,
d. 16RU-105118 Moscow (RU)
(151) 2017 09 04
(441) 2018 04 03
(581) 2018 03 15
(111) 1400991
(540) EXATHLON BRASIL WORLD’S MOST
CHALLENGING PERFORMANCE GAME
(531) CFE: 01.01.01, 02.01.08,
26.04.03, 27.05.02, 29.01.13
(511) 25, 28, 35, 38, 41
(732) OCTOVISIO GMBH, Kurfuerstendamm 22410719 Berlin (DE)
(151) 2017 08 21
(441) 2018 05 28
(581) 2018 05 10
(111) 1405772
(540) €CO+ Simplement bien !
(531) CFE: 24.17.04, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12 (511) 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26,

(111) 1417591
(540) Ultra Compact
(531) CFE: 26.11.03, 27.05.10, 29.01.13
(511) 3, 5
(732) ARSAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Cumhuriyet Mah. Gurpinar YoluCad. Kaya Millennium Is MerkeziC
Blok Kat:6 No:135-136-137-138BuyukcekmeceIstanbul (TR)
(151) 2019 02 04
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1419806
(540) ROUGE COCO
(511) 3
(732) Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24CH-1204 Genève (CH)
(151) 2019 02 28
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21
(111) 1421265
(540) panemar
(531) CFE: 02.09.14, 05.07.02, 27.05.01, 29.01.07
(511) 30, 35, 39
(732) S.C. PANEMAR MORARIT SI PANIFICATIE S.R.L.,
Str. Târnavelor nr. 28,CLUJ NAPOCA400597 judeţul Cluj (RO)
(151) 2018 03 19
(441) 2018 09 24
(581) 2018 09 06
(111) 1422602
(540) Sweetheart
(531) CFE: 02.03.01, 05.09.17, 11.03.01, 24.17.02
(511) 31
(732) Prodivec Swiss AG, Bahnhofstrasse 37CH-3427 Utzenstorf (CH)
(151) 2018 05 14
(441) 2018 10 01
(581) 2018 09 13
(111) 1433898
(540) LES P’TITS PRODS
(531) CFE: 03.04.02, 03.05.01,
03.07.15, 07.01.18, 07.03.11, 29.01.15
(511) 3, 5, 8, 9, 16, 21, 29,
30, 31, 32, 35, 38, 41
(732) ITM ENTREPRISES, 24 rue Auguste ChabrièresF-75015 PARIS (FR)
(151) 2018 07 11
(441) 2018 12 03
(581) 2018 11 15
(111) 1433923
(540) NANFU
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9, 11
(732) FUJIAN NANPING NANFU BATTERY CO., LTD.,
#109, Industry Rd,Yanping District,Nanping353000 Fujian Province (CN)
(151) 2018 08 09
(441) 2018 12 03
(581) 2018 11 15
(111) 1436673
(540) MGIL
(531) CFE: 27.05.17
(511) 7
(732) CNPS PETRO EQUIPMENT CO., LTD., No.312, Building
20,Ecological Valley,No.38, Huanghe Road,Dongying
Development District,Dongying CityShandong Province (CN)
(151) 2018 09 07
(441) 2018 12 17
(581) 2018 11 29
(111) 1436678
(540) KIDWAY
(531) CFE: 24.17.01, 27.05.01, 29.01.15
(511) 14, 16, 28
(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) 2018 12 17
(581) 2018 11 29
(111) 1436691
(540) MGIL
(531) CFE: 27.05.17
(511) 9
(732) CNPS PETRO EQUIPMENT CO., LTD., No.312, Building
20,Ecological Valley,No.38, Huanghe Road,Dongying
Development District,Dongying CityShandong Province (CN)
(151) 2018 09 07
(441) 2018 12 17
(581) 2018 11 29
(111) 1437393
(540) PIGMENTBIO
(511) 3, 5, 44
(732) NAOS,
355 rue Pierre-Simon LaplaceF-13290 AIX-EN-PROVENCE (FR)
(151) 2018 09 11
(441) 2018 12 17
(581) 2018 11 29
(111) 1437474
(540) PHYTO ARGENT
(511) 3
(732) CASTER SAS,
99 rue du Faubourg Saint-HonoréF-75008 Paris (FR)
(151) 2018 09 03
(441) 2018 12 27
(581) 2018 12 06
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(111) 1437527
(540) LAST DAY ON EARTH
(511) 9, 16, 41, 42
(732) Pryakhin Andrey Sergeevich,
ul. Kamenskaya, dom 10, kv. 35RU-400074 Volgograd (RU)
(151) 2018 05 15
(441) 2018 12 27
(581) 2018 12 06
(111) 1437529
(540) DESRUES
(511) 14, 26
(732) DESRUES, ZA du Pré de la Dame JeanneF-60128 PLAILLY (FR)
(151) 2018 10 18
(441) 2018 12 27
(581) 2018 12 06
(111) 1437552
(531) CFE: 28.03.00
(511) 40
(732) TAICANG XINGYU PRINTING AND PACKAGING COMPANY
LIMITED, NO.12 DONGXIN ROAD,LUDU TOWN, TAICANG
CITY,SUZHOU CITY215412 JIANGSU PROVINCE (CN)
(151) 2018 10 31
(441) 2018 12 27
(581) 2018 12 06
(111) 1437631
(540) RESIDEO
(511) 9, 11, 38, 42, 44
(732) Ademco Inc., 251 Little Falls DriveWilmington DE 19808 (US)
(151) 2018 07 25
(441) 2018 12 27
(581) 2018 12 06
(111) 1437671
(531) CFE: 28.03.00
(511) 30
(732) Shengli Oilfield Orient Industrial Investment Group Co., LTD.
Catering Service Branch., Life Center Warehouse,Zhenxing Two
Area,Xianhe Town, Hekou District,DongyingShandong (CN)
(151) 2018 09 07
(441) 2018 12 27
(581) 2018 12 06
(111) 1437672
(540) Sennics
(511) 1
(732) Sennics Co., Ltd., Room 2304,No.1200, Pudong AvenueChina
(Shanghai) Pilot Free Trade Zone (CN)
(151) 2018 06 27
(441) 2018 12 27
(581) 2018 12 06
(111) 1437708
(540) KIDWAY SELECTION D EXPERTS
(531) CFE: 24.17.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(511) 14, 16, 28
(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) 2018 12 27
(581) 2018 12 06
(111) 1437713
(540) Let’s BBQ
(531) CFE: 11.01.04, 27.05.09
(511) 4, 6, 8, 11, 16, 21, 25, 29, 30, 31
(732) KAUFLAND ROMANIA S.C.S.,
Str. Barbu Văcărescu nr. 120-144,sector 2Bucuresti (RO)
(151) 2018 03 09
(441) 2018 12 27
(581) 2018 12 06
(111) 1437729
(540) PASSIFOLIA
(511) 21
(732) HERMES INTERNATIONAL,
24 rue du Faubourg Saint-HonoréF-75008 PARIS (FR)
(151) 2018 10 18
(441) 2018 12 27
(581) 2018 12 06
(111) 1437814
(531) CFE: 01.05.08, 03.07.01
(511) 19
(732) Dongying Artificial Board Factory, No.9, South One
Road,Dongying District,Dongying CityShandong Province (CN)
(151) 2018 09 07
(441) 2018 12 27
(581) 2018 12 06
(111) 1437819
(540) SEMIR
(511) 18, 24, 25
(732) ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO., LTD., No. 98 Nanhui
Road,Louqiao Industrial Park,Ouhai District,WenzhouZhejiang (CN)
(151) 2018 09 04
(441) 2018 12 27
(581) 2018 12 06
(111) 1439498
(540) DBN
(531) CFE: 26.01.16, 27.05.01, 28.03.00
(511) 44
(732) BEIJING DBN TECHNOLOGY GROUP CO. LTD, Floor 14, No. 27
Zhongguancun Street,Haidian DistrictBeijing (CN)
(151) 2018 09 07
(441) 2019 01 07
(581) 2018 12 20
(111) 1439527
(540) LDSJ
(531) CFE: 26.01.18
(511) 12
(732) ANQING LIANDONG ENGINEERING TRUCKS ATTACHMENTS
CO., LTD, No. 16, Fangxing Road,High-tech Zone,EconomicTechnological Development Area,Anqing CityAnhui Province (CN)
(151) 2018 09 07
(441) 2019 01 07
(581) 2018 12 20
(111) 1439531
(540) HGZN
(531) CFE: 26.11.03
(511) 9
(732) Jinan Huaguan Intelligent Electric Appliance Co., Ltd., Room
1219, Keyuan Mansion, No. 126Shanda Road, Licheng District,Jinan
CityShandong Province (CN)
(151) 2018 09 07
(441) 2019 01 07
(581) 2018 12 20
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(111) 1439571
(540) RITZ PARIS
(511) 11, 20, 27
(732) THE RITZ HOTEL LIMITED, 55 Park LaneLondres W1K 1NA (GB)
(151) 2018 11 02
(441) 2019 01 07
(581) 2018 12 20
(111) 1439602
(531) CFE: 26.02.09, 28.03.00
(511) 1
(732) SHANDONG ZTSER BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD.,
Xitu Village, Namely,Eastern Conferenceof Pingyin Development
Zone,Ancheng Town, Pingyin County250400 Jinan City, Shandong
Province (CN)
(151) 2018 09 07
(441) 2019 01 07
(581) 2018 12 20
(111) 1443070
(540) SUCROX
(511) 1
(732) Carus Corporation, 315 Fifth StreetPeru IL 61354 (US)
(151) 2019 01 23
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1443401
(540) HIVE
(732) Intelligent Apps GmbH,
Große Elbstraße 27322767 Hamburg (DE)
(151) 2019 02 19
(441) 2019 03 25

(511) 9, 35, 39
(581) 2019 03 07

(111) 1444160
(540) ESTARS
(511) 41
(732) ESTARS LLC,
SUITE 290,3960 HOWARD HUGHES PKWYLAS VEGAS NV 89169 (US)
(151) 2018 10 17
(441) 2019 01 28
(581) 2019 01 10
(111) 1445349
(540) EinScan
(531) CFE: 27.05.01
(511) 7, 9
(732) SHINING 3D TECH CO., LTD., NO. 1398, XIANGBIN
ROAD,WENYAN, XIAOSHAN DISTRICT,HANGZHOU CITYZHEJIANG
PROVINCE (CN)
(151) 2018 11 23
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1446553
(540) YT
(531) CFE: 04.05.05, 26.01.03, 27.05.01
(511) 39
(732) YUANTONG EXPRESS CO., LTD, No.18, Lane 3029,
Huaxu Road,Huaxin Town,Qingpu DistrictShanghai (CN)
(151) 2018 10 31
(441) 2019 02 18
(581) 2019 01 31
(111) 1446557
(540) GF
(531) CFE: 03.04.18, 27.05.08
(511) 29
(732) ZHEJIANG NATIVE PRODUCE & ANIMAL BY-PRODUCTS I/E
GROUP CO., LTD.,
308 North Zhongshan Road,HangzhouZhejiang (CN)
(151) 2018 10 31
(441) 2019 02 18
(581) 2019 01 31
(111) 1446571
(531) CFE: 28.03.00
(511) 40
(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) 1446584
(540) VPSX Enterprise
(732) Levi, Ray & Shoup, Inc.,
2401 W. Monroe StreetSpringfield IL 62704 (US)
(151) 2018 12 14
(441) 2019 02 18

(511) 9
(581) 2019 01 31

(111) 1446599
(540) TRANSSION
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9
(732) Shenzhen Transchan Technology Limited, Room 3, 23/F,
Unit B Building,No. 9, Shenzhen Bay Eco-Technology Park,Yuehai
Street, Nanshan District,Shenzhen CityGuangdong Province (CN)
(151) 2019 01 07
(441) 2019 02 18
(581) 2019 01 31
(111) 1446600
(540) BEBEDEPINO
(531) CFE: 26.04.03, 29.01.01
(732) yun jung yong, 7-27, 273 bungil Ilsan-ro,
Ilsandong-gu,Goyang-siGyeonggi-do (KR)
(151) 2018 11 02
(441) 2019 02 18
(111) 1446613
(540) Gala beautify
(531) CFE: 26.04.18, 27.05.10, 29.01.12

(511) 25
(581) 2019 01 31

(511) 3, 9, 16, 35,
38, 41, 42, 44
(732) Gruner + Jahr GmbH, Am Baumwall 1120459 Hamburg (DE)
(151) 2018 07 25
(441) 2019 02 18
(581) 2019 01 31
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(111) 1446727
(540) HongXu
(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) 1448608
(531) CFE: 28.03.00
(511) 14
(732) SUHESHENG PEARL MUSEUM CO., LTD, (ROOM 2018, BINHE
CROWN BUILDING)NO. 3, CHANGTANSHANG,BINHE ROAD,
SIPJIANGSU (CN)
(151) 2018 10 23
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07

(111) 1446732
(540) QUANT made by anex
(531) CFE: 26.04.24, 27.05.01
(511) 12
(732) AVALEX INVESTMENT LIMITED,
Agiou Pavlou,15, Ledra House,Agios AndreasCY-1105 Nicosia (CY)
(151) 2018 10 03
(441) 2019 02 18
(581) 2019 01 31

(111) 1448654
(540) SPOTICAR
(511) 12
(732) PEUGEOT SA,
7 rue Henri Sante-Claire DevilleF-92500 RUEIL-MALMAISON (FR)
(151) 2018 12 20
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07

(111) 1446738
(531) CFE: 28.03.00
(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) 1448664
(540) THE ACTIVE Club
(531) CFE: 26.01.04, 26.11.03, 27.05.09
(511) 5, 29, 30, 32
(732) GR. SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA
KALLYNTIKON ENDYMATON OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON
EIDON, 26 Amarousiou-ChalandriouGR-151 25 Marousi (GR)
(151) 2018 09 21
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07

(111) 1447375
(540) hive
(531) CFE: 27.05.01
(732) Intelligent Apps GmbH,
Große Elbstraße 27322767 Hamburg (DE)
(151) 2019 02 19
(441) 2019 03 25

(111) 1448669
(540) BORUSAN LOGISTICS
(531) CFE: 26.13.25, 29.01.12
(511) 39
(732) BORUSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, Pürtelaş Hasan Mah.
Meclisi Mebusan Cad. No: 37 SalıpazarıBeyoğlu-İstanbul (TR)
(151) 2018 11 13
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07

(511) 9, 35, 39
(581) 2019 03 07

(111) 1447982
(540) Paracraft
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9, 28, 41
(732) SHENZHEN TATFOOK NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD,
A4, A of 4/A, the 3rd Industrial zone ofShajing Industrial
Development Co., LTD,Haoxiang RD, Shajing St,Baoan District,
ShenzhenGuangdong (CN)
(151) 2018 10 31
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07
(111) 1447988
(540) OPPO FaceKey
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9
(732) GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS
CORP., LTD., NO.18 HAIBIN ROAD,WUSHA,
CHANG’AN,DONGGUANGUANGDONG (CN)
(151) 2018 12 12
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07
(111) 1448027
(531) CFE: 28.03.00
(511) 7
(732) SUZHOU SHENGBAIWEI PACKAGING EQUIPMENT
CO., LTD, NO.26 XUYANG RD, XUGUAN,NEW & HI-TECH
INDUSTRIAL,DEVELOPMENT DISTRICT,SUZHOUJIANGSU (CN)
(151) 2018 12 13
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07
(111) 1448046
(540) DOUBLOVE
(531) CFE: 27.05.01
(511) 18, 25, 35
(732) EP YAYING FASHION GROUP CO., LTD, NO. 966, WEST
DONGSHENG ROAD, JIAXING CITY314003 ZHEJIANG PROVINCE (CN)
(151) 2018 11 02
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07
(111) 1448061
(531) CFE: 28.03.00
(511) 30
(732) JI’NAN ZIJIN ROSE LIMITED COMPANY, JIXI INDUSTRIAL PARK
(NORTH SOIL),PINGYIN, JI’NAN250101 SHANDONG (CN)
(151) 2018 12 13
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07
(111) 1448066
(531) CFE: 02.09.01, 26.11.13
(511) 18, 25, 35
(732) EP YAYING FASHION GROUP CO., LTD, NO. 966, WEST
DONGSHENG ROAD, JIAXING CITY314003 ZHEJIANG PROVINCE (CN)
(151) 2018 11 02
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07
(111) 1448076
(540) SonoAI
(511) 10
(732) CHISON MEDICAL TECHNOLOGIES CO., LTD., NO.228,
CHANGJIANG EAST ROAD,BLOCK 51 AND 53, PHASE 5,SHUOFANG
INDUSTRIAL PARK,XINWU DISTRICT, WUXI214028 JIANGSU, 214142 (CN)
(151) 2018 10 29
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07
(111) 1448452
(531) CFE: 26.11.01, 28.03.00
(511) 29
(732) DONGYING YIDAZAO DAIRY CO., LTD., NORTH OF SHENGLI
BRIDGE, DONGYING CITY 257000250101 SHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2019 01 04
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07
(111) 1448589
(540) POSTMAN
(511) 9, 42
(732) Postman Inc., Geary Street 94108 San Francisco (US)
(151) 2018 12 27
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07

(111) 1448713
(531) CFE: 26.07.25, 26.13.25
(511) 35
(732) SHANDONG XUGUANG FESCO SERVICE CO., LTD.,
Room 509, Lanshi Business Center,No.6 Baotuquan North
Road,Lixia District,Jinan250014 Shandong (CN)
(151) 2018 09 04
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07
(111) 1448742
(540) XIBORUI
(531) CFE: 27.05.01
(511) 16, 18, 25
(732) Quanzhou Dehua Xiborui Garment Co., Ltd.,
Chengdong Industrial District,Xunzhong Town,Dehua
County,QuanzhouFujian (CN)
(151) 2018 11 23
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07
(111) 1448788
(540) FUDONG
(531) CFE: 27.01.01, 28.03.00
(511) 11
(732) Lianyungang . Fukuto Jungwoo Lighting Appliance
Co., Ltd., No. 3 Shiquan Road,pomegranate Town,Donghai
county,Lianyungang cityJiangsu Province (CN)
(151) 2018 11 21
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07
(111) 1449413
(540) LES HAYTIÈRES
(511) 33
(732) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,
Metro-Strasse 140235 Düsseldorf (DE)
(151) 2019 01 16
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1449713
(540) SPS IN GROUPE
(531) CFE: 04.03.03, 26.01.16, 27.05.10, 29.01.13
(511) 9, 16, 42
(732) SMART PACKAGING SOLUTIONS, 85 AVENUE DE LA PLAINE-ZI
ROUSSET-PEYNIER,F-13790 ROUSSET (FR)
(151) 2018 08 14
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1449749
(540) CARTIFORT
(732) MATIERES PREMIERES INTERNATIONALES,
45 Bd Marcel PagnolF-06130 GRASSE (FR)
(151) 2019 01 03
(441) 2019 03 04

(511) 5
(581) 2019 02 14

(111) 1449753
(540) INFLEX’ON business booster
(531) CFE: 26.07.04, 27.03.15, 27.05.09
(511) 35, 36, 41, 42
(732) INFLEX’ON S A.,
c/o Till BohbotAvenue de Lavaux 63CH-1009 Pully (CH)
(151) 2018 10 30
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1449767
(540) BABY RUTH
(511) 30
(732) FERRERO INTERNATIONAL S.A.,
Findel Business Center, Complexe B,Rue de TrèvesL-2632 Findel (LU)
(151) 2018 12 20
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1449804
(540) FORTNITE BATTLE ROYALE
(531) CFE: 14.09.05, 17.02.13, 23.03.01,
25.01.06, 27.05.10
(511) 14, 16, 25, 28, 41, 42
(732) Epic Games, Inc., 620 Crossroads BoulevardCary NC 27518 (US)
(151) 2018 07 26
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
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(111) 1449821
(540) ESTARS
(511) 38
(732) ESTARS LLC,
SUITE 290,3960 HOWARD HUGHES PKWYLAS VEGAS NV 89169 (US)
(151) 2019 01 11
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1449854
(540) hejilibo
(531) CFE: 27.05.01
(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
(111) 1449914
(540) KF Stabifiber
(511) 1, 29, 30
(732) Königshof GmbH Lebensmitteladditive,
Stadtplatz 2183278 Traunstein (DE)
(151) 2018 10 02
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1449933
(540) MÄSER
(531) CFE: 27.05.01
(511) 8, 21
(732) Josef Mäser GmbH, Laubeggen-Gasse 1188131 Lindau (DE)
(151) 2018 09 14
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1450034
(540) CARNITONIC
(511) 5
(732) MATIERES PREMIERES INTERNATIONALES,
45 Bd Marcel PagnolF-06130 GRASSE (FR)
(151) 2019 01 04
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1450038
(540) MP LABO
(511) 5
(732) MATIERES PREMIERES INTERNATIONALES,
45 Bd Marcel PagnolF-06130 GRASSE (FR)
(151) 2019 01 04
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1450043
(540) METABAX
(511) 5
(732) MATIERES PREMIERES INTERNATIONALES,
45 Bd Marcel PagnolF-06130 GRASSE (FR)
(151) 2019 01 04
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1450047
(540) Lacry protect
(511) 5
(732) MATIERES PREMIERES INTERNATIONALES,
45 Bd Marcel Pagnol F-06130 GRASSE (FR)
(151) 2019 01 04
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1450052
(540) ULTRADIAR
(511) 5
(732) MATIERES PREMIERES INTERNATIONALES,
45 Bd Marcel PagnolF-06130 GRASSE (FR)
(151) 2019 01 04
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1450058
(540) Lacryal
(511) 5
(732) MATIERES PREMIERES INTERNATIONALES,
45 Bd Marcel PagnolF-06130 GRASSE (FR)
(151) 2019 01 04
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1450063
(540) FIBERACT
(511) 5
(732) MATIERES PREMIERES INTERNATIONALES,
45 Bd Marcel Pagnol F-06130 GRASSE (FR)
(151) 2019 01 03
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1450078
(540) K for cat
(511) 5
(732) MATIERES PREMIERES INTERNATIONALES,
45 Bd Marcel PagnolF-06130 GRASSE (FR)
(151) 2019 01 04
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1450086
(540) DENG’S KNIFE
(531) CFE: 02.01.15, 24.03.01, 28.03.00
(511) 8
(732) CHONGQING DENG’S KITCHENWARE MANUFACTURE CO.,
LTD, Longshui Hardware Science and Technology Industrial
Park,Dazu DistrictChongqing City (CN)
(151) 2018 12 18
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1450087
(540) SGS
(531) CFE: 26.11.07, 27.05.11
(511) 11
(732) Anhui Shangge Lighting Appliance Co., Ltd.,
Zhenning Road,Heli Park,Ningguo Economic
TechnologicalDevelopment Zone,XuanchengAnhui (CN)
(151) 2018 11 23
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1450166
(531) CFE: 26.13.25, 29.01.12
(511) 28
(732) Lifestyle Boardgames Ltd, Ulitsa 2-ya Filevskaya, dom 7,
korp.6, 1st fl, bld. III, room 6A RU-121096 Moscow (RU)
(151) 2018 10 30
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
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(111) 1450192
(540) VETBENDAN
(511) 5
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto, Šmarješka cesta 6SI-8000 Novo mesto (SI)
(151) 2018 12 11
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1450196
(540) TUXEVID
(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) 1450278
(540) PromoTron
(511) 35, 42
(732) PromoTron Solutions a.s.,
Čirůková 127/10CZ-104 00 Praha 10, Pitkovice (CZ)
(151) 2018 07 24
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1450303
(540) Dugladze wines & spirits
(531) CFE: 03.07.16, 05.07, 27.01.12, 27.05.10, 29.01.12
(511) 33
(732) Zaal Dugladze, 74, Oniashvili Street0160 Tbilisi (GE)
(151) 2018 11 01
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1450310
(540) JOINUS
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9
(732) FU BEN ZHU, 22C 15 Haiyuehuayuan,Shekou,
Nanshan Disc.,Shenzhen CityGuangdong Prov. (CN)
(151) 2018 11 23
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1450333
(540) bawell
(531) CFE: 27.05.01
(511) 11
(732) Guangzhou Health & health Medical Equipment Co.,Ltd,
Office building No. 1, Workshop D & H,No.282 Caixin Rd.,Lanhe
Town,NanshaDist.,GuangzhouGuangdong (CN)
(151) 2018 11 23
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1450339
(540) THREEGUN
(531) CFE: 27.05.01
(511) 24
(732) SHANGHAI THREE GUN (GROUP) CO., LTD.,
2/F, Building 4,No. 584 Zhizaoju Road200000 Shanghai (CN)
(151) 2018 11 23
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1450392
(531) CFE: 28.03.00
(511) 32
(732) DONGYING YIDAZAO DAIRY CO., LTD.,
NORTH OF SHENGLI BRIDGE, DONGYING CITY 257000250101
SHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2019 01 04
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1450454
(540) VM MAESTRO VERO
(531) CFE: 24.01.15, 25.01.25, 27.05.10
(511) 32, 33
(732) PASCARU Adrian,
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 19, ap. 3MD-2075 Chişinău (MD)
(151) 2018 10 29
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1450490
(540) EnviroPower
(511) 7, 11, 37, 42
(732) Martin GmbH fur Umwelt-und Energietechnik,
Leopoldstrafte 80807 Monachium (DE)
(151) 2018 11 06
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1450499
(531) CFE: 26.04.02, 29.01.13

(511) 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,
14, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 28
(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 03 11
(581) 2019 02 21

(111) 1450516
(540) Jardin ETHIOPIA EUPHORIA
(531) CFE: 05.07.27, 26.04.18, 26.11.02, 27.05.10, 29.01.14
(511) 30
(732) Limited Liability Company «ORIMI», 1-st Microrayon
Street, 15/4 plot,Sverdlov factory settlement,Vsevolozhsk
dictrictRU-188682 Leningrad oblast (RU)
(151) 2018 10 16
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1450529
(540) Seasir
(531) CFE: 27.05.01
(511) 30
(732) SHANDONG SEASIR BREWING FOOD CO., LTD.,
No. 1158, Kaiming Road,Laizhou City Development
Area,YantaiShandong (CN)
(151) 2018 08 02
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
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(111) 1450542
(540) S
(531) CFE: 26.01.18, 27.05.17
(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 08 30
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1450544
(540) Newtop
(531) CFE: 01.15.15, 26.01.16
(511) 7
(732) Zhejiang New Debao Machinery Co., Ltd.,
No. 23 Wansheng Road,Wanquan Industrial, PingYang
County,WenZhou CityZheJiang (CN)
(151) 2018 11 23
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1450835
(540) NOVOLEX
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt., Gyömröi út 19-21H-1103 Budapest (HU)
(151) 2018 11 19
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1450859
(531) CFE: 26.05.01, 26.13.25
(511) 12
(732) Shandong Baichang Auto Parts Co., Ltd., South of Qianershe
Village,Dongjia Town,Licheng District, Jinan CityShandong
Province (CN)
(151) 2018 11 23
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1450863
(540) Schweppes PREMIUM MIXERS
(531) CFE: 07.05.15, 25.01.06, 27.05.09, 29.01.14
(511) 32, 33
(732) Schweppes International Limited,
7 Albemarle StreetLondon W1S 4HQ (GB)
(151) 2018 12 18
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1450865
(540) NEOBRILL
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt., Gyömröi út 19-21H-1103 Budapest (HU)
(151) 2018 11 19
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1450897
(540) COLOSSEIN
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9
(732) HANGZHOU SMART SALES NETWORK TECHNOLOGY CO.,
LTD., Rm 2-4009, B# Jiangcun Business Center,No. 830 Wenyi West
Rd., Xihu District,HangzhouZhejiang (CN)
(151) 2018 11 23
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1450915
(540) RUSTA
(511) 39
(732) Joint-stock company „Sovtransavto-Moskva”,
Molodogvardeyskaya Street, 58RU-121351 Moscow (RU)
(151) 2018 11 23
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1450941
(540) Halloween
(531) CFE: 04.05.01, 05.09.14, 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 07 17
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1450943
(540) idoon
(511) 28
(732) Jinan Aidong Animation Technology Co., Ltd.,
2533 Bldg. 2, Aosheng Building,No. 1166 Xinluo Str.,High-tech
Zone,JinanShandong Province (CN)
(151) 2018 11 23
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1451037
(540) EMPRESS GOLD
(531) CFE: 05.05.19, 27.05.02, 29.01.15
(511) 9, 28, 41
(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) 1451043
(540) mySWOOOP
(531) CFE: 27.05.09, 29.01.15
(511) 35, 36, 37, 42, 45
(732) mySWOOOP GmbH, Linzer Straße 228359 Bremen (DE)
(151) 2018 09 13
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1451052
(540) PROFANEX
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt., Gyömröi út 19-21H-1103 Budapest (HU)
(151) 2018 11 19
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1451068
(540) GAZOUZ DRINK
(531) CFE: 01.15.15, 26.01.03, 27.05.02, 29.01.14
(511) 30, 32, 43
(732) M. ADAL MARAF, 11 rue François RudeF-94230 CACAHN (FR)
(151) 2018 12 04
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
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(111) 1451084
(540) LGZT
(531) CFE: 26.01.10, 27.05.01
(511) 7, 12
(732) SHANDONG HUAWEI GROUP CO.,LTD, WEST OF FLOOR
11,DALUJIDIAN SOUTH BUILDING,NO.786 XINLUO ROAD,HIGHTECH ZONE, JINAN CITY250102 SHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2018 12 19
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1451086
(540) PORTAZIN
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt., Gyömröi út 19-21H-1103 Budapest (HU)
(151) 2018 11 19
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1451185
(540) ETERNAL LOTUS
(531) CFE: 05.05.16, 27.05.02, 29.01.15
(511) 9, 28, 41
(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) 1451191
(540) Schlaraffia. Guter Schlaf. Gutes Leben
(511) 20, 24
(732) RECTICEL SCHLAFKOMFORT GmbH,
Schlaraffiastraße 1-1044867 Bochum (DE)
(151) 2018 09 18
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1451195
(531) CFE: 05.03.13, 24.17.03, 26.05.16
(511) 3, 35, 44
(732) CIS International Service Co., Ltd.,
611 & 612, 750, Gukhoe-daero,Yeongdeungpo-guSeoul 07236 (KR)
(151) 2018 12 18
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1451196
(540) Sparko
(531) CFE: 27.05.01
(511) 35
(732) Shenzhen Fuyuehang Commercial Co., Ltd.,
RoomSL219, Huarun Vientiane world,Yuehai Street, Nanshan
District,ShenzhenGuangdong (CN)
(151) 2018 11 23
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1451225
(540) WORKPRO
(531) CFE: 27.05.01
(511) 8
(732) HANGZHOU GREAT STAR INDUSTRIAL CO., LTD., No.35 Jiu
Huan Road,Jiang Gan Zone,HangzhouZhejiang Province (CN)
(151) 2018 11 23
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1451242
(540) BLOCKCOAT
(511) 1, 2, 9, 24
(732) ARTOFIL COATINGS BV, Industrieweg 21NL-5753 PB Deurne (NL)
(151) 2018 12 20
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1451245
(540) SHENGLILONG
(531) CFE: 26.13.25, 28.03.00
(511) 17
(732) SHENGLI OILFIELD CHANGLONG RUBBER AND PLASTICS CO.,
LTD., NO. 83, NORTH ONE ROAD,DONGYING DISTRICT,DONGYING
CITY257000 SHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2019 01 21
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1451332
(540) ILIAD
(511) 9, 16, 28, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 45
(732) ILIAD, 16 rue de la Ville l’EvêqueF-75008 PARIS (FR)
(151) 2018 11 23
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1451589
(540) IceMax
(511) 12
(732) SHANDONG HONGSHENG RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD.,
EAST OF SHENGLI ROAD,WEST OF XINGGONG ROAD,DAWANG
TOWN,GUANGRAO COUNTY,DONGYING CITY 257335250014
SHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2018 12 25
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1452318
(540) VIZAPOLE
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt., Gyömröi út 19-21H-1103 Budapest (HU)
(151) 2018 11 19
(441) 2019 03 18
(581) 2019 02 28
(111) 1452321
(540) REMINTER
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt., Gyömröi út 19-21H-1103 Budapest (HU)
(151) 2018 11 19
(441) 2019 03 18
(581) 2019 02 28
(111) 1452322
(540) ANTTIFU
(531) CFE: 27.05.11
(511) 25
(732) WU, QIHU, YAOWAN GROUP, LUOBU VILLAGE,LUOBU
TOWN,LUJIANG COUNTY231500 ANHUI PROVINCE (CN)
(151) 2018 11 23
(441) 2019 03 18
(581) 2019 02 28
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(111) 1452324
(540) KALAPOD
(511) 25, 35
(732) SANDU VELEA, Str. Crinului 34Jud.DJ Sat Smîrdan (RO)
(151) 2018 10 16
(441) 2019 03 18
(581) 2019 02 28
(111) 1452362
(540) RENIXOLA
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt., Gyömröi út 19-21H-1103 Budapest (HU)
(151) 2018 11 19
(441) 2019 03 18
(581) 2019 02 28
(111) 1452380
(540) BOUTON d’OR
(531) CFE: 05.05.20, 26.04.05, 26.11.02,
27.05.24, 29.01.13
(511) 29, 30
(732) ITM ENTREPRISES, 24 rue Auguste ChabrièresF-75015 PARIS (FR)
(151) 2018 12 17
(441) 2019 03 18
(581) 2019 02 28
(111) 1452401
(540) Chabrior
(531) CFE: 05.07.01, 25.01.09, 26.04.06,
27.05.07, 29.01.13
(511) 29, 30
(732) ITM ENTREPRISES, 24 rue Auguste ChabrièresF-75015 PARIS (FR)
(151) 2018 12 17
(441) 2019 03 18
(581) 2019 02 28
(111) 1452412
(540) OAK AND HOOP
(511) 32
(732) Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennostyu „VSK”,
ul. 50-let Oktyabrya, 113, DimitrovgradRU-433502 Uljyanovskaya
oblast (RU)
(151) 2018 12 14
(441) 2019 03 18
(581) 2019 02 28
(111) 1452415
(531) CFE: 05.05.19, 08.01.15, 09.01.10,
11.03.09, 19.03.03, 29.01.13
(511) 30
(732) SOREMARTEC SA,
Findel Business Center, Complexe B, Rue de TrèvesL-2632 Findel (LU)
(151) 2019 01 22
(441) 2019 03 18
(581) 2019 02 28
(111) 1452426
(540) DUB I OBRUCH
(511) 32
(732) Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennostyu „VSK”,
ul. 50-let Oktyabrya, 113g. DimitrovgradRU-433502 Uljyanovskaya
oblast (RU)
(151) 2018 12 14
(441) 2019 03 18
(581) 2019 02 28
(111) 1452500
(531) CFE: 05.03.06, 15.07.01
(511) 7
(732) CHANGZHOU CLOVERAGRI MACHINERY CO.,LTD.,
6 Jianye Road,Xinbei District,ChangzhouJiangsu (CN)
(151) 2018 09 04
(441) 2019 03 18
(581) 2019 02 28
(111) 1452501
(540) REMITRIN
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt., Gyömröi út 19-21H-1103 Budapest (HU)
(151) 2018 11 19
(441) 2019 03 18
(581) 2019 02 28
(111) 1452515
(540) VULLINA
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt., Gyömröi út 19-21H-1103 Budapest (HU)
(151) 2018 11 19
(441) 2019 03 18
(581) 2019 02 28
(111) 1452532
(540) LIPOSKIN
(732) MATIERES PREMIERES INTERNATIONALES,
45 Bd Marcel PagnolF-06130 GRASSE (FR)
(151) 2019 01 04
(441) 2019 03 18

(511) 5
(581) 2019 02 28

(111) 1452583
(540) LYFT
(531) CFE: 27.05.01
(511) 34
(732) British American Tobacco (Brands) Limited,
Globe House, 4 Temple Place,London WC2R 2PG (GB)
(151) 2019 02 27
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21
(111) 1452628
(540) PYDIOLA
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt., Gyömröi út 19-21H-1103 Budapest (HU)
(151) 2018 11 19
(441) 2019 03 18
(581) 2019 02 28
(111) 1452650
(540) FACE STUDIO SHIMMER HIGHLIGHT(511) 3
(732) L’OREAL, 14 Rue RoyaleF-75008 Paris (FR)
(151) 2019 01 09
(441) 2019 03 18
(581) 2019 02 28
(111) 1452656
(540) HONEYDERM
(732) Mme CECILE DESTAING,
45 Bd Marcel PagnolF-06130 GRASSE (FR)
(151) 2019 01 03
(441) 2019 03 18
(111) 1452731
(540) ostwint cosmetics
(531) CFE: 01.15.15, 04.05.05, 27.05.08, 29.01.12

(511) 5
(581) 2019 02 28
(511) 3, 35

Nr 11/2019

(732) SAFİRES KOZMETİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,
İkitelli O.S.B. Mah. Marmara Sanayi Sitesi M Blok Sok. No:11
Küçükçekmece Küçükçekmeceİstanbul (TR)
(151) 2018 10 30
(441) 2019 03 18
(581) 2019 02 28
(111) 1452753
(540) NOTTIUV SIUOL
(732) LOUIS VUITTON MALLETIER,
2 rue du Pont-NeufF-75001 Paris (FR)
(151) 2018 11 23
(441) 2019 03 18

(511) 9, 14, 18, 25

(581) 2019 02 28

(111) 1452836
(540) LIVOO Feel good moments
(531) CFE: 27.05.10
(511) 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 20, 21, 28, 35
(732) IFS, 1 rue FochF-67452 MUNDOLSHEIM (FR)
(151) 2018 12 21
(441) 2019 03 18
(581) 2019 02 28
(111) 1452856
(540) AAA Cigaronne
(531) CFE: 27.05.09
(732) POGOSYAN SEMEN AMAYAKOVITCH,
46, Tavridyana oul. Erevan (AM)
(151) 2018 12 04
(441) 2019 03 18

(511) 34

(581) 2019 02 28

(111) 1452862
(540) PEINTE
(531) CFE: 27.05.01
(511) 14
(732) PEINTE WATCH CO., LIMITED, RM308, NO.831 XICHA
ROAD,BAIYUN DISTRICT, GUANGZHOU CITY,510000 GUANGDONG
PROVINCE (CN)
(151) 2018 12 25
(441) 2019 03 18
(581) 2019 02 28
(111) 1452939
(540) GENTIRE
(511) 12
(732) SHANDONG JINYU TIRE CO., LTD., NO. 260 QINGKEN
ROAD,DAWANG TOWN,GUANGRAO COUNTY,DONGYING
257335250101 SHANDONG (CN)
(151) 2018 12 31
(441) 2019 03 18
(581) 2019 02 28
(111) 1452949
(540) IQstore
(732) Nuheara IP Pty Ltd,
190 Aberdeen StNORTHBRIDGE WA 6003 (AU)
(151) 2019 01 18
(441) 2019 03 18

(511) 35, 42

(581) 2019 02 28

(111) 1452987
(540) Futejsy
(531) CFE: 27.05.01, 28.03.00
(511) 7
(732) DONGYING FUTE PETROLEUM EQUIPMENT CO., LTD.,
Building 8,Chenglin High-Tech Industrial Park,Dongying
District,Dongying City257100 Shandong Province (CN)
(151) 2018 09 04
(441) 2019 03 18
(581) 2019 02 28
(111) 1453078
(540) WE.CO
(732) WeWork Companies Inc.,
115 West 18th StreetNEW YORK NY 10011 (US)
(151) 2018 12 26
(441) 2019 03 18
(111) 1453097
(540) wegrow
(531) CFE: 27.05.01
(732) WeWork Companies Inc.,
115 West 18th StreetNew York NY 10011 (US)
(151) 2019 01 22
(441) 2019 03 18
(111) 1453166
(540) WEGROW
(732) WeWork Companies Inc.,
115 West 18th StreetNEW YORK NY 10011 (US)
(151) 2018 12 26
(441) 2019 03 18
(111) 1453211
(540) MIXFOR
(531) CFE: 27.05.01
(732) Ivanov Egor Alekseevich,
ul. Lenina, d.4, kv. 12220030 Minsk (BY)
(151) 2018 07 19
(441) 2019 03 18

(511) 35, 36, 43

(581) 2019 02 28
(511) 41

(581) 2019 02 28
(511) 35, 36, 41, 43

(581) 2019 02 28
(511) 1, 2, 17, 19, 35

(581) 2019 02 28

(111) 1453236
(540) KOJO
(531) CFE: 26.04.18, 27.05.11, 28.03.00
(511) 19
(732) ANHUI KOJO NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD,
LINGANG INDUSTRIAL PARK, ECONOMIC DEVELOPMENT
ZONE,CHIZHOU CITY247100 ANHUI PROVINCE (CN)
(151) 2019 01 02
(441) 2019 03 18
(581) 2019 02 28
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(111) 1453252
(540) COLOR2CREATE by ISANA
(531) CFE: 04.02.01, 26.01.03, 26.04.02,
26.13.01, 27.05.10, 27.07.11, 29.01.13
(511) 3, 35
(732) Dirk Rossmann GmbH,
Isernhägener Straße 1630938 Burgwedel (DE)
(151) 2018 09 13
(441) 2019 03 18
(581) 2019 02 28
(111) 1453296
(540) m MAN STYLE
(531) CFE: 25.01.13, 26.04.18, 27.05.10, 29.01.13
(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 03 18
(581) 2019 02 28
(111) 1453317
(540) Visable
(511) 35, 38, 42
(732) Wer liefert was? GmbH, ABC-Straße 2120354 Hamburg (DE)
(151) 2018 11 23
(441) 2019 03 18
(581) 2019 02 28
(111) 1453318
(540) BIOSÜDTIROL
(531) CFE: 05.03.13, 05.07.13, 29.01.12
(511) 29, 31, 32
(732) Bio Suedtirol-Società agricola Cooperativa,
Via Trojen, 15I-39010 Cermes (BZ) (IT)
(151) 2018 11 16
(441) 2019 03 18
(581) 2019 02 28
(111) 1453467
(540) NIPPON STEEL CORPORATION(511) 6, 7, 12
(732) NIPPON STEEL CORPORATION,
6-1, Marunouchi 2-chome,Chiyoda-kuTokyo 100-8071 (JP)
(151) 2018 05 01
(441) 2019 03 18
(581) 2019 02 28
(111) 1453500
(540) we
(531) CFE: 26.01.01, 27.05.01
(732) WeWork Companies Inc.,
115 West 18th StreetNEW YORK NY 10011 (US)
(151) 2018 12 21
(441) 2019 03 18

(511) 37, 42
(581) 2019 02 28

(111) 1453538
(540) Traffic Rider
(531) CFE: 17.01.01, 27.05.10, 29.01.13
(511) 9, 42
(732) SONER KARA, Şehit Osman Avcı Man. Malazgirt 1071. Cad.
No:48C/77 Etimesgut Ankara (TR)
(151) 2018 11 15
(441) 2019 03 18
(581) 2019 02 28
(111) 1453559
(540) FEX
(511) 9
(732) EUROCERTUS društvo s ograničenom odgovornošću
za poslovno savjetovanje, Bartola Kašića 6HR-10000 Zagreb (HR)
(151) 2019 01 04
(441) 2019 03 25
(581) 2019 03 07
(111) 1453591
(540) Celergo
(511) 35
(732) ADP, LLC, One ADP BoulevardRoseland NJ 07086 (US)
(151) 2018 10 30
(441) 2019 03 25
(581) 2019 03 07
(111) 1453602
(540) FITCOR
(511) 5
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6SI8000 Novo mesto (SI)
(151) 2018 12 11
(441) 2019 03 25
(581) 2019 03 07
(111) 1453646
(540) CHOIMERPAINT
(511) 2
(732) Foshan Pinzun Furniture Trade Co., Ltd, First Floor,No. 11,
West block 2 of LiXing Garden,”GangTouYuan”, ShuiTouPan
Village,DaLi Town, NanHai DistrictFoShan City, Guangdong (CN)
(151) 2018 08 10
(441) 2019 03 25
(581) 2019 03 07
(111) 1453694
(540) MMCNC
(531) CFE: 26.04.09, 27.05.01
(511) 7
(732) SHANDONG MING MEI CNC MACHINERY CO., LTD.,
DAYU VILLAGE, PINGAN STREET ECONOMIC DEV ZONE,JINAN
CITY250000 SHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2019 01 08
(441) 2019 03 25
(581) 2019 03 07
(111) 1453711
(540) CRESTURIT
(511) 5
(732) Egis Gyógyszergyár Zrt., Keresztúri út 30-38.H-1106 Budapest (HU)
(151) 2018 07 24
(441) 2019 03 25
(581) 2019 03 07
(111) 1453756
(540) RED LANTERN
(531) CFE: 13.01.06, 26.01.03, 28.03.00, 29.01.12
(511) 13
(732) ACME FIREWORKS CO.,LTD., ROOM 18015,NO. 9
SHUANGYONG ROAD,KAIFU DISTRICT, CHANGSHAHUNAN (CN)
(151) 2019 01 14
(441) 2019 03 25
(581) 2019 03 07

(111) 1453761
(540) PEAK GYM
(531) CFE: 02.01.08, 06.01.04, 27.05.08
(732) Ács Ferenc, Rigó utca 38H-2360 Gyál (HU)
(151) 2018 11 15
(441) 2019 03 25
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(511) 5, 25, 41
(581) 2019 03 07

(111) 1453764
(540) EPOK
(531) CFE: 27.05.01
(511) 34
(732) British American Tobacco (Brands) Limited,
Globe House, 4 Temple Place,London WC2R 2PG (GB)
(151) 2018 11 30
(441) 2019 03 25
(581) 2019 03 07
(111) 1453766
(540) NAIPO
(531) CFE: 27.05.01
(511) 10
(732) SHENZHEN PINLONG ELECTRONIC COMMERCE CO., LTD., NO.
120, BUILDING P07, HUANAN INTERNATIONALPRINTING PAPER
PACKAGING LOGISTICS AREA(PHASE I), HUANAN AVENUE, PINGHU
STREET,LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN518000 GUANGDONG (CN)
(151) 2019 01 02
(441) 2019 03 25
(581) 2019 03 07
(111) 1453770
(540) Emch+ Berger
(531) CFE: 24.17.05, 26.04.05, 27.05.24
(511) 36, 37, 42
(732) Emch+Berger Holding AG, Schlösslistrasse 19CH-3008 Bern (CH)
(151) 2018 12 09
(441) 2019 03 25
(581) 2019 03 07
(111) 1453820
(540) SHENGL I LONG
(531) CFE: 28.03.00
(511) 17
(732) SHENGLI OILFIELD CHANGLONG RUBBER AND PLASTICS CO.,
LTD., NO. 83, NORTH ONE ROAD,DONGYING DISTRICT,DONGYING
CITY257000 SHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2019 01 21
(441) 2019 03 25
(581) 2019 03 07
(111) 1453842
(540) COSMX
(531) CFE: 26.04.04, 27.05.01, 28.03.00
(511) 9
(732) ZHUHAI COSLIGHT BATTERY CO., LTD., No.209, Zhufeng
Road,Jing’an Town, Doumen District,Zhuhai City, Guangdong
Province,China (Southern Area of 1st Floorof Factory A) (CN)
(151) 2019 01 17
(441) 2019 03 25
(581) 2019 03 07
(111) 1453848
(531) CFE: 28.03.00
(511) 37
(732) Ji Nan Guanmian Decoration Engineering Co., Ltd., No.2,
Gannan East Street, Shizhong District, Ji NanShandong (CN)
(151) 2018 12 17
(441) 2019 03 25
(581) 2019 03 07
(111) 1453894
(531) CFE: 28.03.00
(511) 41
(732) Ji Nan Jinghe Network Technology Co., Ltd., Room 1406,
Hengchang Mansion, No.288 Jingsi Road,Shizhong District, Ji
NanShandong (CN)
(151) 2018 12 17
(441) 2019 03 25
(581) 2019 03 07
(111) 1453896
(540) YOUHE
(531) CFE: 26.01.03, 27.05.01
(511) 8
(732) RIZHAO YOUHE VEHICLE CO., LTD, HONGTU ROAD, NO. 18,
YULI TOWN,WULIAN, RIZHAO CITYSHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2018 12 10
(441) 2019 03 25
(581) 2019 03 07
(111) 1453903
(540) XIANG HE
(531) CFE: 28.03.00
(511) 21
(732) JINAN FEIHE GLASS CRAFT PRODUCTS CO., LTD.,
PRIVATE ECONOMIC INDUSTRIAL PARK,YU HUANG MIAO
TOWN,SHANGHECOUNTY, JINAN CITY250000 SHANDONG
PROVINCE (CN)
(151) 2018 11 29
(441) 2019 03 25
(581) 2019 03 07
(111) 1453927
(540) CON CAST
(531) CFE: 03.09.02, 27.05.01
(511) 11
(732) CHONGQING CONCAST CERAMICS CO., LTD.,
ZHONG SHAN GROUP B,YONGCHUANCHONGQING (CN)
(151) 2019 01 14
(441) 2019 03 25
(581) 2019 03 07
(111) 1453930
(540) ShengHe
(531) CFE: 28.03.00
(511) 20
(732) QUFU SHENGMEI FRAME CO., LTD., EAST OF TIANBO
ROADECONOMY DEVELOPMENT AREAQUFU CITYJINING
CITY266071 SHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2019 01 24
(441) 2019 03 25
(581) 2019 03 07
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(111) 1453932
(531) CFE: 28.03.00
(511) 5
(732) Ji Nan Guaika Commercial and Trading Co,,Ltd,
Room 601, Unit7, Buijding 12,Hanzhuang Garden, Shizhong
District,Ji NanShandong (CN)
(151) 2018 12 17
(441) 2019 03 25
(581) 2019 03 07
(111) 1453994
(540) RedDOT
(511) 37
(732) JINAN RUIDA AUTO SERVICE CO., LTD., Building No. 13,
Central 13 Section, Sunshine Shuncheng Residential Area,
Shizhong District, Jinan City 250002 Shandong Province (CN)
(151) 2018 09 04
(441) 2019 03 25
(581) 2019 03 07
(111) 1454088
(540) MegaLCer
(531) CFE: 03.04.13, 28.03.00
(511) 18, 20, 22, 25, 27
(732) COMEFLY OUTDOOR CO., LTD., BUILDING 1, NO.895 CENTURY
AVE.,QUZHOUZHEJIANG (CN)
(151) 2018 12 31
(441) 2019 03 25
(581) 2019 03 07
(111) 1454160
(540) shan shi en tai
(531) CFE: 27.05.01, 28.03.00
(511) 9
(732) Shandong Entai Electrical Co., Ltd, Nankanger
Village,Shiliulihe Office, Shizhong District,Ji NanShandong (CN)
(151) 2018 12 17
(441) 2019 03 25
(581) 2019 03 07
(111) 1454184
(540) XIZHOU
(531) CFE: 26.11.12, 28.03.00
(511) 9
(732) WUXI XIZHOU MAGNET WIRES CO., LTD., NO.C-15
SECOND PHASE,XI’NAN, WANGZHUANG,NEW DEVELOPING
ZONE,WUXI214000 JIANGSU (CN)
(151) 2019 01 14
(441) 2019 03 25
(581) 2019 03 07
(111) 1454190
(531) CFE: 01.01.01, 02.09.14, 26.01.03 (511) 45
(732) Shandong Yuntong Information Technology Co., Ltd.,
Room 416, Building C,No. 228, South Road,Dongying
District,Dongying CityShandong Province (CN)
(151) 2018 09 13
(441) 2019 03 25
(581) 2019 03 07
(111) 1454264
(540) JUHAO
(531) CFE: 27.05.24, 28.03.00
(511) 9
(732) JIAN LONG XU, No. 14, Hetian Yanjiang Road,
Oubei town, Yongjia County325101 Zhejiang (CN)
(151) 2018 11 23
(441) 2019 03 25
(581) 2019 03 07
(111) 1454355
(540) DALKIA WASTENERGY (511) 37, 39, 40, 42
(732) DALKIA, 37 avenue du Mal de Lattre de TassignyF-59350
Saint-André-lez-Lille (FR)
(151) 2018 12 19
(441) 2019 03 25
(581) 2019 03 07
(111) 1454387
(540) DAKON
(511) 6, 9, 11, 37, 42
(732) Bosch Termotechnika s.r.o.,
Průmyslová 372 Štěrboholy CZ-108 00 Praha 10 (CZ)
(151) 2018 08 23
(441) 2019 03 25
(581) 2019 03 07
(111) 1454403
(540) JOINCO GLOBAL TRADE SOLUTIONS
(531) CFE: 27.05.10, 29.01.13
(511) 35
(732) JOINCO-IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, LIMITADA, AV.
VISCONDE VALMOR, 1A, 14º AP-1000-289 LISBOA (PT)
(151) 2018 12 27
(441) 2019 03 25
(581) 2019 03 07
(111) 1454416
(540) Ushuaïa
(531) CFE: 27.05.01
(511) 25
(732) TELEVISION FRANCAISE 1, 1 quai du Point du JourF-92656
BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX (FR)
(151) 2018 08 01
(441) 2019 03 25
(581) 2019 03 07
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(111) 1454910
(540) SPARRAS
(511) 1, 3
(732) INTR B.V., Hamburgweg 8NL-7418 ES DEVENTER (NL)
(151) 2019 01 15
(441) 2019 04 01
(581) 2019 03 14
(111) 1454911
(540) GEN GENETIC LAB
(531) CFE: 01.13.01, 27.05.10, 29.01.12
(511) 3
(732) DAUDETTE ENTERPRISES LIMITED,
Agiou Epifaniou, 14,ArchangelosCY-2055 Nicosia (CY)
(151) 2018 10 16
(441) 2019 04 01
(581) 2019 03 14
(111) 1454913
(540) B B-LIFE
(531) CFE: 26.01.18, 29.01.13, 27.05.24, 26.05.06
(511) 32
(732) Plzeňský Prazdroj, a. s.,
U Prazdroje 64/7CZ-301 00 Plzeň, Východní Předměstí (CZ)
(151) 2018 10 15
(441) 2019 04 01
(581) 2019 03 14
(111) 1454923
(540) D DAKON
(531) CFE: 26.04.01, 27.05.09
(511) 6, 9, 11, 37, 42
(732) Bosch Termotechnika s.r.o.,
Průmyslová 372 Štěrboholy CZ-108 00 Praha 10 (CZ)
(151) 2018 08 23
(441) 2019 04 01
(581) 2019 03 14
(111) 1454925
(540) B B-LIFE Botanicals
(531) CFE: 24.17.01, 25.03.25, 26.01.03, 27.05.04, 29.01.14
(511) 32
(732) Plzeňský Prazdroj, a. s.,
U Prazdroje 64/7CZ-301 00 Plzeň, Východní Předměstí (CZ)
(151) 2018 10 15
(441) 2019 04 01
(581) 2019 03 14
(111) 1454968
(531) CFE: 26.13.25
(511) 45
(732) Shandong Yuntong Information Technology Co., Ltd.,
Room 416, Building C,No. 228, South Road,Dongying
District,Dongying CityShandong Province (CN)
(151) 2018 09 13
(441) 2019 04 01
(581) 2019 03 14
(111) 1455013
(540) LAP
(732) Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon SquareLondon W2 6PX (GB)
(151) 2018 10 01
(441) 2019 04 01

(511) 11
(581) 2019 03 14

(111) 1455031
(540) AVE NATURA
(511) 3, 5
(732) AVE NATURA, s. r. o., Staničná 194SK-022 01 Čadca (SK)
(151) 2019 01 21
(441) 2019 04 01
(581) 2019 03 14
(111) 1455082
(540) Hairplexx
(531) CFE: 27.05.01
(511) 3
(732) Guangzhou Lizhuang Cosmetics CO., Ltd,
18 Rui Xiang Rd.,Xin Hua Industrial Park,Xin Hua Street,Huadu
District, GuangzhouGuangdong (CN)
(151) 2018 12 18
(441) 2019 04 01
(581) 2019 03 14
(111) 1455092
(540) D.I.S. NAILS
(732) Kryshtal Oleksandra Serhiivna,
vul. Artema, 118, kv. 45Donetsk 83048 (UA)
(151) 2018 12 04
(441) 2019 04 01

(511) 3
(581) 2019 03 14

(111) 1455594
(540) FEX
(531) CFE: 01.15.05, 26.01.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(511) 9
(732) EUROCERTUS društvo s ograničenom odgovornošću
za poslovno savjetovanje, Bartola Kašića 6HR-10000 Zagreb (HR)
(151) 2019 01 04
(441) 2019 04 01
(581) 2019 03 14
(111) 1455675
(540) phytobiovet
(732) Madame Cécile Destaing,
45 bd Marcel PagnolF-06130 Grasse (FR)
(151) 2019 01 21
(441) 2019 04 01

(511) 5
(581) 2019 03 14

(111) 1454436
(540) La Camicia VENEZIA
(531) CFE: 25.01.25, 27.05.10
(511) 25, 35
(732) CBR S.r.l., Viale Vittorio Veneto, 7I-31100 TREVISO (TV) (IT)
(151) 2018 03 16
(441) 2019 03 25
(581) 2019 03 07

(111) 1455679
(540) GALICE
(732) Madame Cécile Destaing,
45 bd Marcel PagnolF-06130 Grasse (FR)
(151) 2019 01 21
(441) 2019 04 01

(111) 1454878
(531) CFE: 28.03.00
(511) 45
(732) Shandong Yuntong Information Technology Co., Ltd.,
Room 416, Building C,No. 228, South Road,Dongying
District,Dongying CityShandong Province (CN)
(151) 2018 09 13
(441) 2019 04 01
(581) 2019 03 14

(111) 1455695
(540) INFAILLIBLE MAGIC SETTING SPRAY (511) 3
(732) L’OREAL, 14 rue RoyaleF-75008 Paris (FR)
(151) 2019 01 18
(441) 2019 04 01
(581) 2019 03 14
(111) 1455708
(540) SHENGLILONG
(531) CFE: 14.07.13, 28.03.00

(511) 5
(581) 2019 03 14

(511) 17
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(732) SHENGLI OILFIELD CHANGLONG RUBBER AND PLASTICS CO.,
LTD., NO. 83, NORTH ONE ROAD,DONGYING DISTRICT, DONGYING
CITY257000 SHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2019 01 22
(441) 2019 04 01
(581) 2019 03 14

(111) 1456124
(540) POCOPHONE
(511) 9, 42
(732) Xiaomi Inc., Floor 13, Rainbow City Shopping Mall IIof China
Resources,NO. 68, Qinghe Middle Street,Haidian District Beijing (CN)
(151) 2018 12 31
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21

(111) 1455725
(540) Nomu-Protec
(732) Andermatt Biocontrol AG,
Stahlermatten 6CH-6146 Grossdietwil (CH)
(151) 2019 01 15
(441) 2019 04 01

(111) 1456135
(540) YUELI
(531) CFE: 27.05.17
(511) 8, 11, 21
(732) ZHEJIANG YUELI ELECTRIC APPLIANCE CORPORATION
LIMITED, No. 999, Kaifa East Road,Zhouxiang Town, Cixi,
Ningbo CityZhejiang Province (CN)
(151) 2018 12 17
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21

(511) 5

(581) 2019 03 14

(111) 1455738
(540) SHENGLILONG
(531) CFE: 28.03.00
(511) 17
(732) SHENGLI OILFIELD CHANGLONG RUBBER AND PLASTICS CO.,
LTD., NO. 83, NORTH ONE ROAD,DONGYING DISTRICT,DONGYING
CITY257000 SHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2019 01 22
(441) 2019 04 01
(581) 2019 03 14
(111) 1455750
(540) Starsil
(511) 1
(732) Jiangxi Bluestar Xinghuo Silicones Co., Ltd,
Yang Jialing,Yongxiu County,Jinjiang CityJiangxi Province (CN)
(151) 2018 12 28
(441) 2019 04 01
(581) 2019 03 14
(111) 1455784
(531) CFE: 28.03.00
(511) 25
(732) ZHEJIANG RENBEN SHOES CO., LTD., RUBBER SHOES
DISTRICT,XIANJIANG TOWN,RUIAN CITY,WENZHOU CITYZHEJIANG
PROVINCE (CN)
(151) 2019 01 24
(441) 2019 04 01
(581) 2019 03 14
(111) 1455792
(540) FLORFLU
(511) 5
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto, Šmarješka cesta 6SI-8000 Novo mesto (SI)
(151) 2019 01 03
(441) 2019 04 01
(581) 2019 03 14
(111) 1455793
(540) FLOVUXIN
(511) 5
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto, Šmarješka cesta 6SI-8000 Novo mesto (SI)
(151) 2019 01 03
(441) 2019 04 01
(581) 2019 03 14
(111) 1455809
(540) ACTIBARRIER
(511) 3
(732) ABLE C & C CO., LTD.,
13F,12, Seocho-daero 38-gil,Seocho-guSeoul 06655 (KR)
(151) 2019 02 07
(441) 2019 04 01
(581) 2019 03 14
(111) 1455907
(540) TrinaPro
(531) CFE: 27.05.07
(511) 6, 9
(732) TRINA SOLAR CO., LTD, NO. 2 TRINA ROAD,TRINA PV PARK,
XINBEI,CHANGZHOUJIANGSU (CN)
(151) 2019 01 02
(441) 2019 04 01
(581) 2019 03 14
(111) 1455915
(540) GUO SHI
(531) CFE: 27.05.01
(511) 11, 12
(732) CHANGZHOU HUIFENG VEHICLE FITTINGS CO., LTD.,
No. 238, Huanzhen North Road,Menghe Town, Xinbei District,
Changzhou213138 Jiangsu (CN)
(151) 2018 12 28
(441) 2019 04 01
(581) 2019 03 14
(111) 1455965
(540) YORRTEY
(531) CFE: 26.11.03
(511) 35
(732) Shandong Yuntong Information Technology Co., Ltd.,
Room 416, Building C,No. 228, South Road,Dongying
District,Dongying CityShandong Province (CN)
(151) 2018 09 13
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21

(111) 1456145
(540) MONSTER MUNCH
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.13
(511) 29, 30
(732) Lorenz Snack-World Holding GmbH, Adelheidstr. 4/530171
Hannover (DE)
(151) 2018 12 06
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21
(111) 1456229
(540) DING QIANG
(531) CFE: 26.11.02, 28.03.00
(511) 24
(732) CHANGXING DINGQIANG TEXTILE CO., LTD., TEXTILE PARK,
MEISHAN INDUSTRIAL PARK, CHANGXING COUNTY, HUZHOU
CITY,313117 ZHEJIANG PROVINCE (CN)
(151) 2019 01 04
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21
(111) 1457812
(540) ALSAPRO
(511) 19, 27
(732) ALSAPAN, 1D rue du Général de GaulleF-67190 DINSHEIM
SUR BRUCHE (FR)
(151) 2019 02 07
(441) 2019 04 15
(581) 2019 03 28
(111) 1457822
(540) AWP MULTI-3
(531) CFE: 27.05.02, 27.07.11, 29.01.15
(511) 9, 28, 41
(732) Euro Games Technology Ltd., „Maritsa”
Str. 4,”Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
(151) 2018 09 26
(441) 2019 04 15
(581) 2019 03 28

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) 1290198
(531) CFE: 26.11.02, 29.01.01
(511) 9
(732) LEGRAND FRANCE,
128 avenue du Maréchalde Lattre-de-TassignyF-87000 LIMOGES (FR)
(151) 2015 10 07
(441) 2016 04 11
(581) 2016 03 03

(111) 1455986
(540) DHPDLC GLASS
(531) CFE: 27.05.02
(511) 19
(732) DONGYING JIACHUAN TRADING CO., LTD., Room 111,
Building 8,South of Beier Road, West of Dongsi Road,Dongying
District, Dongying City257100 Shandong Province (CN)
(151) 2018 09 04
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21

(111) 1294429
(540) HONEYLAND
(511) 30
(732) Mysik Artem Vadymovych, vul. Metalistivbud. 4,m.
Kyiv 03057 (UA); Mysik Anastasiia Vadymivna, vul. UspenskoTroitskabud. 130, kv. 8, m. KonotopSumska obl. 41600 (UA);
Mysik Vadym Ivanovych, vul. Uspensko-Troitskabud. 130, kv. 8, m.
KonotopSumska obl. 41600 (UA); Mysik Tetiana Anatoliivna,
vul. Uspensko-Troitskabud. 130, kv. 8, m. KonotopSumska obl.
41600 (UA)
(151) 2016 08 11
(441) 2017 04 03
(581) 2017 03 16

(111) 1456031
(540) creamcredit
(732) CREAM FINANCE HOLDING LTD.,
40 Kimonos StreetCY-3095 Limassol (CY)
(151) 2019 01 16
(441) 2019 04 08

(111) 1307528
(540) SUPERCV
(511) 9, 35
(732) SuperCV, Inc.,
404 5th Avenue, Suite 7201New York NY 10018 (US)
(151) 2016 06 17
(441) 2016 09 26
(581) 2016 09 01

(511) 36

(581) 2019 03 21
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(111) 1323927
(540) VIPSHOP
(531) CFE: 04.05.21, 26.04.04, 29.01.12
(511) 9, 35, 38
(732) VIPSHOP (China) Co., Ltd., Building 6,
No. 20 Huahai Avenue,Liwan District, GuangzhouGuangdong (CN)
(151) 2016 04 30
(441) 2017 01 02
(581) 2016 12 15
(111) 1355491
(540) BOLGRAD
(531) CFE: 26.01.18, 27.05.01, 28.05.00
(511) 33
(732) Shmulevych Vitalii Naumovych,
vul. Levanevskoho, 7, kv. 63m. Odesa 65000 (UA); Hinda Yuliia
Stepanivna, vul. Ahronomichna, 127m. Odesa 65000 (UA); Golub
Svitlana Isaakivna, vul. Bolgarska, 82, kv. 8m. Odesa 65000 (UA)
(151) 2016 11 10
(441) 2017 07 31
(581) 2017 07 13
(111) 1362648
(540) STELIFOOD
(511) 5, 29, 30, 41
(732) David Messinger, Chemin des Avallons 64CH-1247 Anières
(CH); Olga Arod, Route d’Hermance 275CH-1247 Anières (CH)
(151) 2017 07 04
(441) 2017 09 18
(581) 2017 08 31
(111) 1377429
(540) MOJITO
(531) CFE: 27.05.11
(511) 3
(732) YAVUZ DİJİTAL MATBAA VE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Kabakçaköyü Güvendelikİstasyonu
Mevkii 2.Paf. 126-127-128 Par. (TR); ASLI KÜNTEŞ, Kobakçaköyü
Güvendelikİstasyonu Mevkii 2.Paf. 126-127-128 Par. (TR)
(151) 2017 09 28
(441) 2017 12 18
(581) 2017 11 30
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(111) 1382042
(540) Activegel hydrophilic implant
(531) CFE: 01.15.15, 27.05.07, 29.01.12
(511) 5, 44
(732) ZAVGORODNII SERGII IVANOVYCH, Vul. Heroiv Dnipra, 16-A,
kv. 199Kyiv 04209 (UA); ZAVGORODNII IVAN OLEKSIIOVYCH, Vul.
Sribnokilska 1, kv. 48 Kyiv 02068 (UA)
(151) 2017 10 18
(441) 2018 01 15
(581) 2017 12 28
(111) 1383081
(540) Activegel
(531) CFE: 01.15.15, 27.05.07, 29.01.04
(511) 5, 44
(732) ZAVGORODNII SERGII IVANOVYCH, Vul. Heroiv Dnipra, 16-A,
kv. 199Kyiv 04209 (UA); ZAVGORODNII IVAN OLEKSIIOVYCH, Vul.
Sribnokilska 1, kv. 48 Kyiv 02068 (UA)
(151) 2017 09 29
(441) 2018 01 22
(581) 2018 01 04
(111) 1385063
(540) itaxi
(511) 9, 39, 42
(732) SEVITEL-CENTRU S.R.L., Str. Alba Iulia oficiul 53 Kiszyniów
(MD); SEVITEL-CENTRU S.R.L., Str. Petru Zadnipru nr. 2, ap. 163MD2044 Chişinău (MD)
(151) 2017 10 13
(441) 2018 02 05
(581) 2018 01 18
(111) 1393915
(540) PROVIGI
(531) CFE: 27.05.24
(511) 3, 21, 35
(732) BASHKIRTSEVA Halyna Oleksandrivna, vul. Ilfa i Petrova, bud.
47, kv. 248m. Odesa 65122 (UA); SAKARA Viktoriia Oleksandrivna,
vul. Sadova, bud. 3,s. Starostine,Rozdilnianskii r-nOdeska obl.
67420 (UA)
(151) 2017 10 05
(441) 2018 04 09
(581) 2018 03 22
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F. TOPOGRAFIE UKŁADÓW SCALONYCH
WYGAŚNIĘCIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa z rejestracji, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
10 2016 12 31 Prawo wygasło w całości
11 2016 12 31 Prawo wygasło w całości
12 2016 12 31 Prawo wygasło w całości
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G. SPROSTOWANIA INFORMACJI OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer, którego sprostowanie dotyczy, oraz treść sprostowania.
ZNAKI TOWAROWE
(111) 320763

w WUP nr 08/2019 r. na str. 2621 w łamie prawym, wiersz 2 podano datę wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego
jest: (151) 2019 04 17
Powinno być: (151) 2019 05 17
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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 kandydatów/kandydatek na stanowisko:
Aplikanta eksperckiego w Departamencie Znaków Towarowych
Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Główne obowiązki:
• badanie ustawowych warunków uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy,
• prowadzenie postępowania w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy,
• prowadzenie korespondencji ze zgłaszającymi w ramach czynności związanych z badaniem zgłoszeń znaków
towarowych.
Kandydat powinien posiadać kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe prawnicze,
• biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
• znajomość języka francuskiego w mowie i piśmie.
Wymagania dodatkowe:
• znajomość zagadnień dotyczących problematyki ochrony własności przemysłowej,
• znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
• umiejętność posługiwania się komputerem (Windows, Word),
• umiejętność dokonywania analizy porównawczej tekstów i jasnego formułowania wniosków,
• łatwość podejmowania decyzji,
• umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i kreatywność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV i List motywacyjny,
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego i francuskiego lub oświadczenie
o poziomie znajomości ww. języków,
• 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.
Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
• kopie świadectw pracy
Termin składania dokumentów: 9 grudnia 2019 r.
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Miejsce i termin składania dokumentów:
Urząd Patentowy RP
Wydział ds. Osobowych i Rozwoju Zasobów Ludzkich
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „aplikant/DT”
Decyduje data wpływu oferty do Urzędu.
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 wpływu do Urzędu).
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 90 366.
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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 16 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 2019 r. poz.1861)
wpisano na listę rzeczników patentowych pod nr:
3524

Dobosz Anna Maria

Wałbrzych

3525

Dobosz Romuald

Warszawa

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 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 2019 r. poz.1861)
wpisano na listę rzeczników patentowych pod nr:
3526

Czyż Justyna Aleksandra

Warszawa

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 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 2019 r. poz.1861)
wpisano na listę rzeczników patentowych pod nr:
3527

Słoma Karolina Stanisława

Paryż

3528

Łazarz Łukasz

Kraków
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