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WIADOMOŚCI
Urzędu Patentowego RP
Warszawa, dnia 31 stycznia 2020 r.

CZĘŚĆ I

OGŁOSZENIA O UDZIELONYCH PRAWACH

Nr 1

4

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 1/2020

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 234 021 do nr 234 300)
w)

część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 234117
(41) 2019 07 29
(51) A01C 1/08 (2006.01)
B02B 1/02 (2006.01)
(21) 424306 (22)
2018 01 18
(72) SOSNOWSKI WŁODZIMIERZ, Ciechanów (PL)

(73) SOSNOWSKI WŁODZIMIERZ, Ciechanów (PL)
(54) Urządzenie do powlekania powierzchni materiału ziarnistego
lub granulatu
(B1) (11) 234072
(41) 2019 05 06
(51) A01G 7/04 (2006.01)
A01C 1/00 (2006.01)
(21) 428465 (22)
2018 12 31
(72) PAWŁAT JOANNA, Zemborzyce Podleśne (PL); KOPACKI
MAREK, Lublin (PL); KWIATKOWSKI MICHAŁ, Lublin (PL); TEREBUN
PIOTR, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); UNIWERSYTET
PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Sposób stymulacji roślin zielnych

Nr 1/2020
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(B1) (11) 234073
(41) 2019 05 06
(51) A01G 7/04 (2006.01)
A01C 1/00 (2006.01)
(21) 428467 (22)
2018 12 31
(72) PAWŁAT JOANNA, Zemborzyce Podleśne (PL); KOPACKI
MAREK, Lublin (PL); KWIATKOWSKI MICHAŁ, Lublin (PL); TEREBUN
PIOTR, Lublin (PL); STAREK AGNIESZKA, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); UNIWERSYTET
PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Sposób stymulacji roślin zielnych
(B1) (11) 234074
(41) 2019 05 06
(51) A01G 7/04 (2006.01)
A01C 1/00 (2006.01)
(21) 428468 (22)
2018 12 31
(72) PAWŁAT JOANNA, Zemborzyce Podleśne (PL); KOPACKI
MAREK, Lublin (PL); TEREBUN PIOTR, Lublin (PL); KWIATKOWSKI
MICHAŁ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); UNIWERSYTET
PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Sposób stymulacji roślin zdrewniałych
(B1) (11) 234101
(41) 2016 07 18
(51) A21C 13/00 (2006.01)
(21) 415652 (22)
2015 12 30
(72) SZCZECIŃSKI HENRYK, Żnin (PL); BALCER MIROSŁAW, Barcin (PL)
(73) SZCZECIŃSKI HENRYK MECHANIKA MASZYN MECH MASZ,
Żnin (PL)
(54) Komora garownicza
(B1) (11) 234233
(41) 2016 01 18
(51) A22C 13/00 (2006.01)
B32B 5/04 (2006.01)
B32B 7/05 (2019.01)
B32B 27/06 (2006.01)
B65D 65/40 (2006.01)
(21) 408784 (22)
2014 07 08
(72) JANUS MAREK, Piekary Śląskie (PL); PAWLUS JOANNA,
Twardorzeczka (PL); SROKA ŁUKASZ, Tarnowskie Góry (PL);
SKWIRA MONIKA, Piekary Śląskie (PL)
(73) BIONOCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piekary Śląskie (PL)
(54) Elastyczny arkusz opakowaniowy i sposób jego wytwarzania
oraz osłonka do produktów spożywczych wytworzona z takiego
arkusza
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(B1) (11) 234198
(41) 2015 08 17
(51) A23G 1/56 (2006.01)
A23L 2/00 (2006.01)
(21) 407126 (22)
2014 02 10
(72) KONIECZKO ESTERA, Ostrężnica (PL)
(73) KONIECZKO ESTERA, Ostrężnica (PL)
(54) Napój czekoladowy rozpuszczalny o obniżonej kaloryczności,
bez dodatku sacharozy
(B1) (11) 234231
(41) 2017 06 05
(51) A23L 33/10 (2016.01)
A23L 3/44 (2006.01)
A23L 3/015 (2006.01)
(21) 414995 (22)
2015 11 27
(72) DZWOLAK WOJCIECH, Warszawa (PL); SMOLEŃ DARIUSZ,
Warzyce (PL); KLEIN EWELINA, Warszawa (PL); DZIĘCIELEWSKI
IGOR, Warszawa (PL); RZOSKA SYLWESTER, Chorzów (PL);
WIERZBICKI MACIEJ, Łódź (PL)
(73) INSTYTUT WYSOKICH CIŚNIEŃ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Sposób modyfikacji pokarmu
(B1) (11) 234277
(41) 2018 07 30
(51) A24B 7/04 (2006.01)
A24B 7/12 (2006.01)
A24B 7/14 (2006.01)
B24B 3/36 (2006.01)
B26D 5/00 (2006.01)
B26D 7/12 (2006.01)
G05B 11/32 (2006.01)
(21) 420335 (22)
2017 01 27
(72) GONCIARA PRZEMYSŁAW, Skaryszew (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Urządzenie tnące przemysłu tytoniowego, oraz sposób wykrywania uszkodzeń noża tnącego w przemyśle tytoniowym
(B1) (11) 234056
(41) 2019 01 14
(51) A24C 5/31 (2006.01)
(21) 422151 (22)
2017 07 07
(72) CIEŚLIKOWSKI BARTOSZ, Przysucha (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Maszyna do produkcji sztabek wielosegmentowych i sposób
czyszczenia maszyny do produkcji sztabek wielosegmentowych

(B1) (11) 234195
(41) 2017 08 16
(51) A23B 4/023 (2006.01)
A23B 4/22 (2006.01)
A23B 4/12 (2006.01)
A23L 13/70 (2016.01)
(21) 416009 (22)
2016 02 02
(72) KRAJMAS PAWEŁ, Dukla (PL)
(73) JK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(54) Sposób tworzenia jasnoczerwonej barwy wyrobów mięsnych
bez dodatku azotynów III i azotanów V

(B1) (11) 234109
(41) 2016 08 01
(51) A24C 5/32 (2006.01)
A24C 5/33 (2006.01)
A24C 5/35 (2006.01)
A24D 3/00 (2006.01)
(21) 411083 (22)
2015 01 29
(72) CIEŚLIKOWSKI BARTOSZ, Przysucha (PL)
(73) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(54) Urządzenie do produkcji sztabek wielosegmentowych oraz
zespół transportujący do transferowania ciągu elementów prętopodobnych

(B1) (11) 234157
(41) 2016 07 18
(51) A23C 9/13 (2006.01)
A23C 7/04 (2006.01)
(21) 410975 (22)
2015 01 16
(72) KLEWICKA ELŻBIETA, Łódź (PL); KLEWICKI ROBERT, Łódź (PL);
KOŁODZIEJCZYK KRZYSZTOF, Łódź (PL); LIPIŃSKA LIDIA,
Chodeczek (PL); NOWAK ADRIANA, Łódź (PL); SÓJKA MICHAŁ,
Andrespol (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Zastosowanie preparatu elagotanin z maliny właściwej Rubus
idaeus L

(B1) (11) 234027
(41) 2017 04 24
(51) A24C 5/32 (2006.01)
A24C 5/33 (2006.01)
B65G 47/31 (2006.01)
(21) 414433 (22)
2015 10 21
(72) POZORSKI ROBERT, Chodzież (PL); STANIKOWSKI ROBERT,
Radom (PL); OWCZAREK RADOSŁAW, Radom (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Sposób transferowania i urządzenie transferujące do transferowania artykułu prętopodobnego
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(B1) (11) 234040
(41) 2017 09 25
(51) A24C 5/36 (2006.01)
(21) 416481 (22)
2016 03 14
(72) BABRAJ PAWEŁ, Prądnik Korzkiewski (PL)
(73) BABRAJ PAWEŁ BAMET, Prądnik Korzkiewski (PL)
(54) Urządzenie do odzyskiwania tytoniu z wybrakowanych papierosów
(B1) (11) 234278
(41) 2018 08 13
(51) A24C 5/47 (2006.01)
(21) 420391 (22)
2017 02 03
(72) STOLARSKI KRZYSZTOF, Radom (PL)
(73) INTERNATIONAL TABACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Sposób i system do wytwarzania wielosegmentowych artykułów przemysłu tytoniowego
(B1) (11) 234269
(41) 2018 01 15
(51) A24C 5/356 (2006.01)
B65G 65/23 (2006.01)
(21) 417942 (22)
2016 07 13
(72) OWCZAREK RADOSŁAW, Radom (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Sposób i urządzenie do opróżniania kasety czterościennej i/lub
pięciościennej wypełnionej artykułami prętopodobnymi przemysłu
tytoniowego
(B1) (11) 234270
(41) 2018 01 15
(51) A24C 5/356 (2006.01)
B65G 65/23 (2006.01)
(21) 417944 (22)
2016 07 13
(72) OWCZAREK RADOSŁAW, Radom (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Sposób i urządzenie do opróżniania kasety różnych typów
wypełnionych artykułami prętopodobnymi przemysłu tytoniowego
oraz zespół konwertujący do zmiany konfiguracji kasety
(B1) (11) 234047
(41) 2018 04 09
(51) A24C 5/356 (2006.01)
A24C 5/35 (2006.01)
(21) 419033 (22)
2016 10 07
(72) GIELNIEWSKI ADAM, Trablice (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Magazyn pośredni w urządzeniu przemysłu tytoniowego
do transportu pionowego przepływu masowego artykułów prętopodobnych, urządzenie zasilające do zasilania artykułami przemysłu
tytoniowego oraz urządzenie do opróżniania kasety wypełnionej
artykułami przemysłu tytoniowego
(B1) (11) 234279
(41) 2018 10 08
(51) A24C 5/356 (2006.01)
(21) 420997 (22)
2017 03 28
(72) GIELNIEWSKI ADAM, Trablice (PL)
(73) INTERNATIONAL TABACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Sposób opróżniania pojemników napełnionych artykułami
prętopodobnymi wytwarzanymi w przemyśle tytoniowym
(B1) (11) 234036
(41) 2018 03 12
(51) A24D 3/02 (2006.01)
A24C 5/00 (2006.01)
(21) 418553 (22)
2016 09 06
(72) SIKORA LESZEK, Radom (PL); FIGARSKI RADOSŁAW,
Odechowiec (PL); MUSIJOWSKI JAN, Warszawa (PL)

Nr 1/2020

(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Zespół czyszczący, maszyna przemysłu tytoniowego do produkowania sztabek filtrowych wielosegmentowych i sposób czyszczenia ciągu elementów prętopodobnych
(B1) (11) 234207
(41) 2019 04 08
(51) A42B 3/00 (2006.01)
A42B 3/30 (2006.01)
(21) 423095 (22)
2017 10 07
(72) CHLEBOWSKI WŁODZIMIERZ, Kalisz (PL); GÓRECKI KAMIL
KRZYSZTOF, Bydgoszcz (PL)
(73) KALISKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU TERENOWEGO W KALISZU
SPÓŁKA AKCYJNA, Kalisz (PL)
(54) Hełm ratowniczy, zwłaszcza strażacki
(B1) (11) 234228
(41) 2019 01 28
(51) A47B 47/00 (2006.01)
(21) 422328 (22)
2017 07 24
(72) LEŚNIEWSKI MIROSŁAW, Białystok (PL)
(73) ADB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok (PL)
(54) Modułowy segment płytowy, zwłaszcza do budowy modułowych mebli oraz system połączeniowy modułowych segmentów
płytowych, zwłaszcza do budowy modułowych mebli
(B1) (11) 234186
(41) 2018 08 13
(51) A47C 3/04 (2006.01)
A47C 4/08 (2006.01)
A47C 4/32 (2006.01)
(21) 420422 (22)
2017 02 03
(72) BUKOWSKI STANISŁAW, Ropczyce (PL)
(73) BUKOWSKI STANISŁAW ZAKŁAD STOLARSKI, Ropczyce (PL)
(54) Krzesło gięte tapicerowane
(B1) (11) 234044
(41) 2018 04 09
(51) A47F 5/00 (2006.01)
A47B 96/02 (2006.01)
F25D 27/00 (2006.01)
(21) 419017 (22)
2016 10 06
(72) ŁOSOŚ MARIUSZ, Rumianek (PL); WĄSKI RADOSŁAW,
Grebocin (PL)
(73) WARAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń (PL)
(54) Regał hybrydowy
(B1) (11) 234291
(41) 2019 06 17
(51) A47L 5/00 (2006.01)
G01P 15/00 (2006.01)
(21) 423877 (22)
2017 12 14
(72) KARDYŚ WITOLD, Warszawa (PL); NAFALSKI LUCJAN, Otwock (PL)
(73) INSTYTUT TELE I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Sposób sterowania odkurzacza ultradźwiękowego
(B1) (11) 234299
(41) 2019 08 12
(51) A61B 5/08 (2006.01)
A61B 5/103 (2006.01)
A61B 5/1455 (2006.01)
G01J 3/28 (2006.01)
G01J 5/00 (2006.01)
G01N 21/63 (2006.01)
(21) 424514 (22)
2018 02 05
(72) ŻOŁEK NORBERT, Pruszków (PL); JANUSEK DARIUSZ,
Warszawa (PL); MIKLASZEWSKI RAFAŁ, Wierzbno (PL)
(73) SENSORIUMLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Sposób pomiaru wysięku opłucnowego

Nr 1/2020
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(B1) (11) 234203
(41) 2019 03 11
(51) A61B 5/15 (2006.01)
A61B 5/151 (2006.01)
(21) 422730 (22)
2017 09 02
(72) GRZELAK ROBERT, Warszawa (PL); ROZWADOWSKI MARCIN,
Warszawa (PL); KARBOWNICZEK JACEK, Lipków (PL); KOMUDA
MARCIN, Warszawa (PL); NIEMIEC MARCIN, Piaseczno (PL)
(73) HTL-STREFA SPÓŁKA AKCYJNA, Ozorków (PL)
(54) Urządzenie do nakłuwania skóry pacjenta
(B1) (11) 234077
(41) 2018 10 22
(51) A61B 17/70 (2006.01)
A61F 2/44 (2006.01)
(21) 421358 (22)
2017 04 21
(72) SOBOLEWSKI ANDRZEJ, Białystok (PL); ZARZYCKI DANIEL,
Zakopane (PL); MURAWSKI ZBIGNIEW, Białystok (PL); PROKOPIUK
MARCIN, Białystok (PL)
(73) CHM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lewickie (PL)
(54) System implantów stawu międzywyrostkowego
(B1) (11) 234224
(41) 2018 02 26
(51) A61F 2/00 (2006.01)
A61F 2/02 (2006.01)
A61F 2/26 (2006.01)
A61F 5/451 (2006.01)
A61F 5/453 (2006.01)
A61F 5/455 (2006.01)
(21) 418240 (22)
2016 08 17
(72) KRUPA ROMAN, Przemyśl (PL)
(73) KRUPA ROMAN, Przemyśl (PL)
(54) Sztuczny zwieracz hydrauliczny cewki moczowej otwierany
magnetycznie
(B1) (11) 234234
(41) 2018 07 02
(51) A61F 2/02 (2006.01)
A61L 27/18 (2006.01)
A61L 27/20 (2006.01)
(21) 419943 (22)
2016 12 22
(72) MARCOL WIESŁAW, Skrzyszów (PL); WŁASZCZUK ADAM,
Katowice (PL); LEWIN-KOWALIK JOANNA, Katowice (PL); WAWRO
DARIUSZ, Łódź (PL); KUCHARSKA MAGDALENA, Łódź (PL)
(73) ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH,
Katowice (PL); INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN
CHEMICZNYCH, Łódź (PL)
(54) Proteza z rdzeniem chitozanowym do regeneracji nerwów
i sposób jej wytwarzania
(B1) (11) 234110
(41) 2017 01 30
(51) A61F 5/02 (2006.01)
(21) 413195 (22)
2015 07 20
(72) GRODZKI MAREK, Tychy (PL)
(73) ORI-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tychy (PL)
(54) Orteza tułowia
(B1) (11) 234078
(41) 2018 09 10
(51) A61G 5/14 (2006.01)
A61G 7/10 (2006.01)
A47C 1/00 (2006.01)
(21) 421961 (22)
2017 06 20
(72) TUTAK JACEK STANISŁAW, Rzeszów (PL); MUCHA JACEK,
Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Urządzenie do rehabilitacji zmiany pozycji z siedzącej na wyprostowaną

7

(B1) (11) 234148
(41) 2019 05 20
(51) A61K 8/02 (2006.01)
A61K 8/25 (2006.01)
(21) 423492 (22)
2017 11 17
(72) ZIELECKA MARIA, Warszawa (PL); JANISZEWSKA JOLANTA,
Warszawa (PL); KURZEPA KATARZYNA, Warka (PL); MIRKOWSKA
BOŻENA, Legionowo (PL); SUWAŁA KATARZYNA, Radom (PL);
PANASIUK MAREK, Warszawa (PL); KLIMCZAK JERZY, Bażanowice (PL)
(73) MADONIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wieruszów (PL)
(54) Układ nośnik/substancje aktywne oraz kompozycje kosmetyczne zawierające ten układ
(B1) (11) 234147
(41) 2019 02 25
(51) A61K 8/19 (2006.01)
A61K 8/20 (2006.01)
A61K 8/23 (2006.01)
A61K 8/25 (2006.01)
A61K 8/97 (2017.01)
A61K 8/98 (2006.01)
(21) 422551 (22)
2017 08 16
(72) PAWLIKOWSKI MACIEJ, Kraków (PL)
(73) PAWLIKOWSKI MACIEJ, Kraków (PL); HREŚKA MARIAN P.P.H.U.
HREŚKA, Zaskale (PL)
(54) Mineralny preparat kosmetyczny
(B1) (11) 234151
(41) 2019 08 26
(51) A61K 8/44 (2006.01)
A61K 8/891 (2006.01)
A61K 8/9789 (2017.01)
A61K 8/9794 (2017.01)
A61Q 5/12 (2006.01)
A45D 34/04 (2006.01)
B30B 1/16 (2006.01)
(21) 424632 (22)
2018 02 20
(72) WIERZBIK STANISŁAW, Jaworzno (PL); DOMAGAŁA
KRZYSZTOF, Babice (PL); NOWAK KRZYSZTOF, Libertów (PL)
(73) AERO-BW K. DOMAGAŁA SPÓŁKA JAWNA, Chrzanów (PL)
(54) Sposób wytwarzania preparatu z komórkami macierzystymi
do pielęgnacji włosów i skóry głowy oraz urządzenie do nasączania
aplikatorów tego preparatu i metoda nasączania
(B1) (11) 234250
(41) 2017 11 06
(51) A61K 8/89 (2006.01)
A61K 8/81 (2006.01)
A61K 8/36 (2006.01)
A61K 8/37 (2006.01)
A61Q 3/02 (2006.01)
(21) 416954 (22)
2016 04 25
(72) CZECH ZBIGNIEW, Dobra Szczecińska (PL); BEDNARCZYK
PAULINA, Szczecin (PL); ANTOSIK ADRIAN KRZYSZTOF, Tanowo (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Utwardzalny promieniowaniem LED lakier do paznokci
(B1) (11) 234271
(41) 2017 11 20
(51) A61K 9/10 (2006.01)
A61K 31/4178 (2006.01)
A61K 47/10 (2006.01)
A61K 47/26 (2006.01)
(21) 419047 (22)
2016 10 10
(72) PADUSZYŃSKI PIOTR, Skomlin (PL); CZĘŚCIK KATARZYNA,
Wrocław (PL); POTACZEK PIOTR, Wrocław (PL); HAN-MAREK
MAŁGORZATA, Warszawa (PL); HAN TOMASZ, Wrocław (PL); HAN
STANISŁAW, Wrocław (PL)
(73) CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE NOVASOME SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL);
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PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(54) Doustna kompozycja farmaceutyczna zawierająca furazydynę
w postaci zawiesiny oraz sposoby jej wytwarzania
(B1) (11) 234024
(41) 2015 02 16
(51) A61K 35/644 (2015.01)
A61K 36/15 (2006.01)
A61K 36/53 (2006.01)
A61P 11/00 (2006.01)
A61P 11/16 (2006.01)
(21) 405042 (22)
2013 08 09
(72) WYPYCH JAROSŁAW, Warszawa (PL); PAKIEŁA-RAJTKOWSKA
ANETA, Warszawa (PL)
(73) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice (PL)
(54) Preparat wspomagający leczenie schorzeń górnych dróg oddechowych i wzmacniający naturalną odporność organizmu
(B1) (11) 234104
(41) 2018 07 02
(51) A61K 36/185 (2006.01)
B01D 11/02 (2006.01)
(21) 419977 (22)
2016 12 27
(72) RÓJ EDWARD, Puławy (PL); KOZŁOWSKI KAZIMIERZ, Puławy (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy (PL)
(54) Sposób otrzymywania ekstraktów z konopi
(B1) (11) 234105
(41) 2018 07 02
(51) A61K 36/185 (2006.01)
B01D 11/02 (2006.01)
(21) 419978 (22)
2016 12 27
(72) RÓJ EDWARD, Puławy (PL); KOZŁOWSKI KAZIMIERZ, Puławy (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy (PL)
(54) Sposób przygotowania konopi do ekstrakcji, zwłaszcza przemysłowy sposób przygotowania suszu wierzchołków i/lub liści konopi
do ekstrakcji zawartych w nich kannabinoidów
(B1) (11) 234218
(41) 2018 11 19
(51) A61K 36/884 (2006.01)
A61K 8/9794 (2017.01)
B01F 3/12 (2006.01)
B01J 3/00 (2006.01)
B01J 8/16 (2006.01)
C02F 1/34 (2006.01)
(21) 424218 (22)
2018 01 08
(72) MONTUSIEWICZ AGNIESZKA, Lublin (PL); BIS MARTA,
Michałki Kolonia (PL); LEBIOCKA MAGDALENA, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób wstępnej obróbki rzęsy wodnej-rodzaj Lemna
(B1) (11) 234202
(41) 2015 04 13
(51) A61M 5/46 (2006.01)
A61M 5/32 (2006.01)
(21) 405486(22)
2013 09 30
(72) ROZWADOWSKI MARCIN, Warszawa (PL); LESKOWICH
VINCENT, Karpathos (GR)
(73) „HTL-STREFA” SPÓŁKA AKCYJNA, Ozorków (PL)
(54) Urządzenie igły bezpiecznej
(B1) (11) 234204
(41) 2019 08 12
(51) A61M 5/50 (2006.01)
A61M 5/158 (2006.01)
A61M 5/31 (2006.01)
A61M 5/32 (2006.01)
A61B 5/15 (2006.01)
A61B 10/02 (2006.01)
(21) 424545 (22)
2018 02 08

Nr 1/2020

(72) KOMUDA MARCIN, Warszawa (PL); ROZWADOWSKI MARCIN,
Warszawa (PL); NIEMIEC MARCIN, Piaseczno (PL); GRZELAK
ROBERT, Warszawa (PL); KARBOWNICZEK JACEK, Lipków (PL)
(73) HTL-STREFA SPÓŁKA AKCYJNA, Ozorków (PL)
(54) Urządzenie igły bezpiecznej
(B1) (11) 234041
(41) 2017 09 25
(51) A63B 9/00 (2006.01)
F16B 47/00 (2006.01)
(21) 416506 (22)
2016 03 14
(72) MIELCARSKI GRZEGORZ, Chełmno (PL)
(73) MIELCARSKI GRZEGORZ DORADZTWO SPORTOWE,
Chełmno (PL)
(54) Przyrząd do ćwiczeń fizycznych, zwłaszcza przyrząd pomocniczy do treningów odbywających się na salach gimnastycznych
(B1) (11) 234212
(41) 2018 11 05
(51) B01D 11/02 (2006.01)
A61K 36/76 (2006.01)
A61K 36/45 (2006.01)
A61K 36/73 (2006.01)
(21) 421485 (22)
2017 05 04
(72) RÓŻAŃSKI HENRYK, Zalasewo (PL); BANACH MARIUSZ,
Zambrów (PL)
(73) GREENVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zambrów (PL)
(54) Rozpuszczalnik ekstrahujący stosowany do ekstrakcji produktów roślinnych wybranych z grupy wierzba Salix ssp, borówka Vaccinium myrtillus L, czarna malwa Alcea Rosea oraz sposób ekstrakcji.
(B1) (11) 234023
(41) 2012 02 27
(51) B01D 15/00 (2006.01)
B01J 20/00 (2006.01)
(21) 392233 (22)
2010 08 26
(72) OLSZOWY PAWEŁ, Tuchola (PL); BUSZEWSKI BOGUSŁAW,
Stary Toruń (PL); JACKOWSKI MAREK, Toruń (PL); SZULTKA
MAŁGORZATA, Dobrzejewice (PL); LIGOR TOMASZ, Toruń (PL);
NOWACZYK JACEK, Toruń (PL)
(73) UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, Toruń (PL)
(54) Włókna sorpcyjne do mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej
na bazie poli (3-alkilotiofenu) i sposób ich wytwarzania
(B1) (11) 234039
(41) 2017 09 11
(51) B01D 45/14 (2006.01)
B01D 47/06 (2006.01)
(21) 416413 (22)
2016 03 07
(72) FRYDEL WALENTY, Gliwice (PL); KALINOWSKI ROMAN,
Miłakowo (PL); JEDZINIAK MAREK, Gliwice (PL); TUREJKO
WIESŁAW, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Sposób i urządzenie do odpylania czynnika gazowego
(B1) (11) 234232
(41) 2018 02 26
(51) B01D 53/14 (2006.01)
B01D 53/40 (2006.01)
B01D 53/62 (2006.01)
C01B 32/60 (2017.01)
B01D 53/96 (2006.01)
(21) 418368 (22)
2016 08 17
(72) LASEK WOJCIECH, Jaworzno (PL); KOLBER ANNA, Kraków (PL)
(73) LASEK WOJCIECH CHEMTECH-PROSYNTECH INŻYNIERIA
I TECHNOLOGIA CHEMICZNA, Jaworzno (PL)
(54) Sposób redukcji stężeń gazowych bezwodników kwasowych,
zwłaszcza stężenia CO2 w gazach odlotowych
(B1) (11) 234251
(41) 2018 04 23
(51) B01D 53/56 (2006.01)

Nr 1/2020
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B01J 35/02 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
B01J 19/12 (2006.01)
(21) 419048 (22)
2016 10 11
(72) MORAWSKI WALDEMAR ANTONI, Szczecin (PL); JANUS
MAGDALENA, Kurów (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób usuwania tlenków azotu NOx z gazów w fotokatalitycznym reaktorze oraz fotokatalityczny reaktor do usuwania tlenków
azotu NOx
(B1) (11) 234249
(41) 2017 10 23
(51) B01D 53/62 (2006.01)
C01B 32/198 (2017.01)
B01J 20/20 (2006.01)
(21) 416835 (22)
2016 04 14
(72) KUSIAK-NEJMAN EWELINA, Szczecin (PL); KAPICA-KOZAR
JOANNA, Szczecin (PL); WANAG AGNIESZKA MARIA, Szczecin (PL);
MORAWSKI ANTONI WALDEMAR, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób sorpcji CO2 z powietrza z wykorzystaniem materiału
węglowego jako sorbentu stałego
(B1) (11) 234183
(41) 2018 09 10
(51) B01D 53/64 (2006.01)
B01D 53/56 (2006.01)
B01D 53/50 (2006.01)
(21) 420709 (22)
2017 03 02
(72) JĘDRUSIK MARIA, Wrocław (PL); GOSTOMCZYK MIECZYSŁAW
ADAM, Wrocław (PL); ŚWIERCZOK ARKADIUSZ, Oława (PL);
KOBYLAŃSKA-PAWLISZ MARIOLA, Racibórz (PL)
(73) RAFAKO SPÓŁKA AKCYJNA, Racibórz (PL)
(54) Sposób usuwania rtęci i tlenków azotu ze spalin powstających
w elektrowniach węglowych
(B1) (11) 234241
(41) 2016 08 16
(51) B01F 5/06 (2006.01)
(21) 411204 (22)
2015 02 12
(72) KONOPACKI MACIEJ, Szczecin (PL); KORDAS MARIAN, Góralice
(PL); RAKOCZY RAFAŁ, Szczecin (PL); FIJAŁKOWSKI KAROL,
Szczecin (PL); ŻYWICKA ANNA, Łobez (PL); PEITLER DOROTA,
Lębork (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Przepływowy mieszalnik statyczny
(B1) (11) 234242
(41) 2016 08 16
(51) B01F 5/06 (2006.01)
(21) 411205 (22)
2015 02 12
(72) PRAJWOWSKI KONRAD, Świnoujście (PL); KORDAS MARIAN,
Góralice (PL); KONOPACKI MACIEJ, Szczecin (PL); RAKOCZY RAFAŁ,
Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Statyczny element mieszający
(B1) (11) 234243
(41) 2016 08 16
(51) B01F 5/06 (2006.01)
(21) 411206 (22)
2015 02 12
(72) PRAJWOWSKI KONRAD, Świnoujście (PL); KORDAS MARIAN,
Góralice (PL); KONOPACKI MACIEJ, Szczecin (PL); RAKOCZY RAFAŁ,
Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Mieszalnik statyczny
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(B1) (11) 234244
(41) 2016 08 16
(51) B01F 5/06 (2006.01)
(21) 411207 (22)
2015 02 12
(72) KONOPACKI MACIEJ, Szczecin (PL); KORDAS MARIAN,
Góralice (PL); RAKOCZY RAFAŁ, Szczecin (PL); FIJAŁKOWSKI KAROL,
Szczecin (PL); ŻYWICKA ANNA, Łobez (PL); PEITLER DOROTA,
Lębork (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Przepływowe mieszadło statyczne
(B1) (11) 234239
(41) 2016 05 09
(51) B01F 7/16 (2006.01)
B01F 15/00 (2006.01)
(21) 409971 (22)
2014 11 03
(72) KONOPACKI MACIEJ, Szczecin (PL); KORDAS MARIAN,
Góralice (PL); RAKOCZY RAFAŁ, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Przegroda mieszalnika, zwłaszcza do mieszalników mechanicznych
(B1) (11) 234240
(41) 2016 05 09
(51) B01F 7/16 (2006.01)
B01F 15/00 (2006.01)
(21) 409973 (22)
2014 11 03
(72) KONOPACKI MACIEJ, Szczecin (PL); KORDAS MARIAN,
Góralice (PL); RAKOCZY RAFAŁ, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Mieszalnik mechaniczny z przegrodami
(B1) (11) 234033
(41) 2018 03 12
(51) B01J 19/08 (2006.01)
H05H 1/34 (2006.01)
(21) 418542 (22)
2016 09 02
(72) ULEJCZYK BOGDAN, Zabraniec (PL); KRAWCZYK KRZYSZTOF,
Warszawa (PL); MŁOTEK MICHAŁ, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Reaktor plazmowo-katalityczny do prowadzenia reakcji chemicznych etanolu z wodą.
(B1) (11) 234252
(41) 2018 07 16
(51) B01J 20/02 (2006.01)
B01D 53/62 (2006.01)
C01G 23/047 (2006.01)
(21) 420167 (22)
2017 01 13
(72) MORAWSKI WALDEMAR ANTONI, Szczecin (PL); KAPICAKOZAR JOANNA, Szczecin (PL); PIRÓG EWA, Szczecin (PL); WANAG
AGNIESZKA MARIA, Szczecin (PL); KUSIAK-NAJMAN EWELINA,
Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób otrzymywania stabilnego sorbenta CO2 na bazie modyfikowanego potasem ditlenku tytanu
(B1) (11) 234255
(41) 2019 05 20
(51) B01J 20/06 (2006.01)
B01J 20/22 (2006.01)
B01J 20/32 (2006.01)
B01D 53/52 (2006.01)
(21) 423474 (22)
2017 11 16
(72) PRZEPIÓRSKI JACEK, Bezrzecze (PL); PILCZUK SZYMON,
Trzebiatów (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sorbent siarkowodoru i sposób wytwarzania sorbentu siarkowodoru
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(B1) (11) 234253
(41) 2018 10 08
(51) B01J 21/06 (2006.01)
C07C 5/22 (2006.01)
C07C 5/29 (2006.01)
C07C 5/31 (2006.01)
(21) 421032 (22)
2017 03 29
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL); MIĄDLICKI PIOTR,
Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób izomeryzacji alfa-pinenu

B01J 29/89 (2006.01)
B01J 38/02 (2006.01)
B01J 38/60 (2006.01)
B01J 38/52 (2006.01)
(21) 411410 (22)
2015 03 02
(72) MILCHERT EUGENIUSZ, Szczecin (PL); KŁOS MARLENA,
Szczecin (PL); MALARCZYK KORNELIA, Białuń (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób regeneracji katalizatora tytanowo-silikalitowego
Ti-MCM-41

(B1) (11) 234050
(41) 2018 05 21
(51) B01J 23/06 (2006.01)
B01J 23/26 (2006.01)
B01J 23/44 (2006.01)
B01J 23/60 (2006.01)
C01B 3/40 (2006.01)
(21) 419439 (22)
2016 11 14
(72) MACHOCKI ANDRZEJ, Lublin (PL); GAC WOJCIECH, Lublin (PL);
GRELUK MAGDALENA, Lublin (PL); SŁOWIK GRZEGORZ, Łęczna
(PL); ZAWADZKI WITOLD, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin (PL)
(54) Sposób otrzymywania katalizatora do reformingu parowego
metanolu

(B1) (11) 234246
(41) 2016 12 05
(51) B01J 29/90 (2006.01)
B01J 29/89 (2006.01)
B01J 38/02 (2006.01)
B01J 38/60 (2006.01)
(21) 412433 (22)
2015 05 22
(72) MALARCZYK KORNELIA, Białuń (PL); MILCHERT EUGENIUSZ,
Szczecin (PL); KŁOS MARLENA, Szczecin (PL); BARTKOWIAK
MARCIN, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób regeneracji katalizatora tytanowo-silikalitowego
Ti-MWW

(B1) (11) 234182
(41) 2019 04 08
(51) B01J 23/06 (2006.01)
B01J 21/04 (2006.01)
B01J 23/04 (2006.01)
B01J 23/80 (2006.01)
C01B 3/16 (2006.01)
(21) 423000 (22)
2017 09 29
(72) ANTONIAK-JURAK KATARZYNA, Puławy (PL); KOWALIK PAWEŁ,
Puławy (PL); MICHALSKA KAMILA, Puławy (PL); PRÓCHNIAK
WIESŁAW, Góry (PL); WIECIOCH PAWEŁ, Puławy (PL); MOŻEŃSKI
CEZARY, Puławy (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy (PL)
(54) Promotowany katalizator cynkowy parowej konwersji tlenku
węgla i sposób jego otrzymywania
(B1) (11) 234125
(41) 2015 02 02
(51) B01J 23/44 (2006.01)
B01J 21/18 (2006.01)
C07D 487/22 (2006.01)
(21) 404782 (22)
2013 07 19
(72) MAKSIMOWSKI PAWEŁ, Milanówek (PL); DZIURA ROBERT,
Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania katalizatora palladowego do reakcji debenzylacji 2,4,6,8,10,12-heksabenzylo-2,4,6,8,10,12-heksaazaizowurcytanu
(B1) (11) 234025
(41) 2015 08 17
(51) B01J 23/745 (2006.01)
C01C 1/04 (2006.01)
(21) 407093 (22)
2014 02 06
(72) LENDZION-BIELUŃ ZOFIA, Dołuje (PL); PELKA RAFAŁ,
Szczecin (PL); ARABCZYK WALERIAN, Szczecin (PL); WOŹNIAK
ROMUALD, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Wustytowy katalizator żelazowy do syntezy amoniaku
(B1) (11) 234245
(41) 2016 09 12
(51) B01J 29/90 (2006.01)

(B1) (11) 234181
(41) 2018 05 07
(51) B01J 35/02 (2006.01)
B01J 23/10 (2006.01)
B01J 23/75 (2006.01)
C01C 1/04 (2006.01)
(21) 419361 (22)
2016 11 04
(72) KOWALIK PAWEŁ, Puławy (PL); ANTONIAK-JURAK KATARZYNA,
Puławy (PL); WIERCIOCH PAWEŁ, Puławy (PL); RARÓG-PILECKA
WIOLETTA, Warszawa (PL); ZYBERT MAGDALENA, Swojęcin (PL);
TARKA ALEKSANDRA, Edwardów (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy (PL); POLITECHNIKA WARSZAWSKA,
Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania promotowanych katalizatorów kobaltowych do syntezy amoniaku
(B1) (11) 234118
(41) 2019 08 12
(51) B01L 3/00 (2006.01)
B81B 1/00 (2006.01)
C12Q 1/00 (2006.01)
C40B 30/00 (2006.01)
G01N 33/50 (2006.01)
G01N 33/53 (2006.01)
(21) 424410 (22)
2018 01 29
(72) ŻUCHOWSKA AGNIESZKA, Rudka (PL); ŻUKOWSKI KAMIL,
Reszel (PL); JASTRZĘBSKA ELŻBIETA, Warszawa (PL); BRZÓZKA
ZBIGNIEW, Warszawa (PL); CHUDY MICHAŁ, Żyrardów (PL); DYBKO
ARTUR, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Kardridż mikrodozownika do badania skuteczności terapii
w warunkach przepływowych
(B1) (11) 234261
(41) 2016 12 05
(51) B02C 13/20 (2006.01)
B02C 13/09 (2006.01)
(21) 412445 (22)
2015 05 22
(72) MAZURKIEWICZ MARIAN, Wrocław (PL); ŁUKASZEK
WOJCIECH, Kolonia Pozezdrze (PL); KURTYKA MAREK,
Katowice (PL); GROCHAL WŁODZIMIERZ, Kielce (PL)
(73) MAZURKIEWICZ MARIAN, Wrocław (PL); ŁUKASZEK
WOJCIECH, Kolonia Pozezdrze (PL); KURTYKA MAREK,
Katowice (PL); GROCHAL WŁODZIMIERZ, Kielce (PL)
(54) Mikronizator kaskadowy

Nr 1/2020
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(B1) (11) 234066
(41) 2019 08 12
(51) B05D 3/02 (2006.01)
B05D 7/00 (2006.01)
C04B 20/12 (2006.01)
(21) 424439 (22)
2018 01 31
(72) MOŚ MAREK, Bydgoszcz (PL); KOCIKOWSKI MARIUSZ,
Bydgoszcz (PL)
(73) KM PERLIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób i układ przeznaczony do uzyskania powłoki hydrofobowej na perlicie ekspandowanym
(B1) (11) 234099
(41) 2016 10 10
(51) B06B 1/16 (2006.01)
B06B 1/00 (2006.01)
(21) 411848 (22)
2015 04 01
(72) MAKOWSKI ANDRZEJ, Tarnów (PL)
(73) ANDRZEJ MAKOWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA
PRZEMYSŁU MAKROSTAL, Wierzchosławice (PL)
(54) Układ chłodzenia wibratora drgań
(B1) (11) 234259
(41) 2018 10 22
(51) B07B 1/46 (2006.01)
A23N 17/00 (2006.01)
(21) 421285 (22)
2017 04 11
(72) GOŁĘBIEWSKI MARCIN, Warszawa (PL); NOWAKOWSKI
TOMASZ, Warszawa (PL); SLÓSARZ JAN, Warszawa (PL); BALCERAK
MAREK, Warszawa (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do separacji paszy dla bydła
(B1) (11) 234035
(41) 2018 02 12
(51) B07B 13/065 (2006.01)
(21) 418250 (22)
2016 08 08
(72) JADWISIEŃCZAK BEATA, Olsztyn (PL); KALINIEWICZ
ZDZISŁAW, Olsztyn (PL); JADWISIEŃCZAK KRZYSZTOF,
Olsztyn (PL); PAWŁOWSKI KRZYSZTOF, Susk Nowy (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Przesiewacz szczelinowy
(B1) (11) 234180
(41) 2018 01 15
(51) B07B 15/00 (2006.01)
B07B 13/05 (2006.01)
(21) 417854 (22)
2016 07 05
(72) PARAFINIUK STANISŁAW, Romaszki (PL)
(73) INSTYTUT MASZYN SPOŻYWCZYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Sortownik do owoców, zwłaszcza do owoców borówki amerykańskiej
(B1) (11) 234057
(41) 2019 01 28
(51) B08B 1/04 (2006.01)
B08B 3/00 (2006.01)
B08B 3/04 (2006.01)
A47L 11/38 (2006.01)
(21) 422324 (22)
2017 07 24
(72) FILIPOWICZ KRZYSZTOF, Wojkowice (PL); KUCZAJ MARIUSZ,
Gliwice (PL); STAWOWIAK MICHAŁ, Gliwice (PL); ŻOŁNIERZ
MARCEL, Dobkowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Urządzenie myjąco-szorujące, zwłaszcza do konserwacji elewacji budynków
(B1) (11) 234175
(41) 2019 05 06
(51) B21B 1/08 (2006.01)
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B21B 27/02 (2006.01)
B21H 1/22 (2006.01)
B21B 19/12 (2006.01)
(21) 423343 (22)
2017 11 02
(72) PATER ZBIGNIEW, Turka (PL); TOMCZAK JANUSZ, Kalinówka (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób walcowania poprzeczno-klinowego odkuwek osiowosymetrycznych
(B1) (11) 234176
(41) 2019 05 06
(51) B21B 1/08 (2006.01)
B21B 27/02 (2006.01)
B21H 1/22 (2006.01)
B21B 19/12 (2006.01)
(21) 423344 (22)
2017 11 02
(72) PATER ZBIGNIEW, Turka (PL); TOMCZAK JANUSZ, Kalinówka (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób walcowania poprzeczno-klinowego odkuwek osiowosymetrycznych
(B1) (11) 234177
(41) 2019 06 17
(51) B21B 1/08 (2006.01)
B21B 27/02 (2006.01)
B21H 1/22 (2006.01)
B21B 19/12 (2006.01)
(21) 423885 (22)
2017 12 14
(72) PATER ZBIGNIEW, Turka (PL); TOMCZAK JANUSZ, Kalinówka (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób kształtowania czopów wałków długich w układzie pojedynczym
(B1) (11) 234178
(41) 2019 06 17
(51) B21B 1/08 (2006.01)
B21B 27/02 (2006.01)
B21H 1/22 (2006.01)
B21B 19/12 (2006.01)
(21) 423887 (22)
2017 12 14
(72) PATER ZBIGNIEW, Turka (PL); TOMCZAK JANUSZ, Kalinówka (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób kształtowania czopów wałków długich w układzie podwójnym
(B1) (11) 234038
(41) 2017 07 03
(51) B21B 1/16 (2006.01)
B21B 1/00 (2006.01)
B22D 11/00 (2006.01)
(21) 415488 (22)
2015 12 31
(72) SIEMIŃSKI JAKUB, Wieliczka (PL); TOKARSKI MARIUSZ,
Kraków (PL); KACZKOWSKI MAREK, Kraków (PL); LENARD
KAZIMIERZ, Myślenice (PL); KNYCH TADEUSZ, Kraków (PL);
MAMALA ANDRZEJ, Kraków (PL); KAWECKI ARTUR, Kraków (PL);
KWAŚNIEWSKI PAWEŁ, Sułków (PL); KIESIEWICZ GRZEGORZ,
Kraków (PL); SMYRAK BEATA, Bulowice (PL); KORZEŃ KINGA,
Kraków (PL); SIEJA-SMAGA ELIZA, Dobra (PL); KORDASZEWSKI
SZYMON, Kosmolów (PL); JABŁOŃSKI MICHAŁ, Kraków (PL);
NOWAK ANDRZEJ, Kraków (PL); GNIEŁCZYK MAREK, Chełmek (PL);
ZASADZIŃSKA MAŁGORZATA, Kraków (PL); JURKIEWICZ BARTOSZ,
Ozorków (PL)
(73) TELE-FONIKA KABLE SPÓŁKA AKCYJNA, Myślenice (PL)
(54) Sposób wytwarzania drutów o obniżonej zawartości tlenu
(B1) (11) 234217
(41) 2019 07 29
(51) B21D 1/02 (2006.01)
B21D 3/00 (2006.01)
B21D 37/00 (2006.01)
(21) 424377 (22)
2018 01 26
(72) ŚWIERCZYŃSKI SEBASTIAN, Ruda Śląska (PL); KUZIAK ROMAN,
Gliwice (PL)
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(73) EKOINSTAL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice (PL)
(54) Urządzenie do prostowania naciągowego blachy
(B1) (11) 234135
(41) 2018 03 12
(51) B22C 7/00 (2006.01)
B22D 19/00 (2006.01)
(21) 418486 (22)
2016 08 29
(72) DULSKA AGNIESZKA, Zabrze (PL); SZAJNAR JAN,
Ruda Śląska (PL); WRÓBEL TOMASZ, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Wkładka szkieletowa i sposób jej wytwarzania
(B1) (11) 234030
(41) 2017 07 03
(51) B22F 3/11 (2006.01)
B08B 15/04 (2006.01)
(21) 415474 (22)
2015 12 22
(72) WYSOCKI BARTŁOMIEJ, Warszawa (PL); ŻRODOWSKI ŁUKASZ,
Gdańsk (PL); ŻRODOWSKI CEZARY, Gdańsk (PL); ŚWIĘSZKOWSKI
WOJCIECH, Warszawa (PL); KURZYDŁOWSKI KRZYSZTOF JAN,
Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Układ roboczy do laserowej obróbki proszków

Nr 1/2020

(72) STAWARZ MARCIN, Dulowa (PL); CZUPRYŃSKI ARTUR, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Żeliwny rdzeń proszkowy, zwłaszcza do wytwarzania warstw
odpornych na korozję i zużycie ścierne
(B1) (11) 234053
(41) 2018 09 24
(51) B23Q 3/02 (2006.01)
B23B 31/107 (2006.01)
(21) 420904 (22)
2017 03 20
(72) ZYŚKO ANDRZEJ, Świdnik (PL)
(73) CEWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lublin (PL)
(54) Przyrząd podwyższający i mocujący
(B1) (11) 234116
(41) 2019 07 01
(51) B24B 49/16 (2006.01)
B24B 47/22 (2006.01)
(21) 423979 (22)
2017 12 21
(72) BUREK JAN, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Sposób eliminacji szlifowania strefy powietrza przedmiotów
wykazujących błędy kształtu

(B1) (11) 234046
(41) 2016 05 09
(51) B22F 3/105 (2006.01)
B22F 3/00 (2006.01)
(21) 409983 (22)
2014 11 03
(72) ROSIŃSKI MARCIN, Warszawa (PL)
(73) GENICORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Sposób oraz urządzenie do konsolidacji materiałów proszkowych

(B1) (11) 234131
(41) 2017 10 09
(51) B24C 1/10 (2006.01)
(21) 416743 (22)
2016 04 04
(72) KORZYŃSKI MIECZYSŁAW, Rzeszów (PL); ŻEGLICKI WOJCIECH,
Głogów Małopolski (PL)
(73) UNIWERSYTET RZESZOWSKI, Rzeszów (PL)
(54) Sposób obróbki powierzchniowej otworów o zakrzywionych
osiach

(B1) (11) 234061
(41) 2019 06 17
(51) B23B 1/00 (2006.01)
B23B 5/08 (2006.01)
B23B 5/18 (2006.01)
(21) 423728 (22)
2017 12 04
(72) GRUCHAŁA ARKADIUSZ, Bydgoszcz (PL)
(73) GRUCHAŁA ARKADIUSZ, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób obróbki skrawaniem wielkogabarytowych elementów
stali nierdzewnej

(B1) (11) 234236
(41) 2019 06 03
(51) B25B 13/06 (2006.01)
(21) 428420 (22)
2018 12 28
(72) CYGANIK ŁUKASZ, Katowice (PL); GLINKA TADEUSZ,
Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL,
Katowice (PL)
(54) Adapter dielektryczny do klucza nasadowego

(B1) (11) 234268
(41) 2017 08 28
(51) B23B 27/00 (2006.01)
(21) 416226 (22)
2016 02 22
(72) ROGAL ŁUKASZ, Kraków (PL); DUTKIEWICZ JAN, Kraków (PL);
PIECZARA ANDRZEJ, Bielsko-Biała (PL); KRÓL STEFAN, Zawiercie (PL)
(73) INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ POLSKIEJ
AKADEMII NAUK IM. ALEKSANDRA KRUPKOWSKIEGO, Kraków (PL)
(54) Narzędzie skrawające i sposób wykonania narzędzia skrawającego
(B1) (11) 234119
(41) 2019 09 09
(51) B23K 11/14 (2006.01)
(21) 424725 (22)
2018 03 01
(72) MIKNO ZYGMUNT, Gliwice (PL); PILARCZYK ADAM,
Gliwice (PL); WĘGLOWSKI MAREK, Zbrosławice (PL); KOWIESKI
SZYMON, Tychy (PL); NIEMIEC MICHAŁ, Goczałkowice-Zdrój (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT SPAWALNICTWA,
Gliwice (PL)
(54) Sposób zgrzewania rezystancyjnego garbowego elementów
metalowych z garbami pełnymi, zwłaszcza nakrętek i śrub
(B1) (11) 234142
(41) 2019 07 29
(51) B23K 35/22 (2006.01)
(21) 424391 (22)
2018 01 26

(B1) (11) 234058
(41) 2019 04 23
(51) B26D 1/14 (2006.01)
(21) 423189 (22)
2017 10 18
(72) MAJCHRZAK ARTUR, Wołuszewo (PL); KUBIŃSKI SŁAWOMIR,
Szczuplinki (PL)
(73) SCHUMACHER PACKAGING ZAKŁAD BYDGOSZCZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poledno (PL)
(54) Sposób bezpyłowego cięcia wypełnień stosowanych do produkcji papierowych nóżek paletowych z wykorzystaniem noży tarczowych
(B1) (11) 234223
(41) 2017 12 04
(51) B26F 3/12 (2006.01)
B26D 7/10 (2006.01)
B23D 51/10 (2006.01)
(21) 417398 (22)
2016 06 02
(72) FARUGA JAN, Mnich (PL)
(73) FARUGA JAN, Mnich (PL)
(54) Elektryczna wycinarka do tworzyw sztucznych
(B1) (11) 234048
(41) 2018 04 23
(51) B27D 1/10 (2006.01)
B27G 11/00 (2006.01)
(21) 419059 (22)
2016 10 11
(72) JAGIENIAK JAN, Łęka Opatowska (PL)

Nr 1/2020
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(73) CALITAN FURNITURE FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łęka Opatowska (PL)
(54) Sposób oklejania płaskich powierzchni frontów meblowych
i front meblowy
(B1) (11) 234055
(41) 2018 12 17
(51) B27M 3/08 (2006.01)
B27D 5/00 (2006.01)
(21) 421787 (22)
2017 06 05
(72) TOKARCZYK MACIEJ, Gorzów Wielkopolski (PL)
(73) BORNE FURNITURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Barlinek (PL)
(54) Sposób wytwarzania płyty komórkowej oraz płyta komórkowa
wytworzona tym sposobem
(B1) (11) 234100
(41) 2019 06 03
(51) B28C 5/12 (2006.01)
B28C 7/02 (2006.01)
B28C 7/04 (2006.01)
B28C 7/12 (2006.01)
B01F 7/02 (2006.01)
B01F 15/02 (2006.01)
(21) 423562 (22)
2017 11 24
(72) ŚLOSORZ WANDA, Mysłowice (PL); ŚLOSORZ PIOTR,
Mysłowice (PL); ŚLOSORZ ADRIAN, Mysłowice (PL)
(73) ŚLOSORZ WANDA, Mysłowice (PL); ŚLOSORZ PIOTR,
Mysłowice (PL); ŚLOSORZ ADRIAN, Mysłowice (PL)
(54) Urządzenie do wytwarzania i dystrybucji zaprawy budowlanej
(B1) (11) 234080
(41) 2018 07 30
(51) B29B 7/38 (2006.01)
B01F 7/26 (2006.01)
B01F 7/28 (2006.01)
(21) 420329 (22)
2017 01 27
(72) MAJEWSKI ŁUKASZ, Lublin (PL); SASIMOWSKI EMIL, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Mieszalnik, zwłaszcza do mieszania tworzyw polimerowych
z napełniaczem
(B1) (11) 234081
(41) 2018 07 30
(51) B29B 7/46 (2006.01)
B01F 7/18 (2006.01)
B01F 7/26 (2006.01)
(21) 420331 (22)
2017 01 27
(72) MAJEWSKI ŁUKASZ, Lublin (PL); SASIMOWSKI EMIL,
Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Mieszalnik, zwłaszcza do mieszania tworzyw polimerowych
z napełniaczem
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(B1) (11) 234043
(41) 2018 04 09
(51) B29C 55/00 (2006.01)
B29C 47/00 (2006.01)
B29C 71/02 (2006.01)
(21) 418838 (22)
2016 09 27
(72) MALEEV ANDREY, Rostov na Donu (RU)
(73) MPSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębica (PL)
(54) Sposób wytwarzania wielowarstwowej folii oraz układ do jego
realizacji
(B1) (11) 234082
(41) 2018 05 07
(51) B29C 70/02 (2006.01)
B29C 70/70 (2006.01)
B32B 1/08 (2006.01)
B32B 15/08 (2006.01)
B32B 15/092 (2006.01)
F16L 9/14 (2006.01)
(21) 423804 (22)
2017 12 08
(72) WŁODARCZYK MACIEJ, Lublin (PL); KRZYSZYCHA TOMASZ,
Lubycza Królewska (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Profil kompozytowy
(B1) (11) 234079
(41) 2015 08 31
(51) B32B 15/04 (2006.01)
B32B 15/095 (2006.01)
B64C 1/00 (2006.01)
(21) 407200 (22)
2014 02 17
(72) SUROWSKA BARBARA, Lublin (PL); BIENIAŚ JAROSŁAW,
Lublin (PL); TRZCIŃSKI ANDRZEJ, Marysin (PL); JAKUBCZAK
PATRYK, Lublin (PL); MAJERSKI KRZYSZTOF, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Laminat metalowo-polimerowy
(B1) (11) 234264
(41) 2019 02 25
(51) B41M 1/40 (2006.01)
(21) 422583 (22)
2017 08 18
(72) MACIEJOWSKI MARIUSZ, Brzesko (PL); PŁACHTA SŁAWOMIR,
Brzesko (PL); KAWA PAWEŁ, Kraków (PL)
(73) CAN-PACK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(54) Sposób i urządzenie do wykonania nadruku na puszkach

(B1) (11) 234153
(41) 2019 09 09
(51) B29C 35/08 (2006.01)
B29C 64/135 (2017.01)
(21) 424682 (22)
2018 02 26
(72) CHUPTYŚ PIOTR, Dębica (PL)
(73) CHUPTYŚ JANUSZ CONTISSI, Dębica (PL)
(54) Drukarka do druku przestrzennego

(B1) (11) 234114
(41) 2018 11 05
(51) B60B 27/00 (2006.01)
B62M 11/16 (2006.01)
B62M 1/00 (2010.01)
A61G 5/02 (2006.01)
B62B 5/00 (2006.01)
B62B 11/00 (2006.01)
F16H 1/00 (2006.01)
F16H 29/00 (2006.01)
(21) 421444 (22)
2017 04 27
(72) FIOK KRZYSZTOF, Warszawa (PL); BARWICKI MACIEJ,
Warszawa (PL); ROZEGNAŁ JERZY, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Piasta z przekładnią planetarną jednostopniową i zintegrowanym hamulcem ciernym, zwłaszcza do wózków inwalidzkich
o napędzie dźwigniowym

(B1) (11) 234267
(41) 2016 06 20
(51) B29C 53/32 (2006.01)
B29C 65/02 (2006.01)
B29C 35/10 (2006.01)
B29C 35/12 (2006.01)
(21) 410678 (22)
2014 12 19
(72) KISIELIŃSKI MICHAŁ, Warszawa (PL)
(73) WITOPLAST KISIELIŃSCY SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(54) Pojemnik wielowarstwowy i sposób jego wytwarzania

(B1) (11) 234206
(41) 2019 06 17
(51) B61D 15/02 (2006.01)
B66C 23/50 (2006.01)
(21) 423870 (22)
2017 12 13
(72) PLOCH ALOJZY, Żerdziny (PL); PLUTTA WALDEMAR,
Dziergowice (PL)
(73) CRANE TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żerdziny (PL)
(54) Kolejowy zespół ratowniczo-naprawczy z żurawiem
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(B1) (11) 234115
(41) 2019 06 03
(51) B62B 3/02 (2006.01)
B25H 3/02 (2006.01)
(21) 423534 (22)
2017 11 21
(72) GUZ ŁUKASZ MARCIN, Lublin (PL); GUZ EWA TERESA, Lublin (PL);
POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL)
(73) GUZ ŁUKASZ MARCIN, Lublin (PL); GUZ EWA TERESA, Lublin (PL);
POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL)
(54) Przewoźny regał modułowy
(B1) (11) 234052
(41) 2018 08 13
(51) B62D 67/00 (2006.01)
B66F 7/22 (2006.01)
(21) 420485 (22)
2017 02 10
(72) KACHNIARZ MATEUSZ, Krynica (PL); ŁUKASIK JAN,
Młoszowa (PL); MAZIARZ MICHAŁ, Kraków (PL); TRYBA DAGMARA,
Zakopane (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL); REBUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Gierczyce (PL)
(54) Urządzenie do przestrzennego pozycjonowania wielkogabarytowych pojazdów, zwłaszcza autobusów wycofanych z eksploatacji
(B1) (11) 234146
(41) 2018 11 05
(51) B62M 11/00 (2006.01)
B62M 11/04 (2006.01)
B62M 11/16 (2006.01)
B62M 1/00 (2010.01)
A61G 5/02 (2006.01)
B62B 5/00 (2006.01)
B62B 11/00 (2006.01)
F16H 1/00 (2006.01)
F16H 29/00 (2006.01)
(21) 421443 (22)
2017 04 27
(72) FIOK KRZYSZTOF, Warszawa (PL); WALISIEWICZ TOMASZ,
Konstancin Jeziorna (PL); KOCYŁA MICHAŁ, Warszawa (PL);
KOWALCZYK MICHAŁ, Węgrów (PL); ROZEGNAŁ JERZY, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL); GTM-MOBIL
MAREK-TECHNOLOGY WALISIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(54) Napęd dźwigniowy do ręcznego wózka inwalidzkiego z przekładnią zębatą oraz rozłącznym mechanizmem mocującym do ramy
wózka inwalidzkiego
(B1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 234037
(41) 2018 03 26
B63C 11/40 (2006.01)
418663 (22)
2016 09 12
ROWIŃSKI LECH, Stanisławowo (PL)
POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
Urządzenie do monitorowania środowiska wodnego

(B1) (11) 234265
(41) 2019 06 17
(51) B64C 1/00 (2006.01)
(21) 423867 (22)
2017 12 13
(72) ŁADZIŃSKI RAFAŁ, Jelenia Góra (PL)
(73) FLARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra (PL)
(54) Kompozytowa struktura wytrzymałościowa kabiny samolotu
usztywniona ramą przestrzenną
(B1) (11) 234139
(41) 2019 03 11
(51) B65B 19/04 (2006.01)
A24C 5/35 (2006.01)
(21) 422764 (22)
2017 09 06
(72) RUTKOWSKI ARTUR, Radom (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Magazyn pośredni i urządzenie przemysłu tytoniowego

Nr 1/2020

(B1) (11) 234062
(41) 2019 07 15
(51) B65D 19/06 (2006.01)
B65D 19/20 (2006.01)
B65D 5/49 (2006.01)
B65D 25/04 (2006.01)
(21) 424211 (22)
2018 01 05
(72) SĘDZIAK KACPER, Mrowino (PL)
(73) 3D BOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Miękowo (PL)
(54) Zestaw do montażu pojemników osadzanych na znormalizowanych paletach
(B1) (11) 234225
(41) 2018 04 23
(51) B65D 30/02 (2006.01)
B29C 59/02 (2006.01)
B29C 65/02 (2006.01)
B29D 33/00 (2010.01)
(21) 419079 (22)
2016 10 12
(72) STOSIK ROBERT, Kwidzyn (PL)
(73) LESTER PRODUCTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kwidzyn (PL)
(54) Sposób wytwarzania opakowania foliowego do żywności oraz
opakowanie foliowe do żywności
(B1) (11) 234150
(41) 2019 07 29
(51) B65D 90/14 (2006.01)
(21) 424379 (22)
2018 01 25
(72) SPYTEK KAMIL, Murowana Goślina (PL)
(73) CELTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(54) Urządzenie przeładunkowe kontenera
(B1) (11) 234144
(41) 2018 08 13
(51) B65G 47/08 (2006.01)
B65G 47/14 (2006.01)
B65H 5/14 (2006.01)
B65H 5/18 (2006.01)
(21) 420441 (22)
2017 02 06
(72) JERCZYŃSKI JACEK, Piaski (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE „GABI-JERCZYŃSCY” SPÓŁKA JAWNA, Piaski (PL)
(54) Sposób montażu szkieletów mebli, zwłaszcza drewnianych
i zespół do montażu szkieletów mebli zwłaszcza drewnianych
(B1) (11) 234187
(41) 2019 06 03
(51) B66C 15/00 (2006.01)
B66C 23/90 (2006.01)
B66C 23/36 (2006.01)
(21) 423512 (22)
2017 11 20
(72) KACALAK WOJCIECH, Koszalin (PL); MAJEWSKI MACIEJ,
Koszalin (PL); BUDNIAK ZBIGNIEW, Koszalin (PL)
(73) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, Koszalin (PL)
(54) Sposób predykcji i eliminacji stanów niestateczności urządzenia
dźwigowego
(B1) (11) 234188
(41) 2019 06 03
(51) B66C 23/78 (2006.01)
B66C 23/80 (2006.01)
(21) 423505 (22)
2017 11 20
(72) KACALAK WOJCIECH, Koszalin (PL); MAJEWSKI MACIEJ,
Koszalin (PL); BUDNIAK ZBIGNIEW, Koszalin (PL)
(73) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, Koszalin (PL)
(54) Podpora urządzenia dźwigowego sprzężonego z układem pomiarowym sił nacisku podpory na podłoże
(B1)
(51)
(21)
(72)

(11) 234276
(41) 2018 01 03
B66D 1/395 (2006.01)
417799 (22)
2016 06 30
BRYŁA SZYMON, Jankowice (PL)
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(73) PROFI M TEC PSG SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jankowice (PL)
(54) Zespół układaka liny kołowrotu

(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób zwiększania pojemności adsorpcyjnej węgli aktywnych

(B1) (11) 234274
(41) 2014 02 17
(51) B66F 3/10 (2006.01)
B66F 3/08 (2006.01)
(21) 400237 (22)
2012 08 03
(72) ZBOIŃSKI MARIUSZ, Warszawa (PL); KRAKÓWKA TOMASZ,
Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PRZEMYSŁOWY INSTYTUT
AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, WARSZAWA (PL)
(54) Podnośnik śrubowy

(B1) (11) 234028
(41) 2017 04 24
(51) C01B 33/157 (2006.01)
(21) 414453 (22)
2015 10 21
(72) ZIELECKA MARIA, Warszawa (PL); WENDA MAGDALENA,
Pabierowice (PL); SUWAŁA KATARZYNA, Radom (PL); PANASIUK
MAREK, Warszawa (PL); BUJNOWSKA ELŻBIETA, Warszawa (PL);
LEGOCKA IZABELLA, Warszawa (PL); WIERZBICKA EWA,
Warszawa (PL); CYRUCHIN KRYSTYNA, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CHEMII
PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania modyfikowanych aerożeli krzemionkowych

(B1) (11) 234026
(41) 2017 02 13
(51) B82B 3/00 (2006.01)
C09K 11/02 (2006.01)
(21) 413504 (22)
2015 08 11
(72) CICHOS JAKUB, Oława (PL); KARBOWIAK MIROSŁAW, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania rozpraszalnych w wodzie nanokryształów
oraz koloid rozpraszalnych w wodzie nanokryształów
(B1) (11) 234029
(41) 2017 05 22
(51) B82Y 40/00 (2011.01)
C03C 4/00 (2006.01)
(21) 414839 (22)
2015 11 18
(72) BANACH MARCIN, Górka Stogniowska (PL); PULIT-PROCIAK
JOLANTA, Kraków (PL); STAROŃ PAWEŁ, Kraków (PL); STAROŃ
ANITA, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób otrzymywania szklistych mikro lub nanomateriałów
(B1) (11) 234222
(41) 2017 08 16
(51) C01B 17/98 (2006.01)
C25B 1/46 (2006.01)
(21) 416008 (22)
2016 02 02
(72) STOPA HALINA, Tarnów (PL); BARAN PIOTR, Gnojnik (PL);
GRUSZKA MATEUSZ, Tarnów (PL); MARKOWICZ PAWEŁ,
Tarnów (PL); PISARSKA BOŻENNA, Gliwice (PL); DYLEWSKI RAFAŁ,
Gliwice (PL); CICHY BARBARA, Gliwice (PL); NOWAK MARIUSZ,
Bytom (PL); JAROSZEK HANNA, Orzesze (PL); MIKOŁAJCZAK
WOJCIECH, Gliwice (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy (PL); GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA,
Tarnów (PL)
(54) Sposób przetwarzania roztworów siarczanu sodu
(B1) (11) 234034
(41) 2017 08 16
(51) C01B 25/32 (2006.01)
C08F 283/00 (2006.01)
C08J 9/00 (2006.01)
(21) 416047 (22)
2016 02 05
(72) PIELICHOWSKA KINGA, Kraków (PL); KRÓL KLAUDIA,
Zakliczyn (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Zastosowanie modyfikowanego hydroksyapatytu jako stabilizatora termicznego dla poliacetali
(B1) (11) 234247
(41) 2017 02 27
(51) C01B 32/342 (2017.01)
(21) 413623 (22)
2015 08 24
(72) GĘSIKIEWICZ ANDŻELIKA, Szczecin (PL); WRÓBEL RAFAŁ,
Szczecin (PL); ZGRZEBNICKI MICHAŁ, Szczecin (PL); NARKIEWICZ
URSZULA, Szczecin (PL); MICHALKIEWICZ BEATA, Szczecin (PL);
MORAWSKI WALDEMAR ANTONI, Szczecin (PL)

(B1) (11) 234129
(41) 2017 06 19
(51) C01B 33/157 (2006.01)
(21) 415208 (22)
2015 12 09
(72) ZIELECKA MARIA, Warszawa (PL); LEGOCKA IZABELLA,
Warszawa (PL); WIERZBICKA EWA, Warszawa (PL); WENDA
MAGDALENA, Pabierowice (PL); SUWAŁA KATARZYNA,
Radom (PL); PANASIUK MAREK, Warszawa (PL); KRZYŻEWSKI
MICHAŁ, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CHEMII
PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania modyfikowanych aerożeli krzemionkowych
(B1) (11) 234163
(41) 2017 08 28
(51) C01G 9/02 (2006.01)
H01L 21/20 (2006.01)
H01L 21/36 (2006.01)
(21) 416263 (22)
2016 02 25
(72) GUZIEWICZ ELŻBIETA, Warszawa (PL); PIETRZYK
MIECZYSŁAW, Warszawa (PL); PRZEŹDZIECKA EWA, Warszawa (PL);
SNIGURENKO DYMITR, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Złącze elektryczne na bazie tlenku cynku oraz sposób wykonania tego złącza
(B1) (11) 234128
(41) 2016 12 19
(51) C02F 9/10 (2006.01)
C02F 101/38 (2006.01)
C02F 103/38 (2006.01)
C07D 295/023 (2006.01)
(21) 412679 (22)
2015 06 11
(72) RATAJCZAK WŁODZIMIERZ, Warszawa (PL); PORĘBSKI
TADEUSZ, Warszawa (PL); PAJER TOMASZ, Żyrardów (PL);
WIELGOSZ ZBIGNIEW, Warszawa (PL); STASIŃSKI JANUSZ,
Warszawa (PL); TALMA-PIWOWAR MARZENA, Warszawa (PL);
POLARCZYK KATARZYNA, Józefów (PL); MILCZAREK ALICJA,
Warszawa (PL); TOMZIK SŁAWOMIR, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CHEMII
PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Sposób odzyskiwania morfoliny z odpadu wodnego z procesu
wytwarzania poli(tlenku fenylenu)
(B1) (11) 234123
(41) 2019 07 29
(51) C04B 18/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
C01B 39/02 (2006.01)
(21) 428911 (22)
2019 02 13
(72) FRANUS MAŁGORZATA, Prawiedniki (PL); PANEK RAFAŁ,
Lublin (PL); FRANUS WOJCIECH, Prawiedniki (PL); BANDURA LIDIA,
Lublin (PL)
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(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób wytwarzania kruszywa lekkiego ze zużytych sorbentów
i kruszywo lekkie
(B1) (11) 234122
(41) 2019 07 29
(51) C04B 18/30 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(21) 428909 (22)
2019 02 13
(72) FRANUS MAŁGORZATA, Prawiedniki (PL); BARNAT-HUNEK
DANUTA, Lublin (PL); WOSZUK AGNIESZKA, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób wytwarzania kruszywa lekkiego z osadów ściekowych
i kruszywo lekkie
(B1) (11) 234158
(41) 2016 07 18
(51) C04B 28/04 (2006.01)
C04B 14/10 (2006.01)
C04B 14/20 (2006.01)
C04B 18/08 (2006.01)
C04B 16/02 (2006.01)
(21) 415122 (22)
2015 12 04
(72) SCHABOWICZ KRZYSZTOF, Wrocław (PL); GORZELAŃCZYK
TOMASZ, Wrocław (PL); KAPELKO ALEKSANDER, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Kompozytowy materiał włóknisto-cementowy z dodatkiem
pyłu keramzytowego i jego zastosowanie
(B1) (11) 234159
(41) 2016 07 18
(51) C04B 28/04 (2006.01)
C04B 18/08 (2006.01)
C04B 16/02 (2006.01)
C04B 14/20 (2006.01)
C04B 14/18 (2006.01)
(21) 415123 (22)
2015 12 04
(72) SCHABOWICZ KRZYSZTOF, Wrocław (PL); GORZELAŃCZYK
TOMASZ, Wrocław (PL); KAPELKO ALEKSANDER, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Kompozytowy materiał włóknisto-cementowy z dodatkiem
pyłu perlitowego oraz jego zastosowanie
(B1) (11) 234160
(41) 2016 07 18
(51) C04B 28/04 (2006.01)
C04B 14/06 (2006.01)
C04B 16/02 (2006.01)
C04B 14/20 (2006.01)
(21) 415124 (22)
2015 12 04
(72) SCHABOWICZ KRZYSZTOF, Wrocław (PL); GORZELAŃCZYK
TOMASZ, Wrocław (PL); KAPELKO ALEKSANDER, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Kompozytowy materiał włóknisto-cementowy z dodatkiem
proszku kaolinowego i jego zastosowanie
(B1) (11) 234161
(41) 2016 07 18
(51) C04B 28/04 (2006.01)
C04B 18/08 (2006.01)
C04B 16/02 (2006.01)
C04B 16/06 (2006.01)
C04B 24/08 (2006.01)
(21) 415125 (22)
2015 12 04
(72) SCHABOWICZ KRZYSZTOF, Wrocław (PL); GORZELAŃCZYK
TOMASZ, Wrocław (PL); KAPELKO ALEKSANDER, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Kompozytowy materiał włóknisto-cementowy z dodatkiem
popiołu lotnego i jego zastosowanie
(B1) (11) 234287
(41) 2019 06 17
(51) C05D 11/00 (2006.01)
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C05F 5/00 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
B01J 2/30 (2006.01)
(21) 423741 (22)
2017 12 05
(72) OLEJNIK TOMASZ, Łódź (PL); OBRANIAK ANDRZEJ, Łódź (PL);
BRZEZIŃSKI STANISŁAW, Łódź (PL); SOBIECKA ELŻBIETA, Łódź (PL);
BARYGA ANDRZEJ, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania granulowanego nawozu wapniowo-magnezowego
(B1) (11) 234281
(41) 2019 06 17
(51) C05F 5/00 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
B01J 2/30 (2006.01)
(21) 423735 (22)
2017 12 05
(72) OLEJNIK TOMASZ, Łódź (PL); OBRANIAK ANDRZEJ, Łódź (PL);
BRZEZIŃSKI STANISŁAW, Łódź (PL); SOBIECKA ELŻBIETA, Łódź (PL);
BARYGA ANDRZEJ, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania granulowanego nawozu organiczno-wapniowego
(B1) (11) 234283
(41) 2019 06 17
(51) C05F 5/00 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
B01J 2/30 (2006.01)
(21) 423737 (22)
2017 12 05
(72) OLEJNIK TOMASZ, Łódź (PL); OBRANIAK ANDRZEJ, Łódź (PL);
BRZEZIŃSKI STANISŁAW, Łódź (PL); SOBIECKA ELŻBIETA, Łódź (PL);
BARYGA ANDRZEJ, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania granulowanego nawozu wapniowego
(B1) (11) 234288
(41) 2019 06 17
(51) C05F 5/00 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
B01J 2/30 (2006.01)
(21) 423742 (22)
2017 12 05
(72) OLEJNIK TOMASZ, Łódź (PL); OBRANIAK ANDRZEJ, Łódź (PL);
BRZEZIŃSKI STANISŁAW, Łódź (PL); SOBIECKA ELŻBIETA, Łódź (PL);
BARYGA ANDRZEJ, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania granulowanego nawozu wapniowego
(B1) (11) 234289
(41) 2019 06 17
(51) C05F 5/00 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
B01J 2/30 (2006.01)
(21) 423743 (22)
2017 12 05
(72) OLEJNIK TOMASZ, Łódź (PL); OBRANIAK ANDRZEJ, Łódź (PL);
BRZEZIŃSKI STANISŁAW, Łódź (PL); SOBIECKA ELŻBIETA, Łódź (PL);
BARYGA ANDRZEJ, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania granulowanego nawozu wapniowego
(B1) (11) 234282
(41) 2019 06 17
(51) C05G 3/00 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
B01J 2/30 (2006.01)
(21) 423736 (22)
2017 12 05
(72) OLEJNIK TOMASZ, Łódź (PL); OBRANIAK ANDRZEJ, Łódź (PL);
BRZEZIŃSKI STANISŁAW, Łódź (PL); SOBIECKA ELŻBIETA, Łódź (PL);
BARYGA ANDRZEJ, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania granulowanego nawozu organiczno-wapniowego
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(B1) (11) 234284
(41) 2019 06 17
(51) C05G 3/00 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
B01J 2/30 (2006.01)
(21) 423738 (22)
2017 12 05
(72) OLEJNIK TOMASZ, Łódź (PL); OBRANIAK ANDRZEJ, Łódź (PL);
BRZEZIŃSKI STANISŁAW, Łódź (PL); SOBIECKA ELŻBIETA, Łódź (PL);
BARYGA ANDRZEJ, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania granulowanego nawozu organiczno-wapniowego
(B1) (11) 234285
(41) 2019 06 17
(51) C05G 3/00 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
B01J 2/30 (2006.01)
(21) 423739 (22)
2017 12 05
(72) OLEJNIK TOMASZ, Łódź (PL); OBRANIAK ANDRZEJ, Łódź (PL);
BRZEZIŃSKI STANISŁAW, Łódź (PL); SOBIECKA ELŻBIETA, Łódź (PL);
BARYGA ANDRZEJ, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania granulowanego nawozu organiczno-wapniowego
(B1) (11) 234286
(41) 2019 06 17
(51) C05G 3/00 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
B01J 2/30 (2006.01)
(21) 423740 (22)
2017 12 05
(72) OLEJNIK TOMASZ, Łódź (PL); OBRANIAK ANDRZEJ, Łódź (PL);
BRZEZIŃSKI STANISŁAW, Łódź (PL); SOBIECKA ELŻBIETA, Łódź (PL);
BARYGA ANDRZEJ, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania granulowanego nawozu wapniowego
(B1) (11) 234290
(41) 2019 06 17
(51) C05G 3/00 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C05D 11/00 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
B01J 2/30 (2006.01)
(21) 423750 (22)
2017 12 05
(72) OLEJNIK TOMASZ, Łódź (PL); OBRANIAK ANDRZEJ, Łódź (PL);
BRZEZIŃSKI STANISŁAW, Łódź (PL); SOBIECKA ELŻBIETA, Łódź (PL);
BARYGA ANDRZEJ, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania granulowanego nawozu organiczno-wapniowo-magnezowego
(B1) (11) 234051
(41) 2017 10 09
(51) C07C 33/05 (2006.01)
C07C 29/136 (2006.01)
(21) 419803 (22)
2016 12 14
(72) LOCHYŃSKI STANISŁAW, Wrocław (PL); KOZIOŁ AGATA,
Wrocław (PL); FRĄTCZAK JAKUB, Pruszków (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) (2E)-2-[(1R,4R,6S)-4,7,7-trimetylobicyklo[4.1.0]hept-3-ylideno]
etanol i sposób jego wytwarzania
(B1) (11) 234138
(41) 2018 05 21
(51) C07C 43/20 (2006.01)
C07C 43/225 (2006.01)
C09K 11/06 (2006.01)
H01L 51/05 (2006.01)
H01L 51/30 (2006.01)
H01L 51/42 (2006.01)
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H01L 51/46 (2006.01)
H01L 51/50 (2006.01)
H01L 51/54 (2006.01)
(21) 419491 (22)
2016 11 17
(72) ZYCH DAWID, Tarnowskie Góry (PL); MATUSSEK MAREK,
Chorzów (PL); KROMPIEC STANISŁAW, Gliwice (PL); POŻOGA
KRYSTIAN, Rzepin Pierwszy (PL); KURPANIK ANETA, Rybnik (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Pochodne antracenu w postaci 9-alkoksy-10-bromoantracenów
oraz sposób ich otrzymywania
(B1) (11) 234189
(41) 2019 06 03
(51) C07C 69/608 (2006.01)
C07C 67/46 (2006.01)
(21) 423669 (22)
2017 12 01
(72) LOCHYŃSKI STANISŁAW, Wrocław (PL); KOZIOŁ AGATA,
Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) (2E)-2-[(2S,5R)-5-metylo-2-(propan-2-ylo)cykloheksylideno]
butanian etylu i sposób jego wytwarzania
(B1) (11) 234190
(41) 2019 06 03
(51) C07C 69/608 (2006.01)
C07C 67/46 (2006.01)
(21) 423671 (22)
2017 12 01
(72) LOCHYŃSKI STANISŁAW, Wrocław (PL); KOZIOŁ AGATA,
Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) (2E)-2-[(2R,5R)-2-Metylo-5-(prop-1-en-2-ylo)cykloheksylideno]
butanian etylu i sposób jego wytwarzania
(B1) (11) 234089
(41) 2019 08 12
(51) C07C 251/36 (2006.01)
C07C 249/08 (2006.01)
A61P 33/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 424469 (22)
2018 02 02
(72) POTANIEC BARTŁOMIEJ, Wrocław (PL); ANIOŁ MIROSŁAW,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) (E)-oksym 2,4-dimetoksy-4’-fenylochalkonu i (Z)-oksym 2,4-dimetoksy-4’-fenylochalkonu oraz sposób ich jednoczesnego otrzymywania
(B1) (11) 234090
(41) 2019 08 12
(51) C07C 251/36 (2006.01)
C07C 249/08 (2006.01)
A61P 33/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 424471 (22)
2018 02 02
(72) POTANIEC BARTŁOMIEJ, Wrocław (PL); ANIOŁ MIROSŁAW,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) (E)-oksym 4-etoksy-4’-fenylochalkonu i (Z)-oksym 4-etoksy-4’-fenylochalkonu oraz sposób ich jednoczesnego otrzymywania
(B1) (11) 234091
(41) 2019 08 12
(51) C07C 251/36 (2006.01)
C07C 249/08 (2006.01)
A61P 33/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 424472 (22)
2018 02 02
(72) POTANIEC BARTŁOMIEJ, Wrocław (PL); ANIOŁ MIROSŁAW,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) (E)-oksym 4’-fenylo-4-nitrochalkonu i (Z)-oksym 4’-fenylo-4-nitrochalkonu oraz sposób ich jednoczesnego otrzymywania
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(B1) (11) 234092
(41) 2019 08 12
(51) C07C 251/36 (2006.01)
C07C 249/08 (2006.01)
A61P 33/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 424473 (22)
2018 02 02
(72) POTANIEC BARTŁOMIEJ, Wrocław (PL); ANIOŁ MIROSŁAW,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) (E)-oksym 4’-fenylo-4-metylochalkonu i (Z)-oksym 4’-fenylo-4-metylochalkonu oraz sposób ich jednoczesnego otrzymywania

(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) (E)-oksym 4-bromo-4’-fenylochalkonu i (Z)-oksym 4-bromo-4’-fenylochalkonu oraz sposób ich jednoczesnego otrzymywania

(B1) (11) 234093
(41) 2019 08 12
(51) C07C 251/36 (2006.01)
C07C 249/08 (2006.01)
A61P 33/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 424474 (22)
2018 02 02
(72) POTANIEC BARTŁOMIEJ, Wrocław (PL); ANIOŁ MIROSŁAW,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) (E)-oksym 4’-fenylo-4-fluorochalkonu i (Z)-oksym 4’-fenylo-4-fluorochalkonu oraz sposób ich jednoczesnego otrzymywania

(B1) (11) 234208
(41) 2011 08 01
(51) C07D 453/02 (2006.01)
(21) 390214 (22)
2010 01 18
(72) SZRAMKA ROMAN, Gniew (PL); DRYGAS JERZY, Krotoszyn (PL);
SZULC MARCIN, Starogard Gdański (PL)
(73) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA SPÓŁKA
AKCYJNA, Starogard Gdański (PL)
(54) Sposób wytwarzania bursztynianu solifenacyny

(B1) (11) 234094
(41) 2019 08 12
(51) C07C 251/36 (2006.01)
C07C 249/08 (2006.01)
A61P 33/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 424475 (22)
2018 02 02
(72) POTANIEC BARTŁOMIEJ, Wrocław (PL); ANIOŁ MIROSŁAW,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) (E)-oksym 4-etylo-4’-fenylochalkonu i (Z)-oksym 4-etylo-4’-fenylochalkonu oraz sposób ich jednoczesnego otrzymywania
(B1) (11) 234095
(41) 2019 08 12
(51) C07C 251/36 (2006.01)
C07C 249/08 (2006.01)
A61P 33/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 424476 (22)
2018 02 02
(72) POTANIEC BARTŁOMIEJ, Wrocław (PL); ANIOŁ MIROSŁAW,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) (E)-oksym 4’-fenylo-4-karboksychalkonu i (Z)-oksym 4’-fenylo-4-karboksychalkonu oraz sposób ich jednoczesnego otrzymywania
(B1) (11) 234096
(41) 2019 08 12
(51) C07C 251/36 (2006.01)
C07C 249/08 (2006.01)
A61P 33/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 424477 (22)
2018 02 02
(72) POTANIEC BARTŁOMIEJ, Wrocław (PL); ANIOŁ MIROSŁAW,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) (E)-oksym 4-chloro-4’-fenylochalkonu i (Z)-oksym 4-chloro-4’-fenylochalkonu oraz sposób ich jednoczesnego otrzymywania
(B1) (11) 234097
(41) 2019 08 12
(51) C07C 251/36 (2006.01)
C07C 249/08 (2006.01)
A61P 33/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 424478 (22)
2018 02 02
(72) POTANIEC BARTŁOMIEJ, Wrocław (PL); ANIOŁ MIROSŁAW,
Wrocław (PL)

(B1) (11) 234216
(41) 2019 05 20
(51) C07D 403/06 (2006.01)
(21) 423450 (22)
2017 11 14
(72) KOSZYTKOWSKA-STAWIŃSKA MARIOLA, Dziechciniec (PL);
MIRONIUK-PUCHALSKA EWA, Dębe Wielkie (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania nowych pochodnych (S)-willardyny

(B1) (11) 234226
(41) 2018 07 02
(51) C07H 1/08 (2006.01)
C07H 15/256 (2006.01)
A61K 31/704 (2006.01)
A61K 36/82 (2006.01)
(21) 419930 (22)
2016 12 22
(72) MULARSKI JACEK, Katowice (PL); MUSIOŁ ROBERT,
Będzin (PL); CHOWANIEC PATRYCJA, Katowice (PL); MULARSKA
JOANNA, Katowice (PL)
(73) MILLVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice (PL)
(54) Sposób otrzymywania saponiny pochodzenia roślinnego, o wysokiej czystości i fizykochemicznie stabilnej formie
(B1) (11) 234085
(41) 2018 03 12
(51) C07H 15/203 (2006.01)
C12P 19/44 (2006.01)
C12R 1/65 (2006.01)
(21) 418557 (22)
2016 09 05
(72) POPŁOŃSKI JAROSŁAW, Szklarska Poręba (PL); SORDON
SANDRA, Komprachcice (PL); TRONINA TOMASZ, Międzybórz (PL);
HUSZCZA EWA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 4’- O - β - D - gluko p ir an oz y l o - 4, 2 ’- dihydro k s y -3’- [3”metylobutylo]-6’-metoksy-α,β-dihydrochalkon i sposób otrzymywania 4’-O-β-D-glukopiranozylo-4,2’-dihydroksy-3’-[3”-metylobutylo]6’-metoksy-α,β-dihydrochalkonu
(B1) (11) 234086
(41) 2018 03 12
(51) C07H 15/203 (2006.01)
C12P 19/44 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 418558 (22)
2016 09 09
(72) POPŁOŃSKI JAROSŁAW, Szklarska Poręba (PL); SORDON
SANDRA, Komprachcice (PL); TRONINA TOMASZ, Międzybórz (PL);
HUSZCZA EWA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 4’-O-β-D-4’’’-O-metylo-glukopiranozylo-4,2’-dihydroksy-3’-[3”metylobutylo]-6’-metoksy-α,β-dihydrochalkon i sposób otrzymywania 4’-O-β-D-4’’’-O-metylo-glukopiranozylo-4,2’-dihydroksy-3’[3”-metylobutylo]-6’-metoksy-α,β-dihydrochalkonu
(B1) (11) 234136
(41) 2018 03 12
(51) C07H 17/07 (2006.01)
C12P 19/60 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 418556 (22)
2016 09 05

Nr 1/2020
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(72) SORDON SANDRA, Komprachcice (PL); POPŁOŃSKI
JAROSŁAW, Szklarska Poręba (PL); TRONINA TOMASZ, Międzybórz
(PL); HUSZCZA EWA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 7-O-β-D-4’’’-O-metylo-glukopiranozylo-5,4’-dihydroksyflawon
i sposób otrzymywania 7-O-β-D-4’’’-O-metylo-glukopiranozylo-5,4’dihydroksyflawonu
(B1) (11) 234087
(41) 2018 03 12
(51) C07H 17/07 (2006.01)
C12P 19/60 (2006.01)
C12R 1/65 (2006.01)
(21) 418559 (22)
2016 09 05
(72) POPŁOŃSKI JAROSŁAW, Szklarska Poręba (PL); SORDON
SANDRA, Komprachcice (PL); TRONINA TOMASZ, Międzybórz (PL);
BARTMAŃSKA AGNIESZKA, Wrocław (PL); HUSZCZA EWA,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 7-O-β-D-glukopiranozylo-4’-hydroksy-8-[3’’-metylobutylo]-5metoksyflawanon i sposób otrzymywania 7-O-β-D-glukopiranozylo4’-hydroksy-8-[3’’-metylobutylo]-5-metoksyflawanonu
(B1) (11) 234088
(41) 2018 03 12
(51) C07H 17/07 (2006.01)
C12P 19/60 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 418560 (22)
2016 09 05
(72) POPŁOŃSKI JAROSŁAW, Szklarska Poręba (PL); SORDON
SANDRA, Komprachcice (PL); TRONINA TOMASZ, Międzybórz (PL);
BARTMAŃSKA AGNIESZKA, Wrocław (PL); HUSZCZA EWA,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 7-O-β-D-4’’’-O-metylo-glukopiranozylo-4’-hydroksy-8-[3”metylobutylo]-5-metoksyflawanon i sposób otrzymywania 7-O-βD-4’’’-O-metylo-glukopiranozylo-4’-hydroksy-8-[3”-metylobutylo]5-metoksyflawanonu
(B1) (11) 234137
(41) 2018 03 12
(51) C07H 17/07 (2006.01)
C12P 19/60 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 418561 (22)
2016 09 05
(72) SORDON SANDRA, Komprachcice (PL); POPŁOŃSKI
JAROSŁAW, Szklarska Poręba (PL); TRONINA TOMASZ,
Międzybórz (PL); HUSZCZA EWA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 7-O-β-D-4’’-O-metylo-glukopiranozylo-5-hydroksy-4’metoksyizoflawon i sposób otrzymywania 7-O-β-D-4’’-O-metyloglukopiranozylo-5-hydroksy-4’-metoksyizoflawonu
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C07K 5/08 (2006.01)
C07D 209/52 (2006.01)
(21) 417850 (22)
2016 07 05
(72) KAMIŃSKI ZBIGNIEW J., Łódź (PL); KOLESIŃSKA BEATA,
Łódź (PL); FRĄCZYK JUSTYNA, Łódź (PL); OLEJNIK JADWIGA,
Pabianice (PL); ZAWADZKI STEFAN, Pabianice (PL); KARSKA
ALEKSANDRA, Łódź (PL); GZIK ANNA, Wartkowice (PL);
CHABERSKA AGATA, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób
otrz ymy wania
(1R,2S,5S)-3-[N-(N-ter tbutylokarbamoilo)-3-metylo-L-walilo]-N-(2-cyklobutylo-1oksamoiletylo)-6,6-dimetylo-3-azabicyklo[3.1.0]heksan-2-karboksamidu
(B1) (11) 234221
(41) 2017 02 13
(51) C08G 77/38 (2006.01)
C07F 7/18 (2006.01)
C07F 7/21 (2006.01)
(21) 413463 (22)
2015 08 07
(72) SZAFERT SŁAWOMIR, Wrocław (PL); JANETA MATEUSZ
PRZEMYSŁAW, Wrocław (PL); JOHN ŁUKASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, Wrocław (PL)
(54) Sposób przekształcania Poliedrycznych Oligomerycznych Silseskwioksanów (POSS) typu T8 w związki typu T10
(B1) (11) 234075
(41) 2019 06 03
(51) C08J 3/20 (2006.01)
C08J 11/06 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08K 3/34 (2006.01)
C08K 3/105 (2018.01)
C08K 3/015 (2018.01)
(21) 423543 (22)
2017 11 22
(72) BOGUCKI WOJCIECH, Jatne (PL)
(73) BOGUCKI WOJCIECH PPHU ANNA, Jatne (PL)
(54) Sposób wzbogacania kompozytów polimerowych
(B1) (11) 234132
(41) 2018 01 29
(51) C08J 3/24 (2006.01)
B29C 35/02 (2006.01)
C08J 5/00 (2006.01)
C08K 3/04 (2006.01)
(21) 418109 (22)
2016 07 28
(72) BEDNARCZYK TOMASZ, Kraśnik (PL); CHMIEL GRZEGORZ,
Kraśnik (PL); LATOS-SARNA EMILIA, Urzędów (PL); MRÓZ JERZY,
Kraśnik (PL); IRACKI PAWEŁ, Kraśnik (PL); FRANKIEWICZ GRZEGORZ,
Kraśnik (PL); PUDŁO ROBERT, Kraśnik (PL)
(73) KLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraśnik (PL)
(54) Sposób wytwarzania wyrobów gumowych z użyciem kompozytu grafenowego oraz zastosowanie tego kompozytu

(B1) (11) 234156
(41) 2015 08 31
(51) C07K 1/04 (2006.01)
C07K 17/10 (2006.01)
C08B 37/08 (2006.01)
A61K 31/722 (2006.01)
A61K 38/06 (2006.01)
(21) 407257 (22)
2014 02 19
(72) BAL WOJCIECH, Mysiadło (PL); ZAWISZA IZABELA, BuskoZdrój (PL); FRĄCZYK TOMASZ, Sułków (PL)
(73) INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Pochodna polioligosacharydu, chitation i kompozycja farmaceutyczna zawierająca chitation do zastosowania do zapobiegania
alergii wywołanej metalami ciężkimi

(B1) (11) 234167
(41) 2018 10 08
(51) C08J 3/24 (2006.01)
C08L 9/00 (2006.01)
C08L 11/00 (2006.01)
C08K 3/22 (2006.01)
C08K 13/06 (2006.01)
(21) 421002 (22)
2017 03 27
(72) OLEJNIK ANNA, Sudół (PL); SMEJDA-KRZEWICKA ALEKSANDRA,
Łódź (PL); KOBĘDZA PIOTR, Bogusławice (PL); STRZELEC KRZYSZTOF,
Brzeziny (PL); DZBIK MONIKA, Skoczylasy (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób sieciowania i modyfikacji kauczuku butadienowego

(B1) (11) 234164
(41) 2018 01 15
(51) C07K 1/10 (2006.01)

(B1) (11) 234133
(41) 2018 02 12
(51) C08J 5/18 (2006.01)
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B65D 65/46 (2006.01)
B65D 81/28 (2006.01)
(21) 418257 (22)
2016 08 08
(72) DOBRUCKA RENATA, Poznań (PL); CIERPISZEWSKI RYSZARD,
Oborniki (PL); WAWRZYNIAK ALEKSANDRA, Gostyń (PL)
(73) UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań (PL);
WAWRZYNIAK ALEKSANDRA, Gostyń (PL)
(54) Sposób wytwarzania jednorazowych aktywnych folii opakowaniowych

(B1) (11) 234166
(41) 2018 09 10
(51) C08L 67/00 (2006.01)
C08G 59/62 (2006.01)
(21) 420754 (22)
2017 03 06
(72) ZABORSKI MARIAN, Łódź (PL); MASEK ANNA, Czachary (PL);
LATOS MAŁGORZATA, Julianów (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Kompozycja poliestrowa przeznaczona na wyroby poliestrowe
o podwyższonej odporności na działanie promieniowania UV

(B1) (11) 234254
(41) 2018 12 03
(51) C08J 5/18 (2006.01)
C08F 220/28 (2006.01)
C08F 220/06 (2006.01)
C08F 220/34 (2006.01)
C09J 7/24 (2018.01)
(21) 421645 (22)
2017 05 19
(72) CZECH ZBIGNIEW, Dobra Szczecińska (PL); MOZELEWSKA
KAROLINA, Lubiesz (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania rozpuszczalnej w wodzie folii polimerowej

(B1) (11) 234213
(41) 2018 12 03
(51) C11B 1/04 (2006.01)
C11B 1/10 (2006.01)
A23D 9/02 (2006.01)
A61K 36/21 (2006.01)
(21) 421695 (22)
2017 05 24
(72) WEJNEROWSKA GRAŻYNA, Bydgoszcz (PL); CIACIUCH ANNA,
Zamość (PL); GOZDECKA GRAŻYNA, Białe Błota (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób otrzymywania oleju z okryw nasiennych po skaryfikacji
nasion komosy ryżowej

(B1) (11) 234199
(41) 2018 01 15
(51) C08J 11/02 (2006.01)
C08J 9/00 (2006.01)
C08G 18/36 (2006.01)
C08G 65/34 (2006.01)
C08K 13/04 (2006.01)
C08K 3/016 (2018.01)
(62) 408610
(21) 422039 (22)
2014 06 18
(72) HAPONIUK JÓZEF T., Gdańsk (PL); PISZCZYK ŁUKASZ,
Gdańsk (PL); DANOWSKA MAGDALENA, Gdańsk (PL);
STRANKOWSKI MICHAŁ, Gdańsk (PL)
(73) NOVAPUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk (PL)
(54) Sposób wytwarzania ekologicznych polioli z odpadu po transestryfikacji olejów roślinnych oraz sposób wytwarzania sztywnych
pianek poliuretanowych

(B1) (11) 234257
(41) 2017 12 04
(51) C12M 1/00 (2006.01)
C12M 1/04 (2006.01)
(21) 417290 (22)
2016 05 23
(72) TYS JERZY, Lublin (PL); CHMIELEWSKA MARIOLA, Lublin (PL);
PETKOWICZ BEATA, Ludwików (PL)
(73) INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do hodowli alg i innych organizmów fototropowych

(B1) (11) 234200
(41) 2017 12 18
(51) C08J 11/02 (2006.01)
C08J 9/00 (2006.01)
C08G 18/36 (2006.01)
C08G 65/34 (2006.01)
C08K 13/04 (2006.01)
C08K 3/016 (2018.01)
(62) 408610
(21) 422040 (22)
2014 06 18
(72) HAPONIUK JÓZEF T., Gdańsk (PL); PISZCZYK ŁUKASZ,
Gdańsk (PL); DANOWSKA MAGDALENA, Gdańsk (PL);
STRANKOWSKI MICHAŁ, Gdańsk (PL)
(73) NOVAPUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk (PL)
(54) Sposób wytwarzania ekologicznych polioli z odpadu po transestryfikacji olejów roślinnych oraz sposób wytwarzania sztywnych
pianek poliuretanowych
(B1) (11) 234165
(41) 2018 09 10
(51) C08L 23/16 (2006.01)
C08K 5/13 (2006.01)
(21) 420753 (22)
2017 03 06
(72) ZABORSKI MARIAN, Łódź (PL); MASEK ANNA, Czachary (PL);
LATOS MAŁGORZATA, Julianów (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Kompozycja elastomerowa przeznaczona na wyroby polimerowe o podwyższonej odporności na działanie promieniowania UV

(B1) (11) 234127
(41) 2016 11 21
(51) C12N 1/38 (2006.01)
C12N 1/36 (2006.01)
C12N 1/12 (2006.01)
C12N 1/16 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/00 (2006.01)
(21) 412310 (22)
2015 05 12
(72) ŻYSZKA BEATA, Pogórze (PL); LIPOK JACEK, Izbicko (PL);
ANIOŁ MIROSŁAW, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL);
UNIWERSYTET OPOLSKI, Opole (PL)
(54) Zastosowanie naringeniny
(B1) (11) 234280
(41) 2019 03 11
(51) C12N 9/12 (2006.01)
C12N 11/04 (2006.01)
B82Y 5/00 (2011.01)
(21) 422657 (22)
2017 08 28
(72) HETMAN ANNA, Inowrocław (PL); WUJAK MAGDALENA,
Toruń (PL); ROSZEK KATARZYNA, Toruń (PL); BOLIBOK PAULINA,
Dragacz (PL); WIŚNIEWSKI MAREK, Wielka Nieszawka (PL)
(73) UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, Toruń (PL)
(54) Układy biokatalityczne do utrzymania zewnątrzkomórkowej
homeostazy nukleotydów oraz sposób ich otrzymywania
(B1) (11) 234248
(41) 2017 07 17
(51) C12N 11/12 (2006.01)
(21) 415670 (22)
2016 01 08
(72) FIJAŁKOWSKI KAROL, Szczecin (PL); PEITLER DOROTA,
Lębork (PL); ŻYWICKA ANNA, Łobez (PL); RAKOCZY RAFAŁ,
Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób immobilizacji mikroorganizmów na i/lub w celulozie
bakteryjnej

Nr 1/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(B1) (11) 234032
(41) 2018 02 12
(51) C12P 7/22 (2006.01)
C07C 33/22 (2006.01)
C12R 1/85 (2006.01)
(21) 418306 (22)
2016 08 11
(72) MIERZEJEWSKA JOLANTA, Warszawa (PL); CHREPTOWICZ
KAROLINA, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania 2-fenyloetanolu
(B1) (11) 234031
(41) 2017 10 23
(51) C12P 7/62 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 416948 (22)
2016 04 22
(72) SOBIECKA AGNIESZKA, Warszawa (PL); SYNORADZKI LUDWIK,
Warszawa (PL); HAJMOWICZ HALINA, Warszawa (PL); JERZAK
ANNA, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania długołańcuchowych O-acylowinianów
dialkilów
(B1) (11) 234083
(41) 2018 01 15
(51) C12P 17/06 (2006.01)
C12P 7/02 (2006.01)
C07D 311/32 (2006.01)
C12R 1/685 (2006.01)
(21) 417881 (22)
2016 07 08
(72) KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL); DYMARSKA
MONIKA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania czystego optycznie (+)-(R)-7-hydroksyflawanonu
(B1) (11) 234084
(41) 2018 01 15
(51) C12P 17/06 (2006.01)
C12P 7/02 (2006.01)
C07D 311/32 (2006.01)
C12R 1/685 (2006.01)
(21) 417882 (22)
2016 07 08
(72) KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL); DYMARSKA
MONIKA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania czystego optycznie (+)-(R)-7-hydroksyflawanonu
(B1) (11) 234059
(41) 2019 06 03
(51) C21C 7/00 (2006.01)
C22C 33/08 (2006.01)
C22C 37/00 (2006.01)
(21) 423620 (22)
2017 11 28
(72) DYRLAGA MARCIN, Węgierska Górka (PL); PODGRODZKI
MAREK, Leszno (PL); BAHUON OLIVIER, Broons (FR); ZYCH JERZY,
Kraków (PL)
(73) METALPOL WĘGIERSKA GÓRKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgierska Górka (PL)
(54) Sposób wytwarzania żeliwa zwłaszcza żeliwa wermikularnego
oraz żeliwa sferoidalnego
(B1) (11) 234049
(41) 2018 04 23
(51) C22C 38/22 (2006.01)
C22C 38/44 (2006.01)
C21D 9/00 (2006.01)
(21) 419190 (22)
2016 10 20
(72) WASIAK KRZYSZTOF, Jagodne (PL); ŚWIĄTNICKI WIESŁAW,
Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Bainityczna stal stopowa, sposób wytwarzania bainitycznej
stali stopowej oraz zastosowanie bainitycznej stali stopowej
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(B1) (11) 234098
(41) 2018 01 03
(51) C22C 38/50 (2006.01)
C22C 38/54 (2006.01)
C22C 38/06 (2006.01)
(21) 417742 (22)
2016 06 27
(72) ZYGMUNT TOMASZ, Świętochłowice (PL); KASPROWICZ
JANUSZ, Sosnowiec (PL); DZIERŻAWCZYK TOMASZ,
Ciągowice (PL); WÓJCIK STANISŁAW, Sosnowiec (PL); KUZIAK
ROMAN, Gliwice (PL); MOLENDA RYSZARD, Przyszowice (PL);
ZALECKI WŁADYSŁAW, Tychy (PL); WROŻYNA ANDRZEJ,
Ruda Śląska (PL); RADWAŃSKI KRZYSZTOF, Piekary Śląskie (PL)
(73) ARCELORMITTAL POLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Dąbrowa Górnicza (PL); SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT
METALURGII ŻELAZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Gliwice (PL)
(54) Stal wielofazowa zwłaszcza do produkcji szyn normalnotorowych
(B1) (11) 234275
(41) 2017 07 31
(51) C23C 4/18 (2006.01)
B24C 1/00 (2006.01)
B05D 3/02 (2006.01)
(21) 415860 (22)
2016 01 21
(72) KALBARCZYK ADRIAN, Lublin (PL)
(73) POLSKA AGENCJA TRANSFERU TECHNOLOGII SPÓŁKA
AKCYJNA, Wrocław (PL)
(54) Sposób malowania proszkowego ocynkowanych ogniowo elementów stalowych
(B1) (11) 234237
(41) 2019 04 23
(51) C23C 8/24 (2006.01)
(21) 423210 (22)
2017 10 19
(72) BETIUK MAREK, Warszawa (PL); ŁATAŚ ZBIGNIEW,
Warszawa (PL); MICHALSKI JERZY, Warszawa (PL); DOMANOWSKI
PIOTR, Solec Kujawski (PL); FRĄCZEK TADEUSZ, Częstochowa (PL)
(73) INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ, Warszawa (PL)
(54) Sposób jarzeniowego azotowania wewnętrznych powierzchni
tulei, zwłaszcza luf
(B1) (11) 234256
(41) 2017 09 25
(51) C23C 14/35 (2006.01)
C23C 14/14 (2006.01)
(21) 416557 (22)
2016 03 21
(72) CHOJNACKI MICHAŁ, Warszawa (PL); FRONC KRZYSZTOF,
Warszawa (PL); SZYMCZAK HENRYK, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania cienkich warstw stopów metali z galem
metodą rozpylania magnetronowego
(B1) (11) 234194
(41) 2015 04 13
(51) C25B 1/04 (2006.01)
C23C 22/00 (2006.01)
C01B 33/06 (2006.01)
(21) 405483 (22)
2013 09 30
(72) STRZAŁKOWSKI KRZYSZTOF, Warszawa (PL); JANUSZEWSKA
ANETA, Warszawa (PL); POŁCZYŃSKI PIOTR,
Grodzisk Mazowiecki (PL); JURCZAKOWSKI RAFAŁ, Brwinów (PL)
(73) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania materiału elektrodowego i materiał elektrodowy wytworzony tym sposobem, fotokatoda obejmująca ten
materiał elektrodowy oraz jej zastosowanie
(B1) (11) 234111
(41) 2017 08 28
(51) D21H 19/34 (2006.01)
(21) 416160 (22)
2016 02 17
(72) OLEJNIK KONRAD, Łódź (PL); KULPIŃSKI PIOTR, Łódź (PL);
KRYSZTOF MARTA, Łask (PL); ERDMAN ALEKSANDRA, Rąbień (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób poprawy właściwości wytrzymałościowych papieru
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(B1) (11) 234102
(41) 2017 05 22
(51) E01C 5/06 (2006.01)
B28B 1/00 (2006.01)
C04B 41/00 (2006.01)
(21) 414894 (22)
2015 11 21
(72) ŁÓJ GRZEGORZ, Kraków (PL); DUDA TADEUSZ, Lisów (PL)
(73) BRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Lisów (PL)
(54) Sposób wytwarzania kostki brukowej o zwiększonej odporności
na ścieranie
(B1) (11) 234076
(41) 2017 07 03
(51) E01H 12/00 (2006.01)
(21) 415417 (22)
2015 12 21
(72) KACALAK WOJCIECH, Koszalin (PL); PONOMARENKOW JACEK,
Gorzów Wielkopolski (PL); MAJEWSKI MACIEJ, Koszalin (PL);
BUDNIAK ZBIGNIEW, Koszalin (PL)
(73) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, Koszalin (PL)
(54) Urządzenie do mechanicznego oczyszczania plaż, zwłaszcza
nadmorskich
(B1) (11) 234298
(41) 2019 06 17
(51) E02B 3/04 (2006.01)
(21) 423792 (22)
2017 12 08
(72) PISKORZ WALDEMAR, Kodeń (PL); PISKORZ TOMASZ
TADEUSZ, Kodeń (PL); PISKORZ IRENEUSZ, Kodeń (PL)
(73) PISKORZ WALDEMAR, Kodeń (PL); PISKORZ TOMASZ
TADEUSZ, Kodeń (PL); PISKORZ IRENEUSZ, Kodeń (PL)
(54) Sposób ochrony strefy przybrzeżnej przed działaniem pływów
oceanicznych i wiatrami oraz układ do zabezpieczania strefy przybrzeżnej przed działaniem pływów oceanicznych
(B1) (11) 234292
(41) 2016 11 21
(51) E02B 15/06 (2006.01)
(21) 415526 (22)
2015 12 23
(72) FERENC ZBIGNIEW, Wrocław (PL); STEFURAK WIKTOR,
Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Pływak o regulowanej wyporności i możliwością trymowania
(B1) (11) 234220
(41) 2017 07 31
(51) E02D 17/20 (2006.01)
E02B 3/12 (2006.01)
(21) 415904 (22)
2016 01 25
(72) BOCHAŃSKI MACIEJ, Poznań (PL); BOREK IRENEUSZ,
Pisarzowice (PL); CZEKAJ TOMASZ, Przemyśl (PL)
(73) TIM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pisarzowice (PL)
(54) Bariera ochronna przeciw szkodliwemu działaniu bobrów
(B1) (11) 234258
(41) 2016 06 06
(51) E04B 1/35 (2006.01)
(21) 410287 (22)
2014 11 27
(72) RYNKIEWICZ ANTONI, Warszawa (PL)
(73) RYNKIEWICZ ANTONI, Warszawa (PL)
(54) Sposób podnoszenia płyt stropowych w budynku szkieletowym realizowanym szczególną metodą typu lift slab
(B1) (11) 234134
(41) 2018 02 26
(51) E04B 1/76 (2006.01)
E04F 13/21 (2006.01)
(21) 418446 (22)
2016 08 23
(72) RUTKA JERZY, Olsztyn (PL)
(73) RUTKA JERZY NEO CONSULTING, Olsztyn (PL)
(54) Sposób wykonywania warstwy termoizolacyjnej na ścianie
osłonowej budynku oraz ściana osłonowa budynku mająca warstwę
termoizolacyjną

Nr 1/2020

(B1) (11) 234145
(41) 2018 08 13
(51) E04B 1/86 (2006.01)
(21) 420452 (22)
2017 02 06
(72) GIERSZEWSKI TOMASZ, Przechlewo (PL)
(73) GIERSZEWSKI TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWE GIERGIPS, Przechlewo (PL)
(54) Panel wyciszający
(B1) (11) 234045
(41) 2016 01 18
(51) E04B 1/94 (2006.01)
F24F 7/04 (2006.01)
(21) 408840
(22)
2014 07 16
(72) MAZUR ELŻBIETA, Sochaczew (PL); MAZANEK TOMASZ,
Warszawa (PL)
(73) PROMAT TECHNICZNA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Przewód oddymiający o odporności ogniowej
(B1) (11) 234042
(41) 2017 11 06
(51) E04C 5/04 (2006.01)
E04C 5/07 (2006.01)
E21D 11/15 (2006.01)
(21) 418525 (22)
2016 09 02
(30) PL124801U
2016 01 27
PL
(72) POLUS MARIAN, Kraków (PL); PIECZKA PIOTR, Ćwiklice (PL)
(73) POLUS MARIAN PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWOUSŁUGOWO-WDROŻENIOWE ANKRA, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania siatki kompozytowej i siatka kompozytowa
(B1) (11) 234108
(41) 2010 03 29
(51) E04G 13/04 (2006.01)
E04G 11/48 (2006.01)
(21) 389214 (22)
2008 02 29
(30) P200700846
2007 03 30
ES
(86) 2008 02 29
PCT/ES08/00116
(87) 2008 10 09
WO/08119848
(72) UBIÑANA FELIX JOSÉ LUIS, Parets Del Valles (ES)
(73) Sistemas Tecnicos De Encofrados, S.A., Parets Del Valles (ES)
(54) Szalunek wieńca obwodowego struktur betonowych
(B1) (11) 234262
(41) 2015 08 03
(51) E04H 6/04 (2006.01)
E04B 1/343 (2006.01)
(21) 407013 (22)
2014 01 30
(72) WOJTASIK RADOSŁAW, Poznań (PL)
(73) WOJTASIK RADOSŁAW, Poznań (PL)
(54) Przenośny garaż składany
(B1) (11) 234022
(41) 2018 10 22
(51) E05B 15/02 (2006.01)
E05C 3/32 (2006.01)
E05B 65/08 (2006.01)
(21) 425009 (22)
2018 03 23
(72) JASIECZKO SŁAWOMIR, Żarki (PL)
(73) JASIECZKO SŁAWOMIR, Żarki (PL)
(54) Zaczep rygla hakowego
(B1) (11) 234060
(41) 2019 06 03
(51) E05D 1/06 (2006.01)
A47G 1/14 (2006.01)
(21) 423685 (22)
2017 12 01
(72) KOSOBUDZKI ZBIGNIEW, Sordachy (PL)
(73) MICRO-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sordachy (PL)
(54) Zawias łączący stopkę podpierającą foto ramkę

Nr 1/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(B1) (11) 234054
(41) 2018 10 08
(51) E06B 3/00 (2006.01)
E05D 15/06 (2006.01)
(21) 421022 (22)
2017 03 29
(72) WIŚNIEWSKI ROBERT, Bydgoszcz (PL)
(73) FBR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Obodowo (PL)
(54) Sposób wytwarzania drzwi panelowych i drzwi panelowe
(B1) (11) 234113
(41) 2018 03 12
(51) E21B 43/267 (2006.01)
C09K 8/80 (2006.01)
(21) 418516 (22)
2016 08 31
(72) LABUS KRZYSZTOF, Gliwice (PL); KASZA PIOTR, Krosno (PL);
MASŁOWSKI MATEUSZ, Krosno (PL); CZUPSKI MAREK, Iwonicz (PL);
WILK KLAUDIA, Krosno (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Podsadzka do zastosowania przy hydraulicznym szczelinowaniu
węgli
(B1) (11) 234162
(41) 2017 08 16
(51) E21D 11/22 (2006.01)
(21) 416031 (22)
2016 02 04
(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) Złącze kątowe stropnicowe
(B1) (11) 234210
(41) 2017 01 02
(51) E21D 11/36 (2006.01)
E21D 11/14 (2006.01)
(21) 412915 (22)
2015 06 29
(72) PRUSEK STANISŁAW, Wieszowa (PL); ROTKEGEL MAREK,
Katowice (PL); SZOT ŁUKASZ, Bytom (PL); MAŁECKI ŁUKASZ,
Sosnowiec (PL); WITEK MARCIN, Ruda Śląska (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Obudowa wzmacniająca obudowę skrzyżowania wyrobisk
górniczych
(B1) (11) 234143
(41) 2018 06 18
(51) E21D 11/36 (2006.01)
(21) 419830 (22)
2016 12 15
(72) BRÓZDA STANISŁAW, Rudna Mała (PL); GŁUCH PIOTR,
Paniówki (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DREMEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rudna Mała (PL)
(54) Obudowa i sposób wykonania skrzyżowań trójstronnych lub
czterostronnych wyrobisk korytarzowych
(B1) (11) 234126
(41) 2016 02 01
(51) E21F 3/00 (2006.01)
F24J 3/08 (2006.01)
(21) 408937 (22)
2014 07 21
(72) NIEZGODA TADEUSZ, Warszawa (PL); MIEDZIŃSKA DANUTA,
Warszawa (PL)
(73) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Warszawa (PL)
(54) Sposób chłodzenia wyrobisk
(B1) (11) 234130
(41) 2017 07 31
(51) E21F 17/18 (2006.01)
B61B 3/00 (2006.01)
F21L 2/00 (2006.01)
B60Q 1/26 (2006.01)
G08B 5/36 (2006.01)
(21) 415834 (22)
2016 01 18
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(72) BUDNIOK TOMASZ, Żory (PL); ŻYREK LESZEK,
Węgierska Górka (PL); JENDROSKA DAWID, Świerklany (PL);
BIENIEK ANDRZEJ, Rybnik (PL)
(73) BECKER-WARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świerklany (PL)
(54) Mobilny zespół oświetleniowy wyrobisk górniczych
(B1) (11) 234294
(41) 2019 01 28
(51) F01D 25/10 (2006.01)
F02C 1/04 (2006.01)
F01D 1/04 (2006.01)
F01D 1/20 (2006.01)
(21) 422348 (22)
2017 07 25
(72) KOSOWSKI KRZYSZTOF, Gdańsk (PL); PIWOWARSKI MARIAN,
Gdańsk (PL); STĘPIEŃ ROBERT, Gdynia (PL); WŁODARSKI
WOJCIECH, Gdańsk (PL)
(73) KOSOWSKI KRZYSZTOF, Gdańsk (PL)
(54) Sposób zwiększenia sprawności obiegu cieplnego siłowni z dostarczaniem ciepła do czynnika roboczego w trakcie jego ekspansji
(B1) (11) 234260
(41) 2019 06 03
(51) F01N 1/08 (2006.01)
B64C 31/028 (2006.01)
(21) 423528 (22)
2017 11 21
(72) TRENDAK ARTUR, Reguły (PL)
(73) TRENDAK ARTUR AVIATION, Reguły (PL)
(54) Tłumik wydechu do silnika spalinowego ultralekkiego statku
powietrznego
(B1) (11) 234196
(41) 2019 07 29
(51) F02B 41/02 (2006.01)
F02M 23/08 (2006.01)
F02M 57/02 (2006.01)
(21) 427286 (22)
2018 10 01
(72) MAMALA JAROSŁAW, Nysa (PL); DRABIK DAWID,
Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W OPOLU SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(54) Sposób zmiany efektywnego stopnia sprężania silnika spalinowego oraz wtryskiwacz paliwa do silników spalinowych o zapłonie
iskrowym z układem do zmiany efektywnego stopnia sprężania
silnika spalinowego
(B1) (11) 234197
(41) 2019 07 29
(51) F02B 41/02 (2006.01)
F02M 23/08 (2006.01)
F02M 57/02 (2006.01)
(21) 427287 (22)
2018 10 01
(72) MAMALA JAROSŁAW, Nysa (PL); DRABIK DAWID,
Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W OPOLU SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(54) Sposób zmiany efektywnego stopnia sprężania silnika spalinowego oraz tulejka świecy zapłonowej do silników spalinowych
o zapłonie iskrowym z układem do zmiany efektywnego stopnia
sprężania silnika spalinowego
(B1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 234235
(41) 2018 11 05
F02K 9/10 (2006.01)
421376 (22)
2017 04 23
BARTKOWIAK BARTOSZ, Warszawa (PL)
INSTYTUT LOTNICTWA, Warszawa (PL)
Ziarno paliwa do rakietowego silnika hybrydowego

(B1) (11) 234263
(41) 2018 09 24
(51) F03D 3/00 (2006.01)
F03D 3/06 (2006.01)
(21) 420851 (22)
2017 03 15
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(72) KOSOWSKI BRONISŁAW, Kożuchów (PL)
(73) KOSOWSKI BRONISŁAW, Kożuchów (PL)
(54) Turbina powietrzna
(B1) (11) 234070
(41) 2019 07 29
(51) F04C 2/24 (2006.01)
F04C 2/08 (2006.01)
F04C 2/14 (2006.01)
(21) 427264 (22)
2018 10 01
(72) OSIŃSKI PIOTR, Wrocław (PL); CIEŚLICKI RAFAŁ, Chełm (PL);
BURY PAWEŁ, Goleszów (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Pompa o zazębieniu zewnętrznym
(B1) (11) 234201
(41) 2019 01 28
(51) F16B 37/04 (2006.01)
F16B 37/08 (2006.01)
F16B 39/282 (2006.01)
(21) 422213 (22)
2017 07 14
(72) GINTER RYSZARD, Gola (PL)
(73) GINTER RYSZARD RETNIG, Gola (PL)
(54) Nakrętka z pierścieniem kształtowym
(B1) (11) 234173
(41) 2019 05 06
(51) F16C 33/72 (2006.01)
F16C 33/76 (2006.01)
F16C 33/80 (2006.01)
F16C 33/82 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
(21) 423350 (22)
2017 11 02
(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ, Kraków (PL); SZCZĘCH MARCIN,
Krauszów (PL); TRYBA DAGMARA, Zakopane (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Hybrydowe uszczelnienie ochronne dla łożyska tocznego
(B1) (11) 234219
(41) 2019 09 09
(51) F16F 9/02 (2006.01)
F16F 9/32 (2006.01)
F16F 9/06 (2006.01)
F15B 21/14 (2006.01)
(21) 419285 (22)
2016 10 28
(72) FARAJ RAMI, Warszawa (PL); GRACZYKOWSKI CEZARY,
Warszawa (PL); HOLNICKI-SZULC JAN, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL); ADAPTRONICA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki (PL)
(54) Absorber pneumatyczny o adaptowalnej charakterystyce
odpowiedzi, wypełniony powietrzem atmosferycznym, zwłaszcza
do łagodzenia przyziemienia zrzucanych ładunków
(B1) (11) 234205
(41) 2017 11 06
(51) F16G 11/04 (2006.01)
B66B 7/08 (2006.01)
(21) 417061 (22)
2016 04 29
(72) SZAŃSKI JAKUB, Żory (PL); SALA MARIAN, Rybnik (PL); BUĆKO
ROBERT, Żory (PL)
(73) SADEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rybnik (PL)
(54) Linowe zawieszenie nośne naczyń wyciągowych
(B1) (11) 234124
(41) 2017 12 04
(51) F16G 15/12 (2006.01)
G01B 21/22 (2006.01)
G01B 5/24 (2006.01)
(21) 417421 (22)
2016 06 03
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(72) DOLIPSKI MARIAN, Gliwice (PL); CHELUSZKA PIOTR, Zabrze
(PL); REMIORZ ERYK, Rudy (PL); SOBOTA PIOTR, Mikołów (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Przyrząd i sposób pomiaru orientacji ogniw zwłaszcza na kole
gniazdowym maszyn górniczych z pociągowym układem łańcuchowym
(B1) (11) 234172
(41) 2019 01 28
(51) F16J 15/14 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
B65D 53/06 (2006.01)
(21) 422264 (22)
2017 07 18
(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ, Kraków (PL); TRYBA DAGMARA,
Zakopane (PL); SIKORA WOJCIECH, Wojkowice (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Uszczelnienie spoczynkowe z zastosowaniem cieczy magnetycznej, zwłaszcza dla pokrywy zbiornika
(B1) (11) 234184
(41) 2019 02 25
(51) F16J 15/16 (2006.01)
F16J 15/18 (2006.01)
F16J 15/32 (2016.01)
F16J 15/3212 (2016.01)
F16J 15/34 (2006.01)
F04D 29/10 (2006.01)
F04D 29/12 (2006.01)
(21) 422612 (22)
2017 08 22
(72) DOBOSZ ROMAN, Pisarzowice (PL); KLIŚ PIOTR, Bielsko-Biała (PL)
(73) KLIŚ PIOTR PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE APREX,
Bielsko-Biała (PL); DOBOSZ ROMAN, Pisarzowice (PL)
(54) Uszczelnienie podwójne czoła obrotowego wału
(B1) (11) 234293
(41) 2017 01 30
(51) F16L 3/00 (2006.01)
F16L 3/01 (2006.01)
G01L 5/04 (2006.01)
(21) 417537 (22)
2016 06 10
(72) SEMENIUK ANDRZEJ, Gliwice (PL)
(73) SEMENIUK ANDRZEJ, Gliwice (PL)
(54) Sposób stabilizowania podpieranych i/lub zawieszanych stałosiłowo instalacji, zwłaszcza rurociągów oraz stabilizator do podparć
i/lub zawieszeń stałosiłowych
(B1) (11) 234103
(41) 2019 07 01
(51) F17C 1/02 (2006.01)
F16J 12/00 (2006.01)
F17C 1/16 (2006.01)
(21) 424091 (22)
2017 12 27
(72) SZWEDOWSKI DARIUSZ, Brodnica (PL)
(73) WASIAK SPÓŁKA AKCYJNA, Brodnica (PL)
(54) Czasza dennicy zbiornika ciśnieniowego
(B1) (11) 234192
(41) 2019 05 20
(51) F24C 11/00 (2006.01)
F42C 11/02 (2006.01)
F42C 14/00 (2006.01)
(21) 423398 (22)
2017 11 09
(72) SICIARZ GRZEGORZ, Majdan Królewski (PL); MAZUR PAWEŁ,
Nowa Dęba (PL); MAŁEK MARCIN, Tarnobrzeg (PL); GUZIK MAREK,
Tarnobrzeg (PL)
(73) ZAKŁADY METALOWE DEZAMET SPÓŁKA AKCYJNA,
Nowa Dęba (PL)
(54) Zapalnik elektroniczny programowalny, zwłaszcza do nabojów
granatnikowych i układ zasilająco-sterujący zapalnika elektronicznego programowalnego, zwłaszcza do nabojów granatnikowych
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(B1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)
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(11) 234215
(41) 2019 02 11
F24D 3/18 (2006.01)
422509 (22)
2017 08 09
BUTRYM WOJCIECH, Karlino (PL)
BUTRYM WOJCIECH, Karlino (PL)
Hybrydowy kocioł pelletowy z powietrzną pompą ciepła

(B1) (11) 234209
(41) 2019 07 01
(51) F24H 9/18 (2006.01)
F23B 30/04 (2006.01)
F23D 1/02 (2006.01)
(21) 424088 (22)
2017 12 27
(72) GUMKOWSKI MACIEJ, Poznań (PL)
(73) GUMKOWSKI MACIEJ, Poznań (PL)
(54) Sposób przebiegu procesu spalania w układzie kotłowo-palnikowym kotłów centralnego ogrzewania z rotacyjną komorą spalania
i układ kotłowo-palnikowy z palnikiem peletowym do zasilania kotłów centralnego ogrzewania, mającym rotacyjną komorę spalania
(B1) (11) 234296
(41) 2015 04 27
(51) F24J 2/24 (2006.01)
F24J 2/05 (2006.01)
F24D 3/16 (2006.01)
(21) 405693 (22)
2013 10 18
(72) PSIUK JAN, Pforzheim (DE); STRYJSKI ROMAN, Zielona Góra (PL)
(73) IQ ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(54) Panel termiczny
(B1) (11) 234211
(41) 2018 01 03
(51) F28D 7/10 (2006.01)
F28D 7/16 (2006.01)
F28F 9/02 (2006.01)
(21) 417663 (22)
2016 06 21
(72) JASIŃSKI ANDRZEJ, Chorzów (PL); SZOPA MICHAŁ, Katowice (PL);
BĄK PIOTR, Strzelce Opolskie (PL); PAŁOSZ LESŁAW, Kęty (PL)
(73) HPH-HUTMASZPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów (PL)
(54) Sposób chłodzenia gazu poreakcyjnego w wymienniku hybrydowym w instalacjach odsiarczania gazu koksowniczego
(B1) (11) 234300
(41) 2019 07 01
(51) F28F 9/013 (2006.01)
F28D 7/02 (2006.01)
F16L 9/19 (2006.01)
F24H 1/18 (2006.01)
(62) 420467
(21) 428499 (22)
2017 02 07
(72) SIEMIEŃCZUK TOMASZ, Gdańsk (PL); PACHOLSKI ADAM,
Gdynia (PL); SZCZEPAŃSKI KRZYSZTOF, Tczew (PL); KOWALSKI
TOMASZ, Słupsk (PL); SAJ GRZEGORZ, Mosty (PL)
(73) AIC SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia (PL)
(54) Wężownica do wymiennika ciepła, zwłaszcza podgrzewacza
wody
(B1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 234227
(41) 2018 09 10
F28G 15/02 (2006.01)
420736 (22)
2017 03 03
WARDAS JAROSŁAW HENRYK, Mnich (PL)
WARDAS JAROSŁAW HENRYK, Mnich (PL)
Wycior

(B1) (11) 234266
(41) 2019 06 03
(51) F41A 9/00 (2006.01)
F41A 9/29 (2006.01)
F41A 9/34 (2006.01)
F41A 9/38 (2006.01)
(21) 428615 (22)
2019 01 18
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(72) WILK-JAKUBOWSKI JACEK, Kolosy (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Urządzenie do gaszenia płomieni falami akustycznymi
(B1) (11) 234063
(41) 2019 07 29
(51) F41A 21/00 (2006.01)
F41F 1/06 (2006.01)
(21) 424301 (22)
2018 01 17
(72) ŚWIĘTEK TADEUSZ, Tarnów (PL); HENCZEL ADAM,
Tarnów (PL); PANEK ZBIGNIEW, Tarnów (PL); BORUCH MACIEJ,
Tarnów (PL)
(73) ZAKŁADY MECHANICZNE TARNÓW SPÓŁKA AKCYJNA,
Tarnów (PL)
(54) Lekki moździerz piechoty
(B1) (11) 234273
(41) 2019 06 17
(51) F41B 6/00 (2006.01)
F42B 12/70 (2006.01)
(21) 423718 (22)
2017 12 04
(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(73) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(54) Działo elektromagnetyczno-laserowe
(B1) (11) 234064
(41) 2019 07 29
(51) F41F 1/00 (2006.01)
F41F 1/06 (2006.01)
(21) 424310 (22)
2018 01 18
(72) ŚWIĘTEK TADEUSZ, Tarnów (PL); HENCZEL ADAM,
Tarnów (PL); PANEK ZBIGNIEW, Tarnów (PL); BORUCH MACIEJ,
Tarnów (PL)
(73) ZAKŁADY MECHANICZNE TARNÓW SPÓŁKA AKCYJNA,
Tarnów (PL)
(54) Zespół odpalania dla moździerza lekkiego
(B1) (11) 234230
(41) 2018 11 19
(51) F41H 3/00 (2006.01)
G01J 1/32 (2006.01)
A63J 5/02 (2006.01)
(21) 426073 (22)
2016 12 07
(30) 14/961,278
2015 12 07
US
(86) 2016 12 07
PCT/US16/65235
(87) 2017 06 15
WO17/100227
(72) LITWIN STANISLAW, Alexandria (US)
(73) LITWIN STANISLAW, Alexandria (US)
(54) Urządzenie i sposób do kamuflażu wielospektralnego
(B1) (11) 234185
(41) 2019 08 26
(51) F41J 5/00 (2006.01)
F41J 5/04 (2006.01)
F41J 5/044 (2006.01)
F41J 5/048 (2006.01)
F41J 5/052 (2006.01)
F41J 5/056 (2006.01)
F41J 7/00 (2006.01)
F41J 1/00 (2006.01)
(21) 424560 (22)
2018 02 12
(72) TYMIŃSKI DARIUSZ RYSZARD, Czeczotki (PL); SYLWESTRZAK
MARCIN GRZEGORZ, Czeczotki (PL); PAŁKA ANDRZEJ, Warszawa (PL);
ŚWIDERSKI GRZEGORZ, Wiązowna (PL)
(73) OPTIMUM-TYMIŃSKI I S-KA SPÓŁKA JAWNA, Koprki (PL)
(54) Urządzenie do automatycznej regeneracji strzeleckich tarcz
zwarciowych, automatycznie regenerowalna strzelecka tarcza
zwarciowa i sposób automatycznej regeneracji strzeleckich tarcz
zwarciowych
(B1) (11) 234171
(41) 2018 12 17
(51) G01N 11/02 (2006.01)
G01N 11/08 (2006.01)
(21) 421900 (22)
2017 06 13
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(72) DOMAGALSKI PIOTR, Swędów (PL); FIDOS HENRYK, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Reometr kapilarny
(B1) (11) 234174
(41) 2019 06 03
(51) G01N 11/02 (2006.01)
G01N 11/08 (2006.01)
(21) 423525 (22)
2017 11 21
(72) DOMAGALSKI PIOTR, Swędów (PL); FIDOS HENRYK, Łódź (PL);
KARCZEWSKI MACIEJ, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Reometr kapilarny
(B1) (11) 234238
(41) 2016 02 01
(51) G01N 19/04 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
(21) 409043 (22)
2014 07 31
(72) CZECH ZBIGNIEW, Dobra Szczecińska (PL); ANTOSIK ADRIAN
KRZYSZTOF, Tanowo (PL); PIESOWICZ ELŻBIETA, Szczecin (PL);
RAGAŃSKA PAULINA, Granowo (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób oceny przydatności kleju wodorozpuszczalnego do etykiety
(B1) (11) 234169
(41) 2018 12 17
(51) G01N 21/62 (2006.01)
G01N 21/70 (2006.01)
G01N 21/88 (2006.01)
G01N 19/08 (2006.01)
G01N 25/72 (2006.01)
G01J 5/02 (2006.01)
(21) 421879 (22)
2017 06 12
(72) KATUNIN ANDRIY, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób badań nieniszczących materiałów polimerowych,
zwłaszcza materiałów kompozytowych o osnowie polimerowej
(B1) (11) 234168
(41) 2018 10 08
(51) G01N 25/00 (2006.01)
G01N 13/00 (2006.01)
F27B 17/02 (2006.01)
(21) 421216 (22)
2017 04 06
(72) BUDZIOCH JANUSZ, Kraków (PL); BRUZDA GRZEGORZ,
Wrząsowice (PL); KUDYBA ARTUR, Golkowice (PL); NOWAK RAFAŁ,
Świątniki Górne (PL); SOBCZAK NATALIA, Wieliczka (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT ODLEWNICTWA,
Kraków (PL)
(54) Stanowisko do badań właściwości ciekłego magnezu i jego
stopów w kontakcie z podłożami ogniotrwałymi
(B1) (11) 234170
(41) 2019 01 28
(51) G01N 25/18 (2006.01)
G01N 25/20 (2006.01)
G01K 7/00 (2006.01)
G01K 7/02 (2006.01)
(21) 422263 (22)
2017 07 18
(72) PAWLAK SEBASTIAN, Katowice (PL); ADAMCZYK WOJCIECH,
Mikołów (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób i urządzenie do wyznaczania przewodności cieplnej
zwłaszcza materiałów izolacyjnych
(B1)
(51)
(21)
(72)

(11) 234214
(41) 2019 02 11
G01N 30/30 (2006.01)
422459 (22)
2017 08 07
SŁOMKIEWICZ PIOTR M., Warszawa (PL)
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(73) UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH,
Kielce (PL)
(54) Nakładka grzejna z kolumną chromatograficzną zwłaszcza
do inwersyjnej chromatografii gazowej
(B1) (11) 234140
(41) 2019 07 01
(51) G01R 31/26 (2014.01)
(21) 424109 (22)
2017 12 29
(72) GÓRECKI KRZYSZTOF, Rumia (PL); PTAK PRZEMYSŁAW,
Wejherowo (PL)
(73) UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI, Gdynia (PL)
(54) Sposób i układ do pomiaru rezystancji termicznej i mocy promieniowania optycznego diody LED mocy
(B1) (11) 234141
(41) 2019 07 01
(51) G01R 31/26 (2014.01)
(21) 424110 (22)
2017 12 29
(72) GÓRECKI KRZYSZTOF, Rumia (PL); GÓRECKI PAWEŁ, Reda (PL);
ZARĘBSKI JANUSZ, Gdańsk (PL)
(73) UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI, Gdynia (PL)
(54) Sposób i układ do pomiaru własnych i wzajemnych rezystancji
termicznych w module elektroizolowanym
(B1) (11) 234112
(41) 2017 10 23
(51) G01R 35/00 (2006.01)
G01R 17/00 (2006.01)
G01R 31/02 (2006.01)
(21) 416936 (22)
2016 04 22
(72) RYBSKI RYSZARD, Zielona Góra (PL); KACZMAREK JANUSZ,
Droszków (PL)
(73) UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI, Zielona Góra (PL)
(54) Sposób wyznaczania błędu przetwarzania pomiarowego przetwornika prądu przemiennego na napięcie przemienne
(B1) (11) 234067
(41) 2019 08 26
(51) G02B 6/50 (2006.01)
G02B 6/44 (2006.01)
(21) 424575 (22)
2018 02 12
(72) KODURA APOLONIUSZ, Łomianki Dolne (PL); KUBRAK
MICHAŁ, Warszawa (PL); MITOSEK MAREK, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Kanał światłowodowy z funkcją stabilizacji ciśnienia w rurociągu
do przesyłu cieczy
(B1) (11) 234149
(41) 2019 06 17
(51) G04B 15/08 (2006.01)
G04B 15/14 (2006.01)
(21) 423844 (22)
2017 12 11
(72) SZYCHLIŃSKI GRZEGORZ, Gdańsk (PL); DROŹDZIEWICZ
SŁAWOMIR, Gdańsk (PL)
(73) SZYCHLIŃSKI GRZEGORZ, Gdańsk (PL); DROŹDZIEWICZ
SŁAWOMIR, Gdańsk (PL)
(54) Zespół wychwytu zegara wahadłowego
(B1) (11) 234152
(41) 2019 08 26
(51) G05D 1/00 (2006.01)
G08G 5/06 (2006.01)
B64C 13/20 (2006.01)
B64C 27/08 (2006.01)
B64C 39/02 (2006.01)
B64D 1/00 (2006.01)
B64D 47/00 (2006.01)
(21) 424635 (22)
2018 02 21
(72) PIETRASZEK MARIUSZ, Dosin (PL); CHODNICKI MARCIN,
Ełk (PL); LORENC WOJCIECH, Michale (PL); ŻYLUK ANDRZEJ,
Warszawa (PL); BULER WIESŁAW, Warszawa (PL); NOWAKOWSKI
MIROSŁAW, Piaseczno (PL); KLEMBA TOMASZ, Skierniewice (PL)
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(73) INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, Warszawa (PL)
(54) Układ do pirotechnicznego zwalniania ładunków użytkowych
z pokładu bezpilotowego statku powietrznego

(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT
TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Lampa z zimną katodą do generacji światła UV

(B1) (11) 234021
(41) 2018 10 22
(51) G06K 9/20 (2006.01)
H01B 7/36 (2006.01)
G06T 7/00 (2017.01)
(21) 421368 (22)
2017 04 21
(72) ADASZYŃSKI MAREK, Wilkanowo (PL); SZAJNA JANUSZ,
Rosin (PL); CIEBIERA KRZYSZTOF, Rudna Mała (PL); DIKS
KRZYSZTOF, Skierniewice (PL); KOZŁOWSKI TOMASZ,
Zielona Góra (PL); SZAJNA ANDRZEJ, Droszków (PL)
(73) DTP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zielona Góra (PL)
(54) Urządzenie do identyfikacji oznaczeń przewodów i sposób
identyfikacji oznaczeń przewodów

(B1) (11) 234106
(41) 2019 05 20
(51) H02J 3/38 (2006.01)
H02J 7/00 (2006.01)
H02M 7/04 (2006.01)
(21) 428395 (22)
2018 12 27
(72) JEŻEWSKI ANDRZEJ, Oława (PL)
(73) JEŻEWSKA ELŻBIETA PROMET-PLAST SPÓŁKA CYWILNA
ELŻBIETA JEŻEWSKA, ANDRZEJ JEŻEWSKI, Godzikowice (PL);
JEŻEWSKI ANDRZEJ PROMET-PLAST SPÓŁKA CYWILNA ELŻBIETA
JEŻEWSKA, ANDRZEJ JEŻEWSKI, Godzikowice (PL)
(54) Elektrownia wiatrowa i sposób sterowania elektrownią wiatrową

(B1) (11) 234179
(41) 2019 08 26
(51) G09B 5/00 (2006.01)
G09B 23/06 (2006.01)
G09B 23/18 (2006.01)
G01R 31/34 (2006.01)
B60L 11/18 (2006.01)
(21) 424601 (22)
2018 02 15
(72) BEDNAREK STANISŁAW, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Wózek do badania siły elektrodynamicznej
(B1) (11) 234191
(41) 2019 03 25
(51) G09B 9/00 (2006.01)
(21) 422914 (22)
2017 09 20
(72) FABISIAK BEATA, Poznań (PL); KŁOS ROBERT, Komorniki (PL);
CYLKOWSKA-NOWAK MIROSŁAWA, Borówiec (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL);
UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Symulator wieku
(B1) (11) 234295
(41) 2019 06 17
(51) G09F 3/02 (2006.01)
G09F 3/04 (2006.01)
(21) 423725 (22)
2017 12 04
(72) KAWALEC ANDRZEJ, Warszawa (PL); KAWALEC MARIA,
Warszawa (PL); RESZKA ROBERT, Wincentówek (PL)
(73) KAWALEC ANDRZEJ, Warszawa (PL); KAWALEC MARIA,
Warszawa (PL)
(54) Oznacznik do znakowania drewna
(B1) (11) 234154
(41) 2019 09 09
(51) H01H 33/66 (2006.01)
H02B 1/16 (2006.01)
(21) 424707 (22)
2018 02 28
(72) BARTCZAK TOMASZ, Ślesin (PL); KAMIŃSKI MACIEJ,
Konin (PL); KOZŁOWSKI ARTUR, Dąbrowa Górnicza (PL);
WAPNIARSKI STANISŁAW, Kazimierz Biskupi (PL)
(73) ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(54) Uziemnik superszybki trójfazowy łuku zwarciowego
(B1) (11) 234120
(41) 2019 09 09
(51) H01J 29/08 (2006.01)
H01J 29/20 (2006.01)
H01J 63/06 (2006.01)
(21) 424797 (22)
2018 03 08
(72) CZERWOSZ ELŻBIETA, Warszawa (PL); WASZUK STANISŁAW,
Warszawa (PL); WRONKA HALINA, Milanówek (PL); WÓDKA
TOMASZ, Wilcza Góra (PL)

(B3) (11) 234193
(41) 2019 07 01
(51) H02J 7/34 (2006.01)
(21) 424106 (22)
2017 12 29
(61) 219471
(72) GODLEWSKI PAWEŁ, Warszawa (PL); CHOJNACKI BOGDAN,
Józefosław (PL); KOBUS RYSZARD, Warszawa (PL); NIECHODA
KAZIMIERZ, Warszawa (PL); OLECHOWSKI KRZYSZTOF,
Warszawa (PL); REGULSKA BARBARA, Otwock (PL)
(73) INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY,
Warszawa (PL)
(54) Układ do zdalnej kontroli dysponowanej pojemności akumulatorów w już eksploatowanej siłowni telekomunikacyjnej
(B1) (11) 234068
(41) 2019 03 25
(51) H02K 1/27 (2006.01)
(21) 426136 (22)
2018 06 29
(72) GLINKA TADEUSZ, Gliwice (PL); DUKALSKI PIOTR,
Katowice (PL); BĘDKOWSKI BARTŁOMIEJ, Sosnowiec (PL); WOLNIK
TOMASZ, Lubomia (PL); JAREK TOMASZ, Mikołów (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT NAPĘDÓW
I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice (PL)
(54) Wirnik maszyny elektrycznej z magnesami trwałymi
(B1) (11) 234155
(41) 2019 09 09
(51) H02K 5/16 (2006.01)
H02K 15/03 (2006.01)
(21) 428178 (22)
2018 12 14
(72) KOSTRO GRZEGORZ, Gdańsk (PL); KUTT FILIP, Gdańsk (PL);
MICHNA MICHAŁ, Gdynia (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Wolnoobrotowy generator synchroniczny z magnesami trwałymi, zwłaszcza do zastosowania w elektrowni wiatrowej o pionowej
osi obrotu
(B1) (11) 234272
(41) 2019 07 15
(51) H02K 7/14 (2006.01)
H02K 21/12 (2006.01)
B60K 7/00 (2006.01)
B60B 21/00 (2006.01)
(21) 424193 (22)
2018 01 04
(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(73) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(54) Silnik elektryczny pierścienia obręczy felgi
(B1) (11) 234069
(41) 2019 08 12
(51) H02K 15/03 (2006.01)
(21) 428197 (22)
2018 12 17
(72) CYGANIK ŁUKASZ, Katowice (PL); CZAJA TOMASZ,
Czeladź (PL); BĘDKOWSKI BARTŁOMIEJ, Sosnowiec (PL); PYTEL
JACEK, Świętochłowice (PL); WEBER ANDRZEJ, Katowice (PL);
BRYMORA LESZEK, Będzin (PL); GLINKA TADEUSZ, Gliwice (PL)
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(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT NAPĘDÓW
I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice (PL)
(54) Przyrząd do klejenia magnesów na powierzchni zewnętrznej
wirnika
(B1) (11) 234107
(41) 2019 06 03
(51) H02K 21/24 (2006.01)
(21) 423536 (22)
2017 11 22
(72) LAPIN IGOR, Charkiw (UA); KUTEYKO GEORGIY, Mińsk (BY);
LAPINA LIUDMYLA, Charkiw (UA)
(73) LAPIN IGOR, Charkiw (UA); KUTEYKO GEORGIY, Mińsk (BY);
LAPINA LIUDMYLA, Charkiw (UA)
(54) Generator prądu elektrycznego
(B1) (11) 234065
(41) 2019 07 29
(51) H02K 49/02 (2006.01)
H02K 49/04 (2006.01)
(21) 424390 (22)
2018 01 26
(72) PROSTAŃSKI DARIUSZ, Wilcza (PL); SEDLACZEK JANUSZ,
Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Regulowane przeciążeniowe sprzęgło magnetyczne
(B1) (11) 234229
(41) 2019 09 09
(51) H03B 5/00 (2006.01)
H03B 5/32 (2006.01)
(21) 424680 (22)
2018 02 26
(72) LIGĘZA PAWEŁ, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU-POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Kraków (PL)
(54) Elektroniczny generator kwarcowy
(B1) (11) 234297
(41) 2014 03 17
(51) H04J 13/00 (2011.01)
(62) 346620
(21) 406392 (22)
2000 07 07
(30) 1999/27279
1999 07 07
KR
(86) 2000 07 07
PCT/KR00/00735
(87) 2001 01 18
WO01/05079
(72) KIM JAE-YOEL, Kyonggi-do (KR); KANG HEE-WON, Seoul (KR)
(73) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., Suwon-shi (KR)
(54) Urządzenie do generowania kodu szyfrującego w systemie
łączności ruchomej UMTS
(B1) (11) 234071
(41) 2019 05 06
(51) H05H 1/24 (2006.01)
(21) 428458 (22)
2018 12 31
(72) PAWŁAT JOANNA, Zemborzyce Podleśne (PL); KWIATKOWSKI
MICHAŁ, Lublin (PL); TEREBUN PIOTR, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do plazmowania, zwłaszcza roślin
(B1) (11) 234121
(41) 2019 05 06
(51) H05H 1/24 (2006.01)
(21) 428488 (22)
2019 01 03
(72) PAWŁAT JOANNA, Zemborzyce Podleśne (PL); TEREBUN
PIOTR, Lublin (PL); KWIATKOWSKI MICHAŁ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do plazmowania, zwłaszcza roślin
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B32B 15/04 (2006.01)
B32B 15/095 (2006.01)
B41M 1/40 (2006.01)
B60B 27/00 (2006.01)
B60B 21/00 (2006.01)
B60K 7/00 (2006.01)
B60L 11/18 (2006.01)
B60Q 1/26 (2006.01)
B61B 3/00 (2006.01)
B61D 15/02 (2006.01)
B62B 5/00 (2006.01)
B62B 11/00 (2006.01)
B62B 3/02 (2006.01)
B62B 5/00 (2006.01)
B62B 11/00 (2006.01)
B62D 67/00 (2006.01)
B62M 11/16 (2006.01)
B62M 1/00 (2010.01)
B62M 11/00 (2006.01)
B62M 11/04 (2006.01)
B62M 11/16 (2006.01)
B62M 1/00 (2010.01)
B63C 11/40 (2006.01)
B64C 1/00 (2006.01)
B64C 1/00 (2006.01)
B64C 31/028 (2006.01)
B64C 13/20 (2006.01)
B64C 27/08 (2006.01)
B64C 39/02 (2006.01)
B64D 1/00 (2006.01)
B64D 47/00 (2006.01)
B65B 19/04 (2006.01)
B65D 65/40 (2006.01)
B65D 19/06 (2006.01)
B65D 19/20 (2006.01)
B65D 5/49 (2006.01)
B65D 25/04 (2006.01)
B65D 30/02 (2006.01)
B65D 90/14 (2006.01)
B65D 65/46 (2006.01)
B65D 81/28 (2006.01)
B65D 53/06 (2006.01)
B65G 47/31 (2006.01)
B65G 65/23 (2006.01)
B65G 65/23 (2006.01)
B65G 47/08 (2006.01)
B65G 47/14 (2006.01)
B65H 5/14 (2006.01)
B65H 5/18 (2006.01)
B66B 7/08 (2006.01)
B66C 23/50 (2006.01)
B66C 15/00 (2006.01)
B66C 23/90 (2006.01)
B66C 23/36 (2006.01)
B66C 23/78 (2006.01)
B66C 23/80 (2006.01)
B66D 1/395 (2006.01)
B66F 7/22 (2006.01)
B66F 3/10 (2006.01)
B66F 3/08 (2006.01)
B81B 1/00 (2006.01)

234233*
234233*
234233*
234082*
234082*
234082*
234079
234079*
234264
234114
234272*
234272*
234179*
234130*
234130*
234206
234114*
234114*
234115
234146*
234146*
234052
234114*
234114*
234146
234146*
234146*
234146*
234037
234079*
234265
234260*
234152*
234152*
234152*
234152*
234152*
234139
234233*
234062
234062*
234062*
234062*
234225
234150
234133*
234133*
234172*
234027*
234269*
234270*
234144
234144*
234144*
234144*
234205*
234206*
234187
234187*
234187*
234188
234188*
234276
234052*
234274
234274*
234118*
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B82B 3/00 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
B82Y 5/00 (2011.01)
C01B 32/60 (2017.01)
C01B 32/198 (2017.01)
C01B 3/40 (2006.01)
C01B 3/16 (2006.01)
C01B 17/98 (2006.01)
C01B 25/32 (2006.01)
C01B 32/342 (2017.01)
C01B 33/157 (2006.01)
C01B 33/157 (2006.01)
C01B 39/02 (2006.01)
C01B 33/06 (2006.01)
C01C 1/04 (2006.01)
C01C 1/04 (2006.01)
C01G 23/047 (2006.01)
C01G 9/02 (2006.01)
C02F 1/34 (2006.01)
C02F 9/10 (2006.01)
C02F 101/38 (2006.01)
C02F 103/38 (2006.01)
C03C 4/00 (2006.01)
C04B 20/12 (2006.01)
C04B 18/00 (2006.01)
C04B 18/30 (2006.01)
C04B 28/04 (2006.01)
C04B 14/10 (2006.01)
C04B 14/20 (2006.01)
C04B 18/08 (2006.01)
C04B 16/02 (2006.01)
C04B 28/04 (2006.01)
C04B 18/08 (2006.01)
C04B 16/02 (2006.01)
C04B 14/20 (2006.01)
C04B 14/18 (2006.01)
C04B 28/04 (2006.01)
C04B 14/06 (2006.01)
C04B 16/02 (2006.01)
C04B 14/20 (2006.01)
C04B 28/04 (2006.01)
C04B 18/08 (2006.01)
C04B 16/02 (2006.01)
C04B 16/06 (2006.01)
C04B 24/08 (2006.01)
C04B 41/00 (2006.01)
C05D 11/00 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05D 11/00 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)

234026
234029
234280*
234232*
234249*
234050*
234182*
234222
234034
234247
234028
234129
234123*
234194*
234025*
234181*
234252*
234163
234218*
234128
234128*
234128*
234029*
234066*
234123
234122
234158
234158*
234158*
234158*
234158*
234159
234159*
234159*
234159*
234159*
234160
234160*
234160*
234160*
234161
234161*
234161*
234161*
234161*
234102*
234287
234287*
234283*
234288*
234289*
234286*
234290*
234290*
234287*
234281
234283
234288
234289
234282*
234284*
234285*
234286*
234290*
234281*
234282
234284

1

2

C05G 3/00 (2006.01)
234285
C05G 3/00 (2006.01)
234286
C05G 3/00 (2006.01)
234290
C07C 5/22 (2006.01)
234253*
C07C 5/29 (2006.01)
234253*
C07C 5/31 (2006.01)
234253*
C07C 33/05 (2006.01) 234051
C07C 29/136 (2006.01) 234051*
C07C 43/20 (2006.01) 234138
C07C 43/225 (2006.01) 234138*
C07C 69/608 (2006.01) 234189
C07C 67/46 (2006.01) 234189*
C07C 69/608 (2006.01) 234190
C07C 67/46 (2006.01) 234190*
C07C 251/36 (2006.01) 234089
C07C 249/08 (2006.01) 234089*
C07C 251/36 (2006.01) 234090
C07C 249/08 (2006.01) 234090*
C07C 251/36 (2006.01) 234091
C07C 249/08 (2006.01) 234091*
C07C 251/36 (2006.01) 234092
C07C 249/08 (2006.01) 234092*
C07C 251/36 (2006.01) 234093
C07C 249/08 (2006.01) 234093*
C07C 251/36 (2006.01) 234094
C07C 249/08 (2006.01) 234094*
C07C 251/36 (2006.01) 234095
C07C 249/08 (2006.01) 234095*
C07C 251/36 (2006.01) 234096
C07C 249/08 (2006.01) 234096*
C07C 251/36 (2006.01) 234097
C07C 249/08 (2006.01) 234097*
C07C 33/22 (2006.01) 234032*
C07D 487/22 (2006.01) 234125*
C07D 295/023 (2006.01) 234128*
C07D 403/06 (2006.01) 234216
C07D 453/02 (2006.01) 234208
C07D 209/52 (2006.01) 234164*
C07D 311/32 (2006.01) 234083*
C07D 311/32 (2006.01) 234084*
C07F 7/18 (2006.01)
234221*
C07F 7/21 (2006.01)
234221*
C07H 1/08 (2006.01)
234226
C07H 15/256 (2006.01) 234226*
C07H 15/203 (2006.01) 234085
C07H 15/203 (2006.01) 234086
C07H 17/07 (2006.01) 234136
C07H 17/07 (2006.01) 234087
C07H 17/07 (2006.01) 234088
C07H 17/07 (2006.01) 234137
C07K 1/04 (2006.01)
234156
C07K 17/10 (2006.01) 234156*
C07K 1/10 (2006.01)
234164
C07K 5/08 (2006.01)
234164*
C08B 37/08 (2006.01) 234156*
C08F 283/00 (2006.01) 234034*
C08F 220/28 (2006.01) 234254*
C08F 220/06 (2006.01) 234254*
C08F 220/34 (2006.01) 234254*
C08G 77/38 (2006.01) 234221
C08G 18/36 (2006.01) 234199*
C08G 65/34 (2006.01) 234199*
C08G 18/36 (2006.01) 234200*
C08G 65/34 (2006.01) 234200*
C08G 59/62 (2006.01) 234166*
C08J 9/00 (2006.01)
234034*
C08J 3/20 (2006.01)
234075

1

C08J 11/06 (2006.01)
C08J 3/24 (2006.01)
C08J 5/00 (2006.01)
C08J 3/24 (2006.01)
C08J 5/18 (2006.01)
C08J 5/18 (2006.01)
C08J 11/02 (2006.01)
C08J 9/00 (2006.01)
C08J 11/02 (2006.01)
C08J 9/00 (2006.01)
C08K 3/34 (2006.01)
C08K 3/105 (2018.01)
C08K 3/015 (2018.01)
C08K 3/04 (2006.01)
C08K 3/22 (2006.01)
C08K 13/06 (2006.01)
C08K 13/04 (2006.01)
C08K 3/016 (2018.01)
C08K 13/04 (2006.01)
C08K 3/016 (2018.01)
C08K 5/13 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08L 9/00 (2006.01)
C08L 11/00 (2006.01)
C08L 23/16 (2006.01)
C08L 67/00 (2006.01)
C09J 7/24 (2018.01)
C09K 11/02 (2006.01)
C09K 11/06 (2006.01)
C09K 8/80 (2006.01)
C11B 1/04 (2006.01)
C11B 1/10 (2006.01)
C12M 1/00 (2006.01)
C12M 1/04 (2006.01)
C12N 1/38 (2006.01)
C12N 1/36 (2006.01)
C12N 1/12 (2006.01)
C12N 1/16 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12N 9/12 (2006.01)
C12N 11/04 (2006.01)
C12N 11/12 (2006.01)
C12P 19/44 (2006.01)
C12P 19/44 (2006.01)
C12P 19/60 (2006.01)
C12P 19/60 (2006.01)
C12P 19/60 (2006.01)
C12P 19/60 (2006.01)
C12P 7/22 (2006.01)
C12P 7/62 (2006.01)
C12P 17/06 (2006.01)
C12P 7/02 (2006.01)
C12P 17/06 (2006.01)
C12P 7/02 (2006.01)
C12Q 1/00 (2006.01)
C12R 1/65 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/65 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/00 (2006.01)
C12R 1/85 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/685 (2006.01)
C12R 1/685 (2006.01)
C21C 7/00 (2006.01)

Nr 1/2020
2

1

2

234075*
234132
234132*
234167
234133
234254
234199
234199*
234200
234200*
234075*
234075*
234075*
234132*
234167*
234167*
234199*
234199*
234200*
234200*
234165*
234075*
234167*
234167*
234165
234166
234254*
234026*
234138*
234113*
234213
234213*
234257
234257*
234127
234127*
234127*
234127*
234127*
234280
234280*
234248
234085*
234086*
234136*
234087*
234088*
234137*
234032
234031
234083
234083*
234084
234084*
234118*
234085*
234086*
234136*
234087*
234088*
234137*
234127*
234032*
234031*
234083*
234084*
234059

C21D 9/00 (2006.01)
C22C 33/08 (2006.01)
C22C 37/00 (2006.01)
C22C 38/22 (2006.01)
C22C 38/44 (2006.01)
C22C 38/50 (2006.01)
C22C 38/54 (2006.01)
C22C 38/06 (2006.01)
C23C 4/18 (2006.01)
C23C 8/24 (2006.01)
C23C 14/35 (2006.01)
C23C 14/14 (2006.01)
C23C 22/00 (2006.01)
C25B 1/46 (2006.01)
C25B 1/04 (2006.01)
C40B 30/00 (2006.01)
D21H 19/34 (2006.01)
E01C 5/06 (2006.01)
E01H 12/00 (2006.01)
E02B 3/04 (2006.01)
E02B 15/06 (2006.01)
E02B 3/12 (2006.01)
E02D 17/20 (2006.01)
E04B 1/35 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)
E04B 1/86 (2006.01)
E04B 1/94 (2006.01)
E04B 1/343 (2006.01)
E04C 5/04 (2006.01)
E04C 5/07 (2006.01)
E04F 13/21 (2006.01)
E04G 13/04 (2006.01)
E04G 11/48 (2006.01)
E04H 6/04 (2006.01)
E05B 15/02 (2006.01)
E05B 65/08 (2006.01)
E05C 3/32 (2006.01)
E05D 1/06 (2006.01)
E05D 15/06 (2006.01)
E06B 3/00 (2006.01)
E21B 43/267 (2006.01)
E21D 11/15 (2006.01)
E21D 11/22 (2006.01)
E21D 11/36 (2006.01)
E21D 11/14 (2006.01)
E21D 11/36 (2006.01)
E21F 3/00 (2006.01)
E21F 17/18 (2006.01)
F01D 25/10 (2006.01)
F01D 1/04 (2006.01)
F01D 1/20 (2006.01)
F01N 1/08 (2006.01)
F02B 41/02 (2006.01)
F02B 41/02 (2006.01)
F02C 1/04 (2006.01)
F02K 9/10 (2006.01)
F02M 23/08 (2006.01)
F02M 57/02 (2006.01)
F02M 23/08 (2006.01)
F02M 57/02 (2006.01)
F03D 3/00 (2006.01)
F03D 3/06 (2006.01)
F04C 2/24 (2006.01)
F04C 2/08 (2006.01)
F04C 2/14 (2006.01)
F04D 29/10 (2006.01)
F04D 29/12 (2006.01)

234049*
234059*
234059*
234049
234049*
234098
234098*
234098*
234275
234237
234256
234256*
234194*
234222*
234194
234118*
234111
234102
234076
234298
234292
234220*
234220
234258
234134
234145
234045
234262*
234042
234042*
234134*
234108
234108*
234262
234022
234022*
234022*
234060
234054*
234054
234113
234042*
234162
234210
234210*
234143
234126
234130
234294
234294*
234294*
234260
234196
234197
234294*
234235
234196*
234196*
234197*
234197*
234263
234263*
234070
234070*
234070*
234184*
234184*

Nr 1/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

31

1

2

1

2

1

2

1

2

F15B 21/14 (2006.01)
F16B 47/00 (2006.01)
F16B 37/04 (2006.01)
F16B 37/08 (2006.01)
F16B 39/282 (2006.01)
F16C 33/72 (2006.01)
F16C 33/76 (2006.01)
F16C 33/80 (2006.01)
F16C 33/82 (2006.01)
F16F 9/02 (2006.01)
F16F 9/32 (2006.01)
F16F 9/06 (2006.01)
F16G 11/04 (2006.01)
F16G 15/12 (2006.01)
F16H 1/00 (2006.01)
F16H 29/00 (2006.01)
F16H 1/00 (2006.01)
F16H 29/00 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
F16J 15/14 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
F16J 15/16 (2006.01)
F16J 15/18 (2006.01)
F16J 15/32 (2016.01)
F16J 15/3212 (2016.01)
F16J 15/34 (2006.01)
F16J 12/00 (2006.01)
F16L 9/14 (2006.01)
F16L 3/00 (2006.01)
F16L 3/01 (2006.01)
F16L 9/19 (2006.01)
F17C 1/02 (2006.01)
F17C 1/16 (2006.01)
F21L 2/00 (2006.01)
F23B 30/04 (2006.01)
F23D 1/02 (2006.01)
F24C 11/00 (2006.01)
F24D 3/18 (2006.01)
F24D 3/16 (2006.01)
F24F 7/04 (2006.01)
F24H 9/18 (2006.01)
F24H 1/18 (2006.01)
F24J 3/08 (2006.01)
F24J 2/24 (2006.01)
F24J 2/05 (2006.01)
F25D 27/00 (2006.01)
F27B 17/02 (2006.01)
F28D 7/10 (2006.01)
F28D 7/16 (2006.01)
F28D 7/02 (2006.01)
F28F 9/02 (2006.01)
F28F 9/013 (2006.01)
F28G 15/02 (2006.01)
F41A 9/00 (2006.01)
F41A 9/29 (2006.01)
F41A 9/34 (2006.01)
F41A 9/38 (2006.01)
F41A 21/00 (2006.01)
F41B 6/00 (2006.01)
F41F 1/06 (2006.01)
F41F 1/00 (2006.01)
F41F 1/06 (2006.01)
F41H 3/00 (2006.01)
F41J 5/00 (2006.01)
F41J 5/04 (2006.01)

234219*
234041*
234201
234201*
234201*
234173
234173*
234173*
234173*
234219
234219*
234219*
234205
234124
234114*
234114*
234146*
234146*
234173*
234173*
234172
234172*
234172*
234184
234184*
234184*
234184*
234184*
234103*
234082*
234293
234293*
234300*
234103
234103*
234130*
234209*
234209*
234192
234215
234296*
234045*
234209
234300*
234126*
234296
234296*
234044*
234168*
234211
234211*
234300*
234211*
234300
234227
234266
234266*
234266*
234266*
234063
234273
234063*
234064
234064*
234230
234185
234185*

F41J 5/044 (2006.01)
F41J 5/048 (2006.01)
F41J 5/052 (2006.01)
F41J 5/056 (2006.01)
F41J 7/00 (2006.01)
F41J 1/00 (2006.01)
F42B 12/70 (2006.01)
F42C 11/02 (2006.01)
F42C 14/00 (2006.01)
G01B 21/22 (2006.01)
G01B 5/24 (2006.01)
G01J 3/28 (2006.01)
G01J 5/00 (2006.01)
G01J 1/32 (2006.01)
G01J 5/02 (2006.01)
G01K 7/00 (2006.01)
G01K 7/02 (2006.01)
G01L 5/04 (2006.01)
G01N 21/63 (2006.01)
G01N 33/50 (2006.01)
G01N 33/53 (2006.01)
G01N 11/02 (2006.01)
G01N 11/08 (2006.01)
G01N 11/02 (2006.01)
G01N 11/08 (2006.01)
G01N 19/04 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
G01N 21/62 (2006.01)
G01N 21/70 (2006.01)
G01N 21/88 (2006.01)
G01N 19/08 (2006.01)
G01N 25/72 (2006.01)
G01N 25/00 (2006.01)
G01N 13/00 (2006.01)
G01N 25/18 (2006.01)
G01N 25/20 (2006.01)
G01N 30/30 (2006.01)
G01P 15/00 (2006.01)
G01R 31/26 (2014.01)
G01R 31/26 (2014.01)
G01R 35/00 (2006.01)
G01R 17/00 (2006.01)
G01R 31/02 (2006.01)
G01R 31/34 (2006.01)
G02B 6/50 (2006.01)
G02B 6/44 (2006.01)
G04B 15/08 (2006.01)
G04B 15/14 (2006.01)
G05B 11/32 (2006.01)
G05D 1/00 (2006.01)
G06K 9/20 (2006.01)
G06T 7/00 (2017.01)
G08B 5/36 (2006.01)
G08G 5/06 (2006.01)
G09B 5/00 (2006.01)
G09B 23/06 (2006.01)
G09B 23/18 (2006.01)
G09B 9/00 (2006.01)
G09F 3/02 (2006.01)
G09F 3/04 (2006.01)
H01B 7/36 (2006.01)
H01H 33/66 (2006.01)
H01J 29/08 (2006.01)
H01J 29/20 (2006.01)
H01J 63/06 (2006.01)
H01L 21/20 (2006.01)
H01L 21/36 (2006.01)

234185*
234185*
234185*
234185*
234185*
234185*
234273*
234192*
234192*
234124*
234124*
234299*
234299*
234230*
234169*
234170*
234170*
234293*
234299*
234118*
234118*
234171
234171*
234174
234174*
234238
234238*
234169
234169*
234169*
234169*
234169*
234168
234168*
234170
234170*
234214
234291*
234140
234141
234112
234112*
234112*
234179*
234067
234067*
234149
234149*
234277*
234152
234021
234021*
234130*
234152*
234179
234179*
234179*
234191
234295
234295*
234021*
234154
234120
234120*
234120*
234163*
234163*

H01L 51/05 (2006.01)
H01L 51/30 (2006.01)
H01L 51/42 (2006.01)
H01L 51/46 (2006.01)
H01L 51/50 (2006.01)
H01L 51/54 (2006.01)
H02B 1/16 (2006.01)
H02J 3/38 (2006.01)
H02J 7/00 (2006.01)
H02J 7/34 (2006.01)
H02K 1/27 (2006.01)
H02K 5/16 (2006.01)
H02K 15/03 (2006.01)

234138*
234138*
234138*
234138*
234138*
234138*
234154*
234106
234106*
234193
234068
234155
234155*

H02K 7/14 (2006.01)
H02K 21/12 (2006.01)
H02K 15/03 (2006.01)
H02K 21/24 (2006.01)
H02K 49/02 (2006.01)
H02K 49/04 (2006.01)
H02M 7/04 (2006.01)
H03B 5/00 (2006.01)
H03B 5/32 (2006.01)
H04J 13/00 (2011.01)
H05H 1/34 (2006.01)
H05H 1/24 (2006.01)
H05H 1/24 (2006.01)

234272
234272*
234069
234107
234065
234065*
234106*
234229
234229*
234297
234033*
234071
234121

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

1

2

234021
234022
234023
234024
234025
234026
234027
234028
234029
234030
234031
234032
234033
234034
234035
234036
234037
234038
234039
234040
234041
234042
234043
234044
234045
234046
234047
234048
234049
234050
234051
234052
234053
234054
234055
234056
234057
234058
234059
234060
234061
234062
234063
234064

G06K 9/20 (2006.01)
E05B 15/02 (2006.01)
B01D 15/00 (2006.01)
A61K 35/644 (2015.01)
B01J 23/745 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
A24C 5/32 (2006.01)
C01B 33/157 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
B22F 3/11 (2006.01)
C12P 7/62 (2006.01)
C12P 7/22 (2006.01)
B01J 19/08 (2006.01)
C01B 25/32 (2006.01)
B07B 13/065 (2006.01)
A24D 3/02 (2006.01)
B63C 11/40 (2006.01)
B21B 1/16 (2006.01)
B01D 45/14 (2006.01)
A24C 5/36 (2006.01)
A63B 9/00 (2006.01)
E04C 5/04 (2006.01)
B29C 55/00 (2006.01)
A47F 5/00 (2006.01)
E04B 1/94 (2006.01)
B22F 3/105 (2006.01)
A24C 5/356 (2006.01)
B27D 1/10 (2006.01)
C22C 38/22 (2006.01)
B01J 23/06 (2006.01)
C07C 33/05 (2006.01)
B62D 67/00 (2006.01)
B23Q 3/02 (2006.01)
E06B 3/00 (2006.01)
B27M 3/08 (2006.01)
A24C 5/31 (2006.01)
B08B 1/04 (2006.01)
B26D 1/14 (2006.01)
C21C 7/00 (2006.01)
E05D 1/06 (2006.01)
B23B 1/00 (2006.01)
B65D 19/06 (2006.01)
F41A 21/00 (2006.01)
F41F 1/00 (2006.01)

234065
234066
234067
234068
234069
234070
234071
234072
234073
234074
234075
234076
234077
234078
234079
234080
234081
234082
234083
234084
234085
234086
234087
234088
234089
234090
234091
234092
234093
234094
234095
234096
234097
234098
234099
234100
234101
234102
234103
234104
234105
234106
234107
234108

H02K 49/02 (2006.01)
B05D 3/02 (2006.01)
G02B 6/50 (2006.01)
H02K 1/27 (2006.01)
H02K 15/03 (2006.01)
F04C 2/24 (2006.01)
H05H 1/24 (2006.01)
A01G 7/04 (2006.01)
A01G 7/04 (2006.01)
A01G 7/04 (2006.01)
C08J 3/20 (2006.01)
E01H 12/00 (2006.01)
A61B 17/70 (2006.01)
A61G 5/14 (2006.01)
B32B 15/04 (2006.01)
B29B 7/38 (2006.01)
B29B 7/46 (2006.01)
B29C 70/02 (2006.01)
C12P 17/06 (2006.01)
C12P 17/06 (2006.01)
C07H 15/203 (2006.01)
C07H 15/203 (2006.01)
C07H 17/07 (2006.01)
C07H 17/07 (2006.01)
C07C 251/36 (2006.01)
C07C 251/36 (2006.01)
C07C 251/36 (2006.01)
C07C 251/36 (2006.01)
C07C 251/36 (2006.01)
C07C 251/36 (2006.01)
C07C 251/36 (2006.01)
C07C 251/36 (2006.01)
C07C 251/36 (2006.01)
C22C 38/50 (2006.01)
B06B 1/16 (2006.01)
B28C 5/12 (2006.01)
A21C 13/00 (2006.01)
E01C 5/06 (2006.01)
F17C 1/02 (2006.01)
A61K 36/185 (2006.01)
A61K 36/185 (2006.01)
H02J 3/38 (2006.01)
H02K 21/24 (2006.01)
E04G 13/04 (2006.01)
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Nr 1/2020

1

2

1

2

1

2

1

234109
234110
234111
234112
234113
234114
234115
234116
234117
234118
234119
234120
234121
234122
234123
234124
234125
234126
234127
234128
234129
234130
234131
234132
234133
234134
234135
234136
234137
234138
234139
234140
234141
234142
234143
234144
234145
234146
234147
234148
234149
234150
234151
234152
234153
234154
234155
234156
234157
234158
234159
234160
234161
234162
234163
234164
234165
234166
234167
234168
234169
234170
234171
234172
234173
234174
234175

A24C 5/32 (2006.01)
A61F 5/02 (2006.01)
D21H 19/34 (2006.01)
G01R 35/00 (2006.01)
E21B 43/267 (2006.01)
B60B 27/00 (2006.01)
B62B 3/02 (2006.01)
B24B 49/16 (2006.01)
A01C 1/08 (2006.01)
B01L 3/00 (2006.01)
B23K 11/14 (2006.01)
H01J 29/08 (2006.01)
H05H 1/24 (2006.01)
C04B 18/30 (2006.01)
C04B 18/00 (2006.01)
F16G 15/12 (2006.01)
B01J 23/44 (2006.01)
E21F 3/00 (2006.01)
C12N 1/38 (2006.01)
C02F 9/10 (2006.01)
C01B 33/157 (2006.01)
E21F 17/18 (2006.01)
B24C 1/10 (2006.01)
C08J 3/24 (2006.01)
C08J 5/18 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)
B22C 7/00 (2006.01)
C07H 17/07 (2006.01)
C07H 17/07 (2006.01)
C07C 43/20 (2006.01)
B65B 19/04 (2006.01)
G01R 31/26 (2014.01)
G01R 31/26 (2014.01)
B23K 35/22 (2006.01)
E21D 11/36 (2006.01)
B65G 47/08 (2006.01)
E04B 1/86 (2006.01)
B62M 11/00 (2006.01)
A61K 8/19 (2006.01)
A61K 8/02 (2006.01)
G04B 15/08 (2006.01)
B65D 90/14 (2006.01)
A61K 8/44 (2006.01)
G05D 1/00 (2006.01)
B29C 35/08 (2006.01)
H01H 33/66 (2006.01)
H02K 5/16 (2006.01)
C07K 1/04 (2006.01)
A23C 9/13 (2006.01)
C04B 28/04 (2006.01)
C04B 28/04 (2006.01)
C04B 28/04 (2006.01)
C04B 28/04 (2006.01)
E21D 11/22 (2006.01)
C01G 9/02 (2006.01)
C07K 1/10 (2006.01)
C08L 23/16 (2006.01)
C08L 67/00 (2006.01)
C08J 3/24 (2006.01)
G01N 25/00 (2006.01)
G01N 21/62 (2006.01)
G01N 25/18 (2006.01)
G01N 11/02 (2006.01)
F16J 15/14 (2006.01)
F16C 33/72 (2006.01)
G01N 11/02 (2006.01)
B21B 1/08 (2006.01)

234176
234177
234178
234179
234180
234181
234182
234183
234184
234185
234186
234187
234188
234189
234190
234191
234192
234193
234194
234195
234196
234197
234198
234199
234200
234201
234202
234203
234204
234205
234206
234207
234208
234209
234210
234211
234212
234213
234214
234215
234216
234217
234218
234219
234220
234221
234222
234223
234224
234225
234226
234227
234228
234229
234230
234231
234232
234233
234234
234235
234236
234237
234238
234239
234240
234241
234242

B21B 1/08 (2006.01)
B21B 1/08 (2006.01)
B21B 1/08 (2006.01)
G09B 5/00 (2006.01)
B07B 15/00 (2006.01)
B01J 35/02 (2006.01)
B01J 23/06 (2006.01)
B01D 53/64 (2006.01)
F16J 15/16 (2006.01)
F41J 5/00 (2006.01)
A47C 3/04 (2006.01)
B66C 15/00 (2006.01)
B66C 23/78 (2006.01)
C07C 69/608 (2006.01)
C07C 69/608 (2006.01)
G09B 9/00 (2006.01)
F24C 11/00 (2006.01)
H02J 7/34 (2006.01)
C25B 1/04 (2006.01)
A23B 4/023 (2006.01)
F02B 41/02 (2006.01)
F02B 41/02 (2006.01)
A23G 1/56 (2006.01)
C08J 11/02 (2006.01)
C08J 11/02 (2006.01)
F16B 37/04 (2006.01)
A61M 5/46 (2006.01)
A61B 5/15 (2006.01)
A61M 5/50 (2006.01)
F16G 11/04 (2006.01)
B61D 15/02 (2006.01)
A42B 3/00 (2006.01)
C07D 453/02 (2006.01)
F24H 9/18 (2006.01)
E21D 11/36 (2006.01)
F28D 7/10 (2006.01)
B01D 11/02 (2006.01)
C11B 1/04 (2006.01)
G01N 30/30 (2006.01)
F24D 3/18 (2006.01)
C07D 403/06 (2006.01)
B21D 1/02 (2006.01)
A61K 36/884 (2006.01)
F16F 9/02 (2006.01)
E02D 17/20 (2006.01)
C08G 77/38 (2006.01)
C01B 17/98 (2006.01)
B26F 3/12 (2006.01)
A61F 2/00 (2006.01)
B65D 30/02 (2006.01)
C07H 1/08 (2006.01)
F28G 15/02 (2006.01)
A47B 47/00 (2006.01)
H03B 5/00 (2006.01)
F41H 3/00 (2006.01)
A23L 33/10 (2016.01)
B01D 53/14 (2006.01)
A22C 13/00 (2006.01)
A61F 2/02 (2006.01)
F02K 9/10 (2006.01)
B25B 13/06 (2006.01)
C23C 8/24 (2006.01)
G01N 19/04 (2006.01)
B01F 7/16 (2006.01)
B01F 7/16 (2006.01)
B01F 5/06 (2006.01)
B01F 5/06 (2006.01)

234243
234244
234245
234246
234247
234248
234249
234250
234251
234252
234253
234254
234255
234256
234257
234258
234259
234260
234261
234262
234263
234264
234265
234266
234267
234268
234269
234270
234271

B01F 5/06 (2006.01)
B01F 5/06 (2006.01)
B01J 29/90 (2006.01)
B01J 29/90 (2006.01)
C01B 32/342 (2017.01)
C12N 11/12 (2006.01)
B01D 53/62 (2006.01)
A61K 8/89 (2006.01)
B01D 53/56 (2006.01)
B01J 20/02 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
C08J 5/18 (2006.01)
B01J 20/06 (2006.01)
C23C 14/35 (2006.01)
C12M 1/00 (2006.01)
E04B 1/35 (2006.01)
B07B 1/46 (2006.01)
F01N 1/08 (2006.01)
B02C 13/20 (2006.01)
E04H 6/04 (2006.01)
F03D 3/00 (2006.01)
B41M 1/40 (2006.01)
B64C 1/00 (2006.01)
F41A 9/00 (2006.01)
B29C 53/32 (2006.01)
B23B 27/00 (2006.01)
A24C 5/356 (2006.01)
A24C 5/356 (2006.01)
A61K 9/10 (2006.01)

234272
234273
234274
234275
234276
234277
234278
234279
234280
234281
234282
234283
234284
234285
234286
234287
234288
234289
234290
234291
234292
234293
234294
234295
234296
234297
234298
234299
234300

2

H02K 7/14 (2006.01)
F41B 6/00 (2006.01)
B66F 3/10 (2006.01)
C23C 4/18 (2006.01)
B66D 1/395 (2006.01)
A24B 7/04 (2006.01)
A24C 5/47 (2006.01)
A24C 5/356 (2006.01)
C12N 9/12 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
C05D 11/00 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
A47L 5/00 (2006.01)
E02B 15/06 (2006.01)
F16L 3/00 (2006.01)
F01D 25/10 (2006.01)
G09F 3/02 (2006.01)
F24J 2/24 (2006.01)
H04J 13/00 (2011.01)
E02B 3/04 (2006.01)
A61B 5/08 (2006.01)
F28F 9/013 (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) 387078
(A1) (21) 400952
(A1) (21) 402205
(A1) (21) 403588
(A1) (21) 403590
(A1) (21) 403743
(A1) (21) 403982
(A1) (21) 405101
(A1) (21) 406672
(A1) (21) 407738
(A1) (21) 408725
(A1) (21) 408775
(A1) (21) 408788
(A1) (21) 409520
(A1) (21) 409521
(A1) (21) 409522
(A1) (21) 409917
(A1) (21) 410633
(A1) (21) 411225
(A1) (21) 411648
(A1) (21) 411866
(A1) (21) 412261
(A1) (21) 412330
(A1) (21) 412447
(A1) (21) 412448
(A1) (21) 412560
(A1) (21) 412787

16/2010
11/2013
13/2014
22/2014
22/2014
23/2014
24/2014
05/2015
14/2015
21/2015
01/2016
02/2016
02/2016
07/2016
07/2016
07/2016
09/2015
14/2016
17/2016
20/2016
21/2016
24/2016
24/2016
25/2016
25/2016
03/2016
01/2017

(A1) (21) 413712
06/2017
(A1) (21) 413826
06/2017
(A1) (21) 413888
06/2017
(A1) (21) 414267
08/2017
(A1) (21) 414520
10/2017
(A1) (21) 414749
11/2017
(A1) (21) 414760
11/2017
(A1) (21) 414805
11/2017
(A1) (21) 415000(62) 363918
05/2016
(A1) (21) 415051
12/2017
(A1) (21) 415198
17/2016
(A1) (21) 415224
13/2017
(A1) (21) 415308
14/2017
(A1) (21) 415379
13/2017
(A1) (21) 415397
13/2017
(A1) (21) 415602
14/2017
(A1) (21) 415604
16/2017
(A1) (21) 415821
16/2016
(A1) (21) 415970
16/2017
(A1) (21) 415983
16/2016
(A1) (21) 415993
11/2017
(A1) (21) 416105
17/2017
(A1) (21) 416130
18/2017
(A1) (21) 416262
18/2017
(A1) (21) 416663
21/2017
(A1) (21) 416806
01/2017

Nr 1/2020
(A1) (21) 416900
(A1) (21) 417060
(A1) (21) 417251
(A1) (21) 417253
(A1) (21) 417727
(A1) (21) 417900
(A1) (21) 418583
(A1) (21) 418649
(A1) (21) 418913
(A1) (21) 419120
(A1) (21) 419393
(A1) (21) 419394
(A1) (21) 420019
(A1) (21) 420147
(A1) (21) 420530
(A1) (21) 420654
(A1) (21) 420772
(A1) (21) 420788
(A1) (21) 420789

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
22/2017
23/2017
24/2017
24/2017
01/2018
02/2018
06/2018
07/2018
08/2018
08/2018
11/2018
11/2018
14/2018
15/2018
18/2018
19/2018
19/2018
22/2017
14/2017

(A1) (21) 420791
(A1) (21) 420813
(A1) (21) 420866
(A1) (21) 421027
(A1) (21) 421299
(A1) (21) 421426
(A1) (21) 421427
(A1) (21) 421853
(A1) (21) 421963
(A1) (21) 422081
(A1) (21) 422250
(A1) (21) 422313
(A1) (21) 422315
(A1) (21) 422587
(A1) (21) 422608
(A1) (21) 422746
(A1) (21) 423188
(A1) (21) 423355
(A1) (21) 423479

14/2017
20/2018
20/2018
21/2018
22/2018
23/2018
23/2018
22/2018
22/2018
01/2019
03/2019
03/2019
03/2019
05/2019
05/2019
06/2019
09/2019
10/2019
11/2019

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) 383715
(A1) (21) 394128
(A1) (21) 394940
(A1) (21) 408717
(A1) (21) 411589
(A1) (21) 414551

10/2008
19/2012
25/2012
01/2016
20/2016
10/2017

(A1) (21) 417670
(A1) (21) 417853
(A1) (21) 418748
(A1) (21) 421246
(A1) (21) 421857
u)
(A1) (21) 423793

01/2018
02/2018
01/2018
21/2018
26/2018
13/2019

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) 396605
(A1) (21) 403044
(A1) (21) 410356
(A1) (21) 410839
(A1) (21) 413976
(A1) (21) 414709
(A1) (21) 415865
(A1) (21) 416187
(A1) (21) 416309
(A1) (21) 417138
(A1) (21) 417606

08/2013
19/2014
12/2016
14/2016
07/2017
10/2017
16/2017
18/2017
19/2017
24/2017
26/2017

(A1) (21) 417711
(A1) (21) 417779
(A1) (21) 418816
(A1) (21) 419694
(A1) (21) 420562
(A1) (21) 420828
(A1) (21) 421174
(A1) (21) 421416
(A1) (21) 421703
(A1) (21) 422062

01/2018
01/2018
04/2017
12/2018
18/2018
20/2018
21/2018
23/2018
25/2018
01/2019

UNIEWAŻNIENIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer unieważnionego
patentu oraz zakres unieważnienia.
(B1) (11) 195945
(B1) (11) 217711
(B1) (11) 217712

09 05 2018 Patent unieważniono w całości.
28 01 2016 Patent unieważniono w całości.
28 01 2016 Patent unieważniono w całości.
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Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego patentu,
datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(B1) (11) 191899
(B1) (11) 192107
(B1) (11) 195439
(B1) (11) 201621
(B1) (11) 201952
(B1) (11) 202329
(B1) (11) 206305
(B1) (11) 206457
(B1) (11) 207380
(B1) (11) 208446
(B1) (11) 208845
(B1) (11) 209463
(B1) (11) 209904
(B1) (11) 210257
(B1) (11) 211493
(B1) (11) 213401
(B1) (11) 215534
(B1) (11) 215703
(B1) (11) 215880
(B1) (11) 216357
(B1) (11) 216652
(B1) (11) 216992
(B1) (11) 217926
(B1) (11) 217954
(B1) (11) 219676
(B1) (11) 219722
(B1) (11) 219979
(B1) (11) 220259
(B1) (11) 220344
(B1) (11) 220348
(B1) (11) 220356
(B1) (11) 220566
(B1) (11) 221341
(B1) (11) 222379
(B1) (11) 223015
(B1) (11) 223018
(B1) (11) 223133
(B1) (11) 223256
(B1) (11) 223294
(B1) (11) 223807
(B1) (11) 223878
(B1) (11) 224882
(B1) (11) 225230
(B1) (11) 225594
(B1) (11) 225714
(B1) (11) 225771
(B1) (11) 225967
(B1) (11) 226163
(B1) (11) 226348
(B1) (11) 226438
(B1) (11) 226613
(B1) (11) 227555
(B1) (11) 227810
(B1) (11) 227891
(B1) (11) 228094

2019 01 17
2019 01 27
2019 01 28
2019 01 28
2019 01 06
2019 01 08
2019 01 22
2019 01 23
2019 01 08
2019 01 18
2019 01 31
2019 01 31
2019 01 14
2019 01 23
2019 01 15
2019 01 21
2019 01 10
2019 01 29
2019 01 15
2019 01 23
2019 01 21
2019 01 20
2019 01 14
2019 01 11
2019 01 27
2019 01 20
2019 01 16
2019 01 24
2019 01 24
2019 01 16
2019 01 13
2019 01 20
2019 01 11
2019 01 28
2018 12 30
2018 12 15
2019 01 08
2019 01 11
2019 01 16
2018 02 20
2019 01 21
2019 01 31
2019 01 12
2019 01 27
2019 01 30
2019 01 16
2019 01 14
2019 01 28
2019 01 31
2019 01 16
2019 01 15
2019 01 21
2019 01 22
2019 01 07
2019 01 22

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

34

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
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) 230877 12/2018
2019 07 31
Stwierdzono nieważność decyzji z dnia 24.07.2018 r. o udzieleniu
patentu

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) 208788 D. „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 patentu
na przedmiotowy wynalazek na rzecz wierzyciela: Witolda Charońskiego zamieszkałego w miejscowości Baranowo”.
(11) 213762 A. Wykreślono: SPECJALISTYCZNE MATERIAŁY
I OKŁADZINY CIERNE FRENOPLAST BUŁHAK I CIEŚLAWSKI SPÓŁKA JAWNA, Korpele, Polska 002173791 Wpisano: CIEŚLAWSKI
JERZY, Łomianki, Polska
(11) 216078 A. Wykreślono: LINTER SPÓŁKA AKCYJNA, Wolbrom, Polska 357211217 Wpisano: LINTER SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice, Polska 357211217
(11) 216079 A. Wykreślono: LINTER SPÓŁKA AKCYJNA, Wolbrom, Polska 357211217 Wpisano: LINTER SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice, Polska 357211217
(11) 216864 D. „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
przedmiotowego patentu w części przysługującej dłużnikowi Przedsiębiorstwu Robót Geologiczno – Wiertniczych Grażyna Janik Roman Kuś Spółka jawna z siedzibą w Sosnowcu
na rzecz wierzyciela: Witolda Charońskiego zamieszkałego
w miejscowości Baranowo”.
(11) 217523 D. „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 zaopatrzone-
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go 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 przedmiotowego patentu w części przysługującej dłużnikowi Przedsiębiorstwu
Robót Geologiczno – Wiertniczych Grażyna Janik Roman Kuś
Spółka jawna z siedzibą w Sosnowcu na rzecz wierzyciela: Witolda Charońskiego zamieszkałego w miejscowości Baranowo”.
(11) 218712 A. Wykreślono: LINTER SPÓŁKA AKCYJNA, Wolbrom, Polska 357211217 Wpisano: LINTER SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice, Polska 357211217
(11) 219091 A. Wykreślono: LINTER SPÓŁKA AKCYJNA, Wolbrom, Polska 357211217 Wpisano: LINTER SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice, Polska 357211217
(11) 220764 A. Wykreślono: LINTER SPÓŁKA AKCYJNA, Wolbrom, Polska 357211217 Wpisano: LINTER SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice, Polska 357211217
(11) 221345 A. Wykreślono: LINTER SPÓŁKA AKCYJNA, Wolbrom, Polska 357211217 Wpisano: LINTER SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice, Polska 357211217
(11) 223261 A. Wykreślono: LINTER SPÓŁKA AKCYJNA, Wolbrom, Polska 357211217 Wpisano: LINTER SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice, Polska 357211217
(11) 223262 A. Wykreślono: LINTER SPÓŁKA AKCYJNA, Wolbrom, Polska 357211217 Wpisano: LINTER SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice, Polska 357211217
(11) 223826 A. Wykreślono: SORTER SPÓŁKA JAWNA
KONRAD GRZESZCZYK MICHAŁ ZIOMEK, Warszawa, Polska 142446830 Wpisano: SORTER MICHAŁ ZIOMEK SPÓŁKA
JAWNA, Warszawa, Polska 142446830
(11) 223914 A. Wykreślono: SORTER SPÓŁKA JAWNA
KONRAD GRZESZCZYK MICHAŁ ZIOMEK, Warszawa, Polska 142446830 Wpisano: SORTER MICHAŁ ZIOMEK SPÓŁKA
JAWNA, Warszawa, Polska 142446830
(11) 224793 A. Wykreślono: SORTER SPÓŁKA JAWNA
KONRAD GRZESZCZYK MICHAŁ ZIOMEK, Warszawa, Polska 142446830 Wpisano: SORTER MICHAŁ ZIOMEK SPÓŁKA
JAWNA, Warszawa, Polska 142446830
(11) 225383 A. Wykreślono: ISYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raków, Polska 020372921; ISYS
AUTOMATION LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 008260410 Wpisano: ISYS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raków,
Polska 020372921; ISYS AUTOMATION LTD K.SMERECZYŃSKI I D.
SMERECZYŃSKA-COLLARD SPÓŁKA JAWNA, Domaszczyn, Polska 008260410
(11) 227164 A. Wykreślono: SORTER SPÓŁKA JAWNA
KONRAD GRZESZCZYK MICHAŁ ZIOMEK, Warszawa, Polska 142446830 Wpisano: SORTER MICHAŁ ZIOMEK SPÓŁKA
JAWNA, Warszawa, Polska 142446830
(11) 227604 A. Wykreślono: MIKROBIOGAZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 243204616 Wpisano: PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
„EURO-CENTRUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 240789585
(11) 229788 D. „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
przedmiotowego patentu w części przysługującej dłużniko-
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wi Przedsiębiorstwu Robót Geologiczno – Wiertniczych Grażyna Janik Roman Kuś Spółka jawna z siedzibą w Sosnowcu
na rzecz wierzyciela: Witolda Charońskiego zamieszkałego
w miejscowości Baranowo”.

DODATKOWE PRAWA OCHRONNE
DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PRAWA,
WYDANE PO OGŁOSZENIU O WPŁYNIĘCIU WNIOSKU
O UDZIELENIE PRAWA
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) 2346495
(54) PREPARAT FARMACEUTYCZNY 514
(21) 0543 (22) 2018 11 07
(71) KUDOS PHARMACEUTICALS LIMITED, CAMBRIDGE (GB)
(93) EU/1/14/959
2018 05 08
LYNPARZA - OLAPARYB
(B1) (68) 216662
(54) Preparat immunogenny
(21) 0279 (22) 2014 03 18
(71) GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A., RIXENSART (BE)
(93) EU/1/12/812/001 DO 004 2013 01 14 BEXSERO-SZCZEPIONKA
PRZECIW MENINGOKOKOM GRUPY B (rDNA)
DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA PRAWA,
WYDANE PO OGŁOSZENIU O WPŁYNIĘCIU WNIOSKU
O UDZIELENIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu podstawowego, numer wniosku oraz numer i rok wydania Wiadomości Urzędu
Patentowego, w którym ogłoszono o złożeniu wniosku o udzielenie
dodatkowego prawa ochronnego.
(T3) (68) 3214091
(T3) (68) 1686964

(21) 0555
(21) 0327

03/2019
05/2015

PATENTY EUROPEJSKIE
ZŁOŻONE TŁUMACZENIA
PATENTÓW EUROPEJSKICH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: rodzaj tłumaczenia patentu
europejskiego chronionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
opisany kodem dokumentu, datę publikacji o udzieleniu patentu
europejskiego, rok wydania i numer Europejskiego Biuletynu Patentowego, w którym ogłoszono o udzieleniu patentu, numer patentu
europejskiego.
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(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(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)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

10 07 2019
14 08 2019
11 09 2019
07 08 2019
02 10 2019
07 08 2019
24 07 2019
03 07 2019
14 08 2019
21 08 2019
31 07 2019
26 06 2019
13 03 2019
26 06 2019
27 02 2019
26 06 2019
02 10 2019
09 10 2019
02 10 2019
10 07 2019
19 06 2019
26 06 2019
10 07 2019
22 05 2019
07 08 2019
29 05 2019
02 10 2019
26 06 2019
07 08 2019
24 07 2019
10 07 2019
10 07 2019
26 06 2019
14 08 2019
14 08 2019
22 05 2019
17 04 2019
01 05 2019
07 08 2019
12 06 2019
24 07 2019
24 07 2019
22 05 2019
11 09 2019
07 08 2019
29 08 2018
11 09 2019
03 04 2019
14 08 2019
27 03 2019
27 03 2019
17 07 2019
15 05 2019
15 05 2019
12 06 2019
02 10 2019
02 10 2019
07 08 2019
24 07 2019
03 07 2019
07 08 2019
26 06 2019
29 05 2019
10 04 2019
07 08 2019
10 07 2019
22 05 2019

Nr 1/2020
2019/28
2019/33
2019/37
2019/32
2019/40
2019/32
2019/30
2019/27
2019/33
2019/34
2019/31
2019/26
2019/11
2019/26
2019/09
2019/26
2019/40
2019/41
2019/40
2019/28
2019/25
2019/26
2019/28
2019/21
2019/32
2019/22
2019/40
2019/26
2019/32
2019/30
2019/28
2019/28
2019/26
2019/33
2019/33
2019/21
2019/16
2019/18
2019/32
2019/24
2019/30
2019/30
2019/21
2019/37
2019/32
2018/35
2019/37
2019/14
2019/33
2019/13
2019/13
2019/29
2019/20
2019/20
2019/24
2019/40
2019/40
2019/32
2019/30
2019/27
2019/32
2019/26
2019/22
2019/15
2019/32
2019/28
2019/21

EP 2638324 B1
EP 2642023 B1
EP 2642586 B1
EP 2646164 B1
EP 2648264 B1
EP 2651231 B1
EP 2651249 B1
EP 2651581 B1
EP 2652406 B1
EP 2658912 B1
EP 2661261 B1
EP 2668665 B1
EP 2674683 B1
EP 2675169 B1
EP 2675294 B1
EP 2675565 B1
EP 2677749 B1
EP 2677752 B1
EP 2677753 B1
EP 2678128 B1
EP 2678284 B1
EP 2683845 B1
EP 2696878 B1
EP 2701729 B1
EP 2701960 B1
EP 2704632 B1
EP 2704698 B1
EP 2707031 B1
EP 2708132 B1
EP 2710202 B1
EP 2710372 B1
EP 2715256 B1
EP 2716684 B1
EP 2717820 B1
EP 2718016 B1
EP 2720812 B1
EP 2721792 B1
EP 2723882 B1
EP 2724106 B1
EP 2724832 B1
EP 2726579 B1
EP 2727352 B1
EP 2729012 B1
EP 2732093 B1
EP 2735250 B1
EP 2736918 B1
EP 2739861 B1
EP 2742068 B1
EP 2743410 B1
EP 2744656 B1
EP 2744656 B1
EP 2746127 B1
EP 2748249 B1
EP 2750513 B1
EP 2751262 B1
EP 2751950 B1
EP 2752926 B1
EP 2757223 B1
EP 2757332 B1
EP 2759779 B1
EP 2760831 B1
EP 2761282 B1
EP 2762585 B1
EP 2763214 B1
EP 2765468 B1
EP 2768785 B1
EP 2771364 B1

Nr 1/2020
(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)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

25 09 2019
10 07 2019
22 05 2019
19 06 2019
28 08 2019
25 09 2019
11 09 2019
01 05 2019
07 08 2019
07 08 2019
07 08 2019
21 08 2019
12 06 2019
07 08 2019
24 07 2019
14 08 2019
07 08 2019
29 05 2019
03 07 2019
24 07 2019
07 08 2019
08 05 2019
03 07 2019
10 07 2019
31 07 2019
13 03 2019
21 08 2019
16 10 2019
11 09 2019
07 08 2019
09 10 2019
14 08 2019
19 06 2019
14 08 2019
14 08 2019
04 09 2019
03 07 2019
26 06 2019
24 07 2019
31 07 2019
17 07 2019
11 09 2019
14 08 2019
14 08 2019
24 07 2019
31 07 2019
03 07 2019
10 07 2019
03 07 2019
03 07 2019
10 07 2019
12 06 2019
10 07 2019
24 07 2019
05 06 2019
19 06 2019
31 07 2019
07 08 2019
19 06 2019
25 09 2019
11 09 2019
27 02 2019
24 07 2019
11 09 2019
11 09 2019
17 07 2019
10 07 2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2019/39
2019/28
2019/21
2019/25
2019/35
2019/39
2019/37
2019/18
2019/32
2019/32
2019/32
2019/34
2019/24
2019/32
2019/30
2019/33
2019/32
2019/22
2019/27
2019/30
2019/32
2019/19
2019/27
2019/28
2019/31
2019/11
2019/34
2019/42
2019/37
2019/32
2019/41
2019/33
2019/25
2019/33
2019/33
2019/36
2019/27
2019/26
2019/30
2019/31
2019/29
2019/37
2019/33
2019/33
2019/30
2019/31
2019/27
2019/28
2019/27
2019/27
2019/28
2019/24
2019/28
2019/30
2019/23
2019/25
2019/31
2019/32
2019/25
2019/39
2019/37
2019/09
2019/30
2019/37
2019/37
2019/29
2019/28

EP 2772731 B1
EP 2775718 B1
EP 2776324 B1
EP 2776786 B1
EP 2777205 B1
EP 2780370 B1
EP 2780375 B1
EP 2781677 B1
EP 2790974 B1
EP 2790975 B1
EP 2790979 B1
EP 2791348 B1
EP 2796817 B1
EP 2800273 B1
EP 2801846 B1
EP 2808440 B1
EP 2811228 B1
EP 2812443 B1
EP 2814465 B1
EP 2815135 B1
EP 2815233 B1
EP 2815353 B1
EP 2816927 B1
EP 2817070 B1
EP 2817269 B1
EP 2818639 B1
EP 2821402 B1
EP 2821606 B1
EP 2822588 B1
EP 2822967 B1
EP 2826630 B1
EP 2829436 B1
EP 2831186 B1
EP 2831469 B1
EP 2839710 B1
EP 2839943 B1
EP 2840182 B1
EP 2841575 B1
EP 2842722 B1
EP 2844572 B1
EP 2845192 B1
EP 2845323 B1
EP 2846836 B1
EP 2847111 B1
EP 2847344 B1
EP 2848625 B1
EP 2849810 B1
EP 2850008 B1
EP 2850368 B1
EP 2852701 B1
EP 2852713 B1
EP 2858531 B1
EP 2858652 B1
EP 2858671 B1
EP 2861799 B1
EP 2863506 B1
EP 2866595 B1
EP 2867160 B1
EP 2868916 B1
EP 2869999 B1
EP 2872305 B1
EP 2877491 B1
EP 2878307 B1
EP 2879206 B1
EP 2879999 B1
EP 2880084 B1
EP 2883488 B1

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

02 10 2019
19 06 2019
15 05 2019
24 07 2019
31 07 2019
17 07 2019
04 09 2019
07 08 2019
03 07 2019
27 02 2019
18 09 2019
12 06 2019
11 09 2019
04 09 2019
31 07 2019
07 08 2019
05 06 2019
19 06 2019
31 07 2019
09 10 2019
30 01 2019
14 08 2019
17 07 2019
10 07 2019
29 05 2019
10 07 2019
03 07 2019
24 07 2019
17 07 2019
11 09 2019
08 05 2019
12 06 2019
22 05 2019
24 04 2019
17 07 2019
02 10 2019
26 06 2019
14 08 2019
17 07 2019
14 08 2019
24 07 2019
25 09 2019
19 06 2019
31 07 2019
17 04 2019
20 03 2019
19 06 2019
10 07 2019
14 08 2019
10 07 2019
24 07 2019
24 07 2019
07 08 2019
19 06 2019
22 05 2019
31 07 2019
17 07 2019
22 05 2019
12 06 2019
10 07 2019
10 07 2019
10 07 2019
05 06 2019
31 07 2019
15 05 2019
24 07 2019
24 07 2019

37
2019/40
2019/25
2019/20
2019/30
2019/31
2019/29
2019/36
2019/32
2019/27
2019/09
2019/38
2019/24
2019/37
2019/36
2019/31
2019/32
2019/23
2019/25
2019/31
2019/41
2019/05
2019/33
2019/29
2019/28
2019/22
2019/28
2019/27
2019/30
2019/29
2019/37
2019/19
2019/24
2019/21
2019/17
2019/29
2019/40
2019/26
2019/33
2019/29
2019/33
2019/30
2019/39
2019/25
2019/31
2019/16
2019/12
2019/25
2019/28
2019/33
2019/28
2019/30
2019/30
2019/32
2019/25
2019/21
2019/31
2019/29
2019/21
2019/24
2019/28
2019/28
2019/28
2019/23
2019/31
2019/20
2019/30
2019/30

EP 2885500 B1
EP 2886684 B1
EP 2886735 B1
EP 2890463 B1
EP 2892891 B1
EP 2895209 B1
EP 2900669 B1
EP 2901125 B1
EP 2902103 B1
EP 2903640 B1
EP 2904225 B1
EP 2904727 B1
EP 2906421 B1
EP 2908669 B1
EP 2909787 B1
EP 2910692 B1
EP 2911803 B1
EP 2912165 B1
EP 2914081 B1
EP 2914767 B1
EP 2914905 B1
EP 2915443 B1
EP 2915788 B1
EP 2916819 B1
EP 2917377 B1
EP 2917653 B1
EP 2918305 B1
EP 2918994 B1
EP 2920005 B1
EP 2920774 B1
EP 2921804 B1
EP 2923567 B1
EP 2924195 B1
EP 2925380 B1
EP 2926308 B1
EP 2928186 B1
EP 2928507 B1
EP 2929977 B1
EP 2930301 B1
EP 2931770 B1
EP 2933305 B1
EP 2933325 B1
EP 2933547 B1
EP 2934187 B1
EP 2938579 B1
EP 2939665 B1
EP 2939809 B1
EP 2940242 B1
EP 2942850 B1
EP 2943325 B1
EP 2947246 B1
EP 2947884 B1
EP 2948513 B1
EP 2949192 B1
EP 2949251 B1
EP 2949346 B1
EP 2950473 B1
EP 2951025 B1
EP 2951480 B1
EP 2952513 B1
EP 2953973 B1
EP 2955059 B1
EP 2956056 B1
EP 2956763 B1
EP 2957729 B1
EP 2957846 B1
EP 2958741 B1

38
(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)
(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
07 08 2019
07 08 2019
24 07 2019
02 10 2019
19 06 2019
26 06 2019
08 05 2019
29 05 2019
23 10 2019
21 08 2019
24 07 2019
21 08 2019
27 03 2019
07 08 2019
31 07 2019
10 07 2019
03 07 2019
17 07 2019
12 06 2019
12 06 2019
26 06 2019
03 04 2019
12 06 2019
22 05 2019
05 06 2019
10 07 2019
17 07 2019
15 05 2019
07 08 2019
24 07 2019
31 07 2019
14 08 2019
07 08 2019
31 07 2019
03 07 2019
19 06 2019
17 04 2019
10 07 2019
07 08 2019
04 09 2019
24 07 2019
17 07 2019
17 07 2019
08 05 2019
17 10 2018
11 09 2019
03 07 2019
11 09 2019
04 09 2019
03 07 2019
17 07 2019
08 05 2019
05 06 2019
14 08 2019
21 08 2019
19 06 2019
05 06 2019
15 05 2019
17 07 2019
19 06 2019
31 07 2019
26 06 2019
14 08 2019
22 05 2019
29 05 2019
31 07 2019
04 09 2019

2019/32
2019/32
2019/30
2019/40
2019/25
2019/26
2019/19
2019/22
2019/43
2019/34
2019/30
2019/34
2019/13
2019/32
2019/31
2019/28
2019/27
2019/29
2019/24
2019/24
2019/26
2019/14
2019/24
2019/21
2019/23
2019/28
2019/29
2019/20
2019/32
2019/30
2019/31
2019/33
2019/32
2019/31
2019/27
2019/25
2019/16
2019/28
2019/32
2019/36
2019/30
2019/29
2019/29
2019/19
2018/42
2019/37
2019/27
2019/37
2019/36
2019/27
2019/29
2019/19
2019/23
2019/33
2019/34
2019/25
2019/23
2019/20
2019/29
2019/25
2019/31
2019/26
2019/33
2019/21
2019/22
2019/31
2019/36

EP 2960595 B1
EP 2964023 B1
EP 2964326 B1
EP 2967033 B1
EP 2968221 B1
EP 2969699 B1
EP 2970089 B1
EP 2970244 B1
EP 2970770 B1
EP 2971788 B1
EP 2971920 B1
EP 2974817 B1
EP 2975140 B1
EP 2977332 B1
EP 2979050 B1
EP 2980461 B1
EP 2980869 B1
EP 2982002 B1
EP 2982805 B1
EP 2983922 B1
EP 2986550 B1
EP 2987446 B1
EP 2988990 B1
EP 2989912 B1
EP 2991543 B1
EP 2991902 B1
EP 2993982 B1
EP 2995524 B1
EP 2995861 B1
EP 2996494 B1
EP 2997167 B1
EP 2997585 B1
EP 2998289 B1
EP 2998658 B1
EP 3002803 B1
EP 3004997 B1
EP 3005298 B1
EP 3008343 B1
EP 3008366 B1
EP 3010084 B1
EP 3010539 B1
EP 3010660 B1
EP 3010689 B1
EP 3012209 B1
EP 3016624 B1
EP 3019500 B1
EP 3020696 B1
EP 3021687 B1
EP 3022137 B1
EP 3022341 B1
EP 3024935 B1
EP 3029640 B1
EP 3031503 B1
EP 3031536 B1
EP 3031920 B1
EP 3032094 B1
EP 3033586 B1
EP 3035061 B1
EP 3036168 B1
EP 3039033 B1
EP 3043056 B1
EP 3043121 B1
EP 3044261 B1
EP 3044897 B1
EP 3045809 B1
EP 3048170 B1
EP 3048222 B1

(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)
(T4) (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)

10 04 2019
31 07 2019
24 07 2019
14 08 2019
31 07 2019
31 07 2019
17 07 2019
24 07 2019
03 04 2019
03 07 2019
03 07 2019
10 07 2019
24 07 2019
07 08 2019
31 07 2019
03 04 2019
09 01 2019
12 06 2019
24 07 2019
24 07 2019
12 06 2019
14 08 2019
07 08 2019
10 07 2019
24 07 2019
03 07 2019
05 06 2019
15 05 2019
24 07 2019
07 08 2019
21 08 2019
19 06 2019
07 08 2019
07 08 2019
25 09 2019
28 08 2019
26 06 2019
02 10 2019
29 05 2019
18 09 2019
07 08 2019
24 07 2019
22 05 2019
17 04 2019
07 08 2019
17 07 2019
31 07 2019
21 08 2019
17 07 2019
19 06 2019
07 08 2019
10 07 2019
05 06 2019
31 07 2019
17 04 2019
11 09 2019
31 07 2019
03 07 2019
24 07 2019
04 09 2019
28 08 2019
13 03 2019
26 06 2019
18 09 2019
03 07 2019
10 07 2019
18 09 2019

Nr 1/2020
2019/15
2019/31
2019/30
2019/33
2019/31
2019/31
2019/29
2019/30
2019/14
2019/27
2019/27
2019/28
2019/30
2019/32
2019/31
2019/14
2019/02
2019/24
2019/30
2019/30
2019/24
2019/33
2019/32
2019/28
2019/30
2019/27
2019/23
2019/20
2019/30
2019/32
2019/34
2019/25
2019/32
2019/32
2019/39
2019/35
2019/26
2019/40
2019/22
2019/38
2019/32
2019/30
2019/21
2019/16
2019/32
2019/29
2019/31
2019/34
2019/29
2019/25
2019/32
2019/28
2019/23
2019/31
2019/16
2019/37
2019/31
2019/27
2019/30
2019/36
2019/35
2019/11
2019/26
2019/38
2019/27
2019/28
2019/38

EP 3051622 B1
EP 3051748 B1
EP 3053660 B1
EP 3054992 B1
EP 3055569 B1
EP 3055732 B1
EP 3058553 B1
EP 3060037 B1
EP 3060075 B1
EP 3060224 B1
EP 3061663 B1
EP 3061821 B1
EP 3062640 B1
EP 3063152 B1
EP 3065197 B1
EP 3066115 B1
EP 3066262 B1
EP 3066938 B1
EP 3067647 B1
EP 3067963 B1
EP 3068730 B1
EP 3068933 B1
EP 3069600 B1
EP 3071505 B1
EP 3071797 B1
EP 3071875 B1
EP 3072650 B1
EP 3073631 B1
EP 3074011 B1
EP 3076811 B1
EP 3076983 B1
EP 3078561 B1
EP 3079467 B1
EP 3080265 B1
EP 3081472 B1
EP 3082850 B1
EP 3083262 B1
EP 3083795 B1
EP 3085098 B1
EP 3085161 B1
EP 3085293 B1
EP 3086893 B1
EP 3087140 B1
EP 3088871 B1
EP 3090909 B1
EP 3091875 B1
EP 3092469 B1
EP 3092937 B1
EP 3093964 B1
EP 3095826 B1
EP 3096093 B1
EP 3096790 B1
EP 3096929 B1
EP 3096931 B1
EP 3097107 B1
EP 3097132 B1
EP 3097600 B1
EP 3098208 B1
EP 3099166 B1
EP 3099611 B1
EP 3100050 B1
EP 3102537 B1
EP 3102970 B1
EP 3103171 B1
EP 3104544 B1
EP 3105305 B1
EP 3105954 B1

Nr 1/2020
(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)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

31 07 2019
17 07 2019
12 06 2019
22 05 2019
29 05 2019
24 07 2019
08 05 2019
24 07 2019
02 10 2019
31 07 2019
26 06 2019
10 04 2019
14 08 2019
07 08 2019
22 05 2019
10 07 2019
28 08 2019
31 07 2019
02 10 2019
17 07 2019
05 06 2019
05 06 2019
04 09 2019
17 07 2019
28 08 2019
14 08 2019
07 08 2019
10 07 2019
25 09 2019
08 05 2019
10 07 2019
10 07 2019
24 07 2019
19 06 2019
12 06 2019
07 08 2019
17 07 2019
25 09 2019
03 07 2019
17 07 2019
14 08 2019
02 10 2019
10 07 2019
07 08 2019
14 08 2019
14 08 2019
03 07 2019
21 08 2019
19 06 2019
14 08 2019
03 07 2019
24 07 2019
03 07 2019
31 07 2019
05 06 2019
31 07 2019
07 08 2019
07 08 2019
11 09 2019
03 07 2019
21 08 2019
29 05 2019
07 08 2019
24 07 2019
24 07 2019
26 06 2019
05 06 2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2019/31
2019/29
2019/24
2019/21
2019/22
2019/30
2019/19
2019/30
2019/40
2019/31
2019/26
2019/15
2019/33
2019/32
2019/21
2019/28
2019/35
2019/31
2019/40
2019/29
2019/23
2019/23
2019/36
2019/29
2019/35
2019/33
2019/32
2019/28
2019/39
2019/19
2019/28
2019/28
2019/30
2019/25
2019/24
2019/32
2019/29
2019/39
2019/27
2019/29
2019/33
2019/40
2019/28
2019/32
2019/33
2019/33
2019/27
2019/34
2019/25
2019/33
2019/27
2019/30
2019/27
2019/31
2019/23
2019/31
2019/32
2019/32
2019/37
2019/27
2019/34
2019/22
2019/32
2019/30
2019/30
2019/26
2019/23

EP 3106947 B1
EP 3108620 B1
EP 3109179 B1
EP 3110988 B1
EP 3111742 B1
EP 3113718 B1
EP 3113930 B1
EP 3114537 B1
EP 3115457 B1
EP 3116312 B1
EP 3116908 B1
EP 3117712 B1
EP 3117734 B1
EP 3119866 B1
EP 3120718 B1
EP 3121905 B1
EP 3122564 B1
EP 3124784 B1
EP 3126245 B1
EP 3126319 B1
EP 3126532 B1
EP 3127730 B1
EP 3128577 B1
EP 3129019 B1
EP 3131717 B1
EP 3133070 B1
EP 3133219 B1
EP 3133918 B1
EP 3134371 B1
EP 3134586 B1
EP 3135110 B1
EP 3136374 B1
EP 3136478 B1
EP 3137370 B1
EP 3138382 B1
EP 3140310 B1
EP 3140453 B1
EP 3142480 B1
EP 3143169 B1
EP 3144425 B1
EP 3144619 B1
EP 3145816 B1
EP 3146024 B1
EP 3147407 B1
EP 3147615 B1
EP 3148951 B1
EP 3149112 B1
EP 3149910 B1
EP 3150075 B1
EP 3150468 B1
EP 3150497 B1
EP 3152304 B1
EP 3152504 B1
EP 3153067 B1
EP 3153738 B1
EP 3154112 B1
EP 3155680 B1
EP 3155922 B1
EP 3156567 B1
EP 3156715 B1
EP 3158944 B1
EP 3159277 B1
EP 3159464 B1
EP 3162853 B1
EP 3163523 B1
EP 3165223 B1
EP 3166221 B1

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

14 08 2019
14 08 2019
04 09 2019
17 07 2019
05 06 2019
24 07 2019
05 06 2019
18 09 2019
26 06 2019
03 10 2018
28 08 2019
19 06 2019
10 07 2019
24 07 2019
17 07 2019
03 04 2019
24 07 2019
04 09 2019
31 07 2019
09 10 2019
26 06 2019
03 07 2019
24 07 2019
31 07 2019
15 05 2019
03 07 2019
24 07 2019
07 08 2019
16 10 2019
07 08 2019
24 07 2019
24 07 2019
12 06 2019
07 08 2019
26 06 2019
31 07 2019
22 05 2019
05 06 2019
16 10 2019
07 08 2019
10 07 2019
21 08 2019
18 09 2019
08 05 2019
21 08 2019
24 04 2019
10 07 2019
13 03 2019
21 08 2019
24 04 2019
11 09 2019
28 08 2019
08 05 2019
03 07 2019
08 05 2019
07 08 2019
11 09 2019
15 05 2019
24 07 2019
26 06 2019
28 08 2019
24 07 2019
24 07 2019
18 09 2019
16 10 2019
03 07 2019
13 03 2019

39
2019/33
2019/33
2019/36
2019/29
2019/23
2019/30
2019/23
2019/38
2019/26
2018/40
2019/35
2019/25
2019/28
2019/30
2019/29
2019/14
2019/30
2019/36
2019/31
2019/41
2019/26
2019/27
2019/30
2019/31
2019/20
2019/27
2019/30
2019/32
2019/42
2019/32
2019/30
2019/30
2019/24
2019/32
2019/26
2019/31
2019/21
2019/23
2019/42
2019/32
2019/28
2019/34
2019/38
2019/19
2019/34
2019/17
2019/28
2019/11
2019/34
2019/17
2019/37
2019/35
2019/19
2019/27
2019/19
2019/32
2019/37
2019/20
2019/30
2019/26
2019/35
2019/30
2019/30
2019/38
2019/42
2019/27
2019/11

EP 3167469 B1
EP 3169833 B1
EP 3170842 B1
EP 3170856 B1
EP 3171115 B1
EP 3174391 B1
EP 3174819 B1
EP 3175521 B1
EP 3178137 B1
EP 3178736 B1
EP 3178863 B1
EP 3180200 B1
EP 3181119 B1
EP 3181571 B1
EP 3181668 B1
EP 3182422 B1
EP 3182859 B1
EP 3183022 B1
EP 3184300 B1
EP 3184943 B1
EP 3185672 B1
EP 3187748 B1
EP 3188051 B1
EP 3189698 B1
EP 3190298 B1
EP 3191167 B1
EP 3191512 B1
EP 3196194 B1
EP 3198179 B1
EP 3198584 B1
EP 3199479 B1
EP 3199516 B1
EP 3199672 B1
EP 3199702 B1
EP 3200537 B1
EP 3200783 B1
EP 3201092 B1
EP 3202291 B1
EP 3202814 B1
EP 3203880 B1
EP 3204111 B1
EP 3205496 B1
EP 3207023 B1
EP 3208583 B1
EP 3209294 B1
EP 3209685 B1
EP 3209850 B1
EP 3210470 B1
EP 3210592 B1
EP 3212862 B1
EP 3213063 B1
EP 3213124 B1
EP 3213988 B1
EP 3215125 B1
EP 3215434 B1
EP 3215528 B1
EP 3216884 B1
EP 3217801 B1
EP 3218514 B1
EP 3219707 B1
EP 3220783 B1
EP 3221333 B1
EP 3222516 B1
EP 3222764 B1
EP 3224081 B1
EP 3224256 B1
EP 3225770 B1

40
(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)
(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
31 07 2019
14 08 2019
17 07 2019
26 06 2019
03 07 2019
08 05 2019
24 07 2019
24 07 2019
15 05 2019
28 08 2019
22 05 2019
03 07 2019
22 05 2019
11 09 2019
29 05 2019
17 07 2019
24 07 2019
17 07 2019
05 06 2019
24 07 2019
24 07 2019
04 09 2019
10 07 2019
28 08 2019
09 10 2019
11 09 2019
01 05 2019
24 07 2019
12 12 2018
26 06 2019
03 07 2019
29 05 2019
02 10 2019
07 08 2019
24 07 2019
03 07 2019
10 07 2019
28 08 2019
15 05 2019
17 07 2019
31 07 2019
13 02 2019
10 07 2019
15 05 2019
11 09 2019
26 06 2019
17 04 2019
10 04 2019
17 07 2019
07 08 2019
17 04 2019
07 08 2019
31 07 2019
17 07 2019
17 07 2019
21 08 2019
07 08 2019
07 08 2019
27 02 2019
05 06 2019
14 08 2019
21 08 2019
03 07 2019
19 06 2019
31 07 2019
26 06 2019
25 09 2019

2019/31
2019/33
2019/29
2019/26
2019/27
2019/19
2019/30
2019/30
2019/20
2019/35
2019/21
2019/27
2019/21
2019/37
2019/22
2019/29
2019/30
2019/29
2019/23
2019/30
2019/30
2019/36
2019/28
2019/35
2019/41
2019/37
2019/18
2019/30
2018/50
2019/26
2019/27
2019/22
2019/40
2019/32
2019/30
2019/27
2019/28
2019/35
2019/20
2019/29
2019/31
2019/07
2019/28
2019/20
2019/37
2019/26
2019/16
2019/15
2019/29
2019/32
2019/16
2019/32
2019/31
2019/29
2019/29
2019/34
2019/32
2019/32
2019/09
2019/23
2019/33
2019/34
2019/27
2019/25
2019/31
2019/26
2019/39

EP 3227202 B1
EP 3228167 B1
EP 3228297 B1
EP 3231306 B1
EP 3231368 B1
EP 3231482 B1
EP 3232573 B1
EP 3232622 B1
EP 3232827 B1
EP 3233260 B1
EP 3233491 B1
EP 3233862 B1
EP 3234292 B1
EP 3235994 B1
EP 3236118 B1
EP 3236594 B1
EP 3236764 B1
EP 3236813 B1
EP 3237423 B1
EP 3241576 B1
EP 3241661 B1
EP 3241850 B1
EP 3243777 B1
EP 3244638 B1
EP 3244857 B1
EP 3245258 B1
EP 3245876 B1
EP 3245981 B1
EP 3247570 B1
EP 3247749 B1
EP 3248232 B1
EP 3248484 B1
EP 3249611 B1
EP 3250381 B1
EP 3251243 B1
EP 3251372 B1
EP 3252370 B1
EP 3253175 B1
EP 3253352 B1
EP 3253569 B1
EP 3254350 B1
EP 3254922 B1
EP 3255116 B1
EP 3255208 B1
EP 3256339 B1
EP 3258809 B1
EP 3259230 B1
EP 3259548 B1
EP 3260624 B1
EP 3261499 B1
EP 3262238 B1
EP 3263798 B1
EP 3264914 B1
EP 3265240 B1
EP 3265389 B1
EP 3265400 B1
EP 3266346 B1
EP 3266409 B1
EP 3266531 B1
EP 3267121 B1
EP 3268959 B1
EP 3270102 B1
EP 3271924 B1
EP 3272462 B1
EP 3272484 B1
EP 3272745 B1
EP 3272867 B1

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

14 08 2019
17 07 2019
24 07 2019
12 06 2019
21 08 2019
19 06 2019
18 09 2019
14 08 2019
14 08 2019
17 07 2019
24 07 2019
31 07 2019
12 06 2019
04 09 2019
05 06 2019
26 06 2019
07 08 2019
05 06 2019
17 07 2019
22 05 2019
12 06 2019
07 08 2019
03 07 2019
24 07 2019
05 06 2019
07 08 2019
01 05 2019
10 07 2019
24 07 2019
03 07 2019
03 07 2019
17 07 2019
10 07 2019
03 07 2019
31 07 2019
15 05 2019
07 08 2019
21 08 2019
09 10 2019
31 07 2019
10 07 2019
24 07 2019
31 07 2019
24 07 2019
26 06 2019
10 07 2019
03 07 2019
24 07 2019
12 06 2019
22 05 2019
17 07 2019
04 09 2019
18 09 2019
24 07 2019
05 06 2019
24 04 2019
10 07 2019
30 10 2019
24 07 2019
03 07 2019
14 08 2019
04 09 2019
26 06 2019
24 07 2019
07 08 2019
07 08 2019
13 03 2019

Nr 1/2020
2019/33
2019/29
2019/30
2019/24
2019/34
2019/25
2019/38
2019/33
2019/33
2019/29
2019/30
2019/31
2019/24
2019/36
2019/23
2019/26
2019/32
2019/23
2019/29
2019/21
2019/24
2019/32
2019/27
2019/30
2019/23
2019/32
2019/18
2019/28
2019/30
2019/27
2019/27
2019/29
2019/28
2019/27
2019/31
2019/20
2019/32
2019/34
2019/41
2019/31
2019/28
2019/30
2019/31
2019/30
2019/26
2019/28
2019/27
2019/30
2019/24
2019/21
2019/29
2019/36
2019/38
2019/30
2019/23
2019/17
2019/28
2019/44
2019/30
2019/27
2019/33
2019/36
2019/26
2019/30
2019/32
2019/32
2019/11

EP 3273957 B1
EP 3274340 B1
EP 3274483 B1
EP 3275002 B1
EP 3275528 B1
EP 3277445 B1
EP 3278657 B1
EP 3278926 B1
EP 3280412 B1
EP 3280674 B1
EP 3282373 B1
EP 3282855 B1
EP 3283212 B1
EP 3283823 B1
EP 3284520 B1
EP 3285256 B1
EP 3285314 B1
EP 3285946 B1
EP 3285985 B1
EP 3286354 B1
EP 3287477 B1
EP 3288650 B1
EP 3289095 B1
EP 3290414 B1
EP 3290436 B1
EP 3290881 B1
EP 3291784 B1
EP 3291989 B1
EP 3292238 B1
EP 3292245 B1
EP 3292322 B1
EP 3294031 B1
EP 3294075 B1
EP 3294507 B1
EP 3295072 B1
EP 3295530 B1
EP 3295812 B1
EP 3296034 B1
EP 3296385 B1
EP 3296460 B1
EP 3298055 B1
EP 3298117 B1
EP 3298375 B1
EP 3298376 B1
EP 3298634 B1
EP 3298837 B1
EP 3299065 B1
EP 3299308 B1
EP 3299541 B1
EP 3300127 B1
EP 3300263 B1
EP 3300365 B1
EP 3301745 B1
EP 3301790 B1
EP 3302018 B1
EP 3302806 B1
EP 3302901 B1
EP 3302975 B1
EP 3303694 B1
EP 3303751 B1
EP 3305133 B1
EP 3305559 B1
EP 3305769 B1
EP 3307054 B1
EP 3307098 B1
EP 3307117 B1
EP 3307292 B1

Nr 1/2020
(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)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

24 07 2019
07 08 2019
09 10 2019
19 06 2019
24 07 2019
31 07 2019
15 05 2019
04 09 2019
07 08 2019
28 08 2019
21 08 2019
24 07 2019
05 06 2019
27 02 2019
07 08 2019
26 06 2019
10 07 2019
21 08 2019
02 10 2019
07 08 2019
07 08 2019
08 05 2019
31 07 2019
07 08 2019
24 07 2019
01 05 2019
24 07 2019
07 08 2019
27 03 2019
17 07 2019
05 06 2019
19 06 2019
17 04 2019
17 07 2019
31 07 2019
01 05 2019
24 07 2019
14 08 2019
26 06 2019
31 07 2019
11 09 2019
05 06 2019
12 06 2019
03 07 2019
24 07 2019
11 09 2019
11 09 2019
22 05 2019
08 05 2019
04 09 2019
26 06 2019
31 07 2019
10 07 2019
28 08 2019
17 07 2019
28 08 2019
07 08 2019
28 08 2019
17 07 2019
15 05 2019
15 05 2019
21 08 2019
10 07 2019
18 09 2019
10 07 2019
14 08 2019
25 09 2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2019/30
2019/32
2019/41
2019/25
2019/30
2019/31
2019/20
2019/36
2019/32
2019/35
2019/34
2019/30
2019/23
2019/09
2019/32
2019/26
2019/28
2019/34
2019/40
2019/32
2019/32
2019/19
2019/31
2019/32
2019/30
2019/18
2019/30
2019/32
2019/13
2019/29
2019/23
2019/25
2019/16
2019/29
2019/31
2019/18
2019/30
2019/33
2019/26
2019/31
2019/37
2019/23
2019/24
2019/27
2019/30
2019/37
2019/37
2019/21
2019/19
2019/36
2019/26
2019/31
2019/28
2019/35
2019/29
2019/35
2019/32
2019/35
2019/29
2019/20
2019/20
2019/34
2019/28
2019/38
2019/28
2019/33
2019/39

EP 3307594 B1
EP 3307647 B1
EP 3307857 B1
EP 3307924 B1
EP 3308191 B1
EP 3308913 B1
EP 3309650 B1
EP 3309909 B1
EP 3310231 B1
EP 3310569 B1
EP 3310677 B1
EP 3311053 B1
EP 3311060 B1
EP 3311326 B1
EP 3312181 B1
EP 3312238 B1
EP 3312302 B1
EP 3313377 B1
EP 3313645 B1
EP 3313754 B1
EP 3313755 B1
EP 3313853 B1
EP 3315695 B1
EP 3316709 B1
EP 3316736 B1
EP 3317106 B1
EP 3317272 B1
EP 3317460 B1
EP 3317799 B1
EP 3318125 B1
EP 3318407 B1
EP 3319409 B1
EP 3319441 B1
EP 3319647 B1
EP 3319712 B1
EP 3319759 B1
EP 3319770 B1
EP 3320792 B1
EP 3321024 B1
EP 3321520 B1
EP 3322005 B1
EP 3322586 B1
EP 3322588 B1
EP 3323315 B1
EP 3323866 B1
EP 3324467 B1
EP 3324622 B1
EP 3324728 B1
EP 3324810 B1
EP 3325428 B1
EP 3325745 B1
EP 3325869 B1
EP 3328529 B1
EP 3328566 B1
EP 3328712 B1
EP 3329049 B1
EP 3329201 B1
EP 3332078 B1
EP 3332648 B1
EP 3334625 B1
EP 3335596 B1
EP 3336191 B1
EP 3336287 B1
EP 3336735 B1
EP 3337217 B1
EP 3337735 B1
EP 3337902 B1

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

10 07 2019
24 07 2019
19 06 2019
07 08 2019
14 08 2019
18 09 2019
17 07 2019
07 08 2019
17 07 2019
24 07 2019
28 08 2019
03 07 2019
21 08 2019
11 09 2019
19 06 2019
10 07 2019
05 06 2019
07 08 2019
17 07 2019
07 08 2019
17 07 2019
25 09 2019
28 08 2019
21 08 2019
28 08 2019
21 08 2019
24 07 2019
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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)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
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2721009
2723194
2723234
2723237
2723419
2723608
2723609
2725908
2726649
2727912
2729021
2729325
2729861
2736762
2736980
2738317
2740850
2741632
2752297
2757346
2766533
2767434
2767629
2786648
2789411
2789617
2789725
2792662
2798962
2799217
2801546
2802135
2806237
2808825
2810720
2810739
2811254
2813663
2813707
2818735
2818907
2819174
2821299
2821628
2821681
2821730
2831276
2833947
2836490
2838427
2840376
2840918
2841350
2844541
2846942
2849835
2850075
2850357
2850606
2852510
2852513
2852582
2852953
2853782
2854849
2854931
2855289

2018 06 07
2018 06 21
2018 06 20
2018 06 21
2018 05 23
2018 05 23
2018 06 15
2018 06 29
2018 06 28
2018 06 29
2018 05 01
2018 06 15
2018 06 22
2018 06 29
2018 06 29
2018 02 26
2018 05 25
2018 04 23
2018 04 29
2018 01 21
2018 06 29
2018 02 14
2018 06 25
2018 04 02
2018 04 08
2018 06 28
2018 04 08
2018 04 30
2018 04 24
2018 04 30
2018 05 09
2018 05 06
2018 05 19
2018 04 04
2018 05 05
2018 05 07
2018 06 06
2018 06 14
2018 05 16
2018 06 26
2018 06 23
2018 06 24
2018 06 23
2018 06 17
2018 06 22
2018 06 05
2018 05 08
2018 04 02
2018 04 01
2018 04 08
2018 05 04
2018 04 24
2018 04 11
2018 04 30
2018 05 10
2018 05 16
2018 04 24
2018 05 14
2018 05 17
2018 05 17
2018 06 24
2018 05 23
2018 05 20
2017 09 22
2018 05 31
2018 05 17
2018 05 15

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

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

2855396
2855456
2855506
2855996
2856040
2858513
2858568
2858925
2859064
2859160
2859570
2861080
2861321
2861747
2864217
2864290
2864522
2867126
2867666
2872193
2872465
2872466
2872478
2874675
2874951
2879638
2897708
2903807
2905087
2907449
2910188
2937064
2937494
2938311
2939951
2946904
2947031
2952275
2955117
2957478
2957516
2959868
2960221
2981310
2988606
2991696
2991983
2994148
2994602
2994645
2995072
2995073
2996517
3000558
3003381
3003591
3003910
3008062
3008063
3008159
3013879
3019024
3019405
3025969
3048623
3085452
3088650

Nr 1/2020
2018 05 17
2018 05 03
2018 05 25
2018 05 30
2018 06 04
2018 06 06
2018 05 24
2018 06 06
2018 06 05
2018 06 11
2018 06 11
2018 06 14
2018 05 16
2018 06 10
2018 06 18
2018 06 21
2018 06 21
2018 06 28
2018 06 27
2018 06 18
2018 06 18
2018 06 18
2018 06 19
2018 04 10
2018 06 11
2018 05 28
2018 05 23
2018 06 13
2018 01 24
2018 04 04
2018 04 04
2018 04 22
2018 04 25
2018 05 01
2018 05 02
2018 05 22
2018 04 30
2018 06 04
2018 06 10
2018 06 16
2018 05 11
2018 06 25
2018 06 26
2018 04 03
2018 04 23
2018 04 29
2018 04 25
2018 05 09
2018 05 07
2018 04 29
2018 05 05
2018 05 05
2018 05 12
2018 05 07
2018 06 05
2018 05 06
2018 05 28
2018 06 06
2018 06 16
2018 05 28
2018 05 28
2018 06 20
2018 06 03
2018 04 22
2018 06 10
2018 04 21
2018 04 21

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 1/2020
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)

3090962
3095745
3098550
3152041
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2018 05 06
2018 05 23
2018 05 13
2018 06 29

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) 1467190 A. Wykreślono: Schenck Process GmbH, Darmstadt, Niemcy Wpisano: Schenck Process Europe GmbH, Darmstadt, Niemcy
(11) 1467190 A. Wykreślono: Schenck Process Europe
GmbH, Darmstadt, Niemcy Wpisano: Schenck Process Europe
GmbH, Darmstadt, Niemcy
(11) 1475945 A. Wykreślono: adviqo AG, Berlin, Niemcy
Wpisano: adviqo GmbH, Berlin, Niemcy
(11) 1620423 A. Wykreślono: DSM Sinochem Pharmaceuticals Netherlands B.V., Delft, Holandia Wpisano: Centrient Pharmaceuticals Netherlands B.V., AX Delft, Holandia
(11) 1638715 A. Wykreślono: Novelis Inc., Toronto, Kanada
Wpisano: Novelis Inc., Atlanta, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 1675461 A. Wykreślono: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim am Rhein, Niemcy Wpisano: Bayer CropScience
Aktiengesellschaft, Monheim am Rhein, Niemcy
(11) 1677598 A. Wykreślono: BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, Monheim am Rhein, Niemcy Wpisano: Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy
(11) 1729101 A. Wykreślono: CENTRO SVILUPPO MATERIALI
S.p.A., Roma, Włochy; Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell’Informazione e delle Telecomunicazioni, con sede presso il Politecnico di Torino, Torino, Włochy Wpisano: Istituto di Elettronica e di
Ingegneria dell’Informazione e delle Telecomunicazioni, con sede
presso il Politecnico di Torino, Torino, Włochy; RINA CONSULTING-CENTRO SVILUPPO MATERIALI S.p.A., Rzym, Włochy
(11) 1695767 A. Wykreślono: MONSANTO EUROPE S.A., Brussels, Belgia Wpisano: Bayer Agriculture BVBA, Antwerpen, Belgia
(11) 1751109 A. Wykreślono: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim am Rhein, Niemcy Wpisano: Bayer CropScience
Aktiengesellschaft, Monheim am Rhein, Niemcy
(11) 1713335 A. Wykreślono: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim am Rhein, Niemcy Wpisano: Bayer CropScience
Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy
(11) 1732806 A. Wykreślono: Jlip, LLC, Lighthouse Point,
Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: ZapIP LLC, Cherry Hill, Stany
Zjednoczone Ameryki
(11) 1771071 A. Wykreślono: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim am Rhein, Niemcy Wpisano: Bayer CropScience
Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy
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(11) 1784169 A. Wykreślono: Bouty S.P.A., Milano, Włochy
Wpisano: IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.r.l., Lodi, Włochy
(11) 1726673 A. Wykreślono: Sandvik Intellectual Property
AB, Sandviken, Szwecja Wpisano: Hyperion Materials & Technologies (Sweden) AB, Stockholm, Szwecja
(11) 1877855 A. Wykreślono: Carl Zeiss Vision Australia Holdings Ltd., Lonsdale, Australia Wpisano: Carl Zeiss Vision Australia
Holdings Ltd., Lonsdale, Australia; Carl Zeiss Vision Inc., San Diego,
Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 1865931 A. Wykreślono: Bouty S.P.A., Milano, Włochy
Wpisano: IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.r.l., Lodi, Włochy
(11) 1903865 A. Wykreślono: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim am Rhein, Niemcy Wpisano: Bayer CropScience
Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy
(11) 1909601 A. Wykreślono: AlzChem AG, Trostberg, Niemcy Wpisano: AlzChem Trostberg GmbH, Trostberg, Niemcy
(11) 1962621 A. Wykreślono: Arla Foods Amba, Viby, Dania; Chr. Hansen A/S, Hørsholm, Dania Wpisano: Chr. Hansen A/S,
Hørsholm, Dania
(11) 1956913 A. Wykreślono: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim am Rhein, Niemcy Wpisano: Bayer CropScience
Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy
(11) 1894847 A. Wykreślono: Rundpack AG, Diepoldsau,
Szwajcaria Wpisano: greiner packaging ag, Diepoldsau, Szwajcaria
(11) 1925563 A. Wykreślono: Monsanto Europe, Antwerpen,
Belgia Wpisano: Bayer Agriculture BVBA, Antwerpen, Belgia
(11) 2022342 A. Wykreślono: CFT S.p.A., Parma, Włochy
Wpisano: CFT S.p.A., Parma, Włochy
(11) 1998750 A. Wykreślono: ONXEO, Paryż, Francja Wpisano: VECTANS PHARMA, Saint-Cloud, Francja
(11) 1984575 A. Wykreślono: ESCO CORPORATION, Portland, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: ESCO Group LLC, Portland, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2040547 A. Wykreślono: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim am Rhein, Niemcy Wpisano: Bayer CropScience
Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy
(11) 2076633 A. Wykreślono: ESCO CORPORATION, Portland, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: ESCO Group LLC, Portland, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2097479 A. Wykreślono: Cook Composites & Polymers
Company, North Kansas City, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: CCP Composites US, North Kansas City, Stany Zjednoczone
Ameryki
(11) 2097479 A. Wykreślono: CCP Composites US, North
Kansas City, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: CCP Composites US LLC, North Kansas City, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2097479 A. Wykreślono: CCP Composites US LLC, North
Kansas City, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: PCCR USA, Inc.,
Carpentersville, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2097479 A. Wykreślono: PCCR USA, Inc., Carpentersville, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Polynt Composites USA
Inc., Carpentersville, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2102577 A. Wykreślono: Amec Foster Wheeler Energia Oy, Espoo, Finlandia Wpisano: Sumitomo SHI FW Energia Oy,
Espoo, Finlandia
(11) 2080841 A. Wykreślono: RUWA-Drahtschweisswerk AG,
Sumiswald, Szwajcaria Wpisano: Peikko Group Oy, Lahti, Finlandia
(11) 2115356 A. Wykreślono: Inotec GmbH & Co. Holding
und Handels KG, Reutlingen, Niemcy Wpisano: Inotec GmbH Maschinenentwicklung und Vertrieb, Reutlingen, Niemcy
(11) 2132024 A. Wykreślono: Friatec Aktiengesellschaft,
Mannheim, Niemcy Wpisano: Friatec GmbH, Mannheim, Niemcy
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(11) 2160498 A. Wykreślono: ESCO CORPORATION, Portland, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: ESCO Group LLC, Portland, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2440337 A. Wykreślono: MCD ENGINEERING LTD, Dungannon, Wielka Brytania Wpisano: Proflow Waste Solutions Ltd.,
Dungannon, Wielka Brytania

(11) 2149088 A. Wykreślono: Real Enterprise Solutions Development B.V., ‚s-Hertogenbosch, Holandia Wpisano: RES Software Development B.V., MV ‚s-Hertogenbosch, Holandia

(11) 2393828 A. Wykreślono: Amunix Operating Inc., Mountain View, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Amunix Pharmaceuticals, Inc., Mountain View c, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2164907 A. Wykreślono: BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, Niemcy Wpisano: Omya International AG, Oftringen, Szwajcaria

(11) 2493902 A. Wykreślono: Straitmark Holding AG, Zug,
Szwajcaria Wpisano: MONSANTO TECHNOLOGY LLC, St. Louis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2170098 A. Wykreślono: AlzChem AG, Trostberg, Niemcy Wpisano: AlzChem Trostberg GmbH, Trostberg, Niemcy
(11) 2195357 A. Wykreślono: Cook Composites and Polymers Company, North Kansas City, Stany Zjednoczone Ameryki
Wpisano: CCP Composites US, North Kansas City, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2195357 A. Wykreślono: CCP Composites US, North
Kansas City, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: CCP Composites US LLC, North Kansas City, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2506978 A. Wykreślono: Exner, Hubertus, Bad Harzburg, Niemcy Wpisano: Exner-Geiger Technology GmbH & Co. KG,
Langelsheim, Niemcy
(11) 2440061 A. Wykreślono: Bayer CropScience LP, Research Triangle Park, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Bayer
CropScience LP, St. Louis, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2452798 A. Wykreślono: Kingspan Unidek GmbH, Bretten, Niemcy Wpisano: Steinbacher Dämmstoff Gesellschaft m.b.H.,
Erpfendorf, Austria

(11) 2195357 A. Wykreślono: CCP Composites US LLC, North
Kansas City, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: PCCR USA, Inc.,
Carpentersville, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2468973 A. Wykreślono: Uponor Innovation AB, Virsbo,
Szwecja Wpisano: Zent-Frenger GmbH, Heppenheim, Niemcy

(11) 2195357 A. Wykreślono: PCCR USA, Inc., Carpentersville, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Polynt Composites USA
Inc., Carpentersville, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2351747 A. Wykreślono: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim, Niemcy Wpisano: Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy

(11) 2219807 A. Wykreślono: Sandvik Intellectual Property
AB, Sandviken, Szwecja Wpisano: Hyperion Materials & Technologies (Sweden) AB, Stockholm, Szwecja

(11) 2397914 A. Wykreślono: S-Printing Solution Co., Ltd.,
Suwon, Korea Południowa Wpisano: HP Printing Korea Co., Ltd., Suwon, Korea Południowa

(11) 2187187 A. Wykreślono: Schenck Process Europe
GmbH, Darmstadt, Niemcy Wpisano: Schenck Process Europe
GmbH, Darmstadt, Niemcy

(11) 2455557 A. Wykreślono: Koch, Georg, Kirchhundem,
Niemcy Wpisano: Schöck Bauteile GmbH, Baden-Baden, Niemcy

(11) 2234489 A. Wykreślono: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim, Niemcy Wpisano: Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy

(11) 2571917 A. Wykreślono: AlzChem AG, Trostberg, Niemcy Wpisano: AlzChem Trostberg GmbH, Trostberg, Niemcy
(11) 2577287 A. Wykreślono: Mondello, Luigi, Vill. Ganzirri,
Włochy Wpisano: Chromaleont S.r.l., Mesyna, Włochy

(11) 2377972 A. Wykreślono: GP Joule Holding GmbH & Co.
KG, Reußenköge, Niemcy Wpisano: H-TEC SYSTEMS GmbH, Lübeck,
Niemcy

(11) 2548460 A. Wykreślono: Chunga UG (Haftungsbeschränkt), Mainz, Niemcy Wpisano: SHISH UG (Haftungsbeschränkt), Neukirchen, Niemcy

(11) 2210983 A. Wykreślono: ESCO CORPORATION, Portland, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: ESCO Group LLC, Portland, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2656988 A. Wykreślono: Sandvik Intellectual Property
AB, Sandviken, Szwecja Wpisano: Hyperion Materials & Technologies (Sweden) AB, Stockholm, Szwecja

(11) 2229815 A. Wykreślono: Bayer CropScience AG, Monheim, Niemcy Wpisano: Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim am Rhein, Niemcy

(11) 2678368 A. Wykreślono: AlzChem AG, Trostberg, Niemcy Wpisano: AlzChem Trostberg GmbH, Trostberg, Niemcy

(11) 2229815 A. Wykreślono: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim am Rhein, Niemcy Wpisano: Bayer CropScience
Aktiengesellschaft, Monheim am Rhein, Niemcy
(11) 2405065 A. Wykreślono: Koch, Georg, Kirchhundem,
Niemcy Wpisano: Schöck Bauteile GmbH, Baden-Baden, Niemcy

(11) 2678369 A. Wykreślono: AlzChem AG, Trostberg, Niemcy Wpisano: AlzChem Trostberg GmbH, Trostberg, Niemcy
(11) 2699092 A. Wykreślono: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim am Rhein, Niemcy Wpisano: Bayer CropScience
Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy

(11) 2354343 A. Wykreślono: RUWA-Drahtschweisswerk AG,
Sumiswald, Szwajcaria Wpisano: Peikko Group Oy, Lahti, Finlandia

(11) 2699093 A. Wykreślono: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim, Niemcy Wpisano: Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy

(11) 2327304 A. Wykreślono: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim am Rhein, Niemcy Wpisano: Bayer CropScience
Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy

(11) 2836305 A. Wykreślono: Tecnologica S.A.S. di Vanella Salvatore & C., Pesaro, Włochy Wpisano: Daitech S.A., Chiasso,
Szwajcaria

(11) 2414247 A. Wykreślono: Rundpack AG, Diepoldsau,
Szwajcaria Wpisano: greiner packaging ag, Diepoldsau, Szwajcaria

(11) 2723767 A. Wykreślono: Haag-Streit Medtech AG,
Köniz, Szwajcaria Wpisano: Arctos Medical AG, Berno, Szwajcaria

(11) 2414102 A. Wykreślono: Monsanto Europe N.V., Antwerpen, Belgia Wpisano: Bayer Agriculture BVBA, Antwerpen, Belgia

(11) 2726413 A. Wykreślono: AlzChem AG, Trostberg, Niemcy Wpisano: AlzChem Trostberg GmbH, Trostberg, Niemcy

(11) 2440337 A. Wykreślono: Waste Systems Limited, Plumbridge, Wielka Brytania Wpisano: Waste Systems Limited, Belfast,
Wielka Brytania

(11) 2726414 A. Wykreślono: AlzChem AG, Trostberg, Niemcy Wpisano: AlzChem Trostberg GmbH, Trostberg, Niemcy

(11) 2440337 A. Wykreślono: Waste Systems Limited, Belfast, Wielka Brytania Wpisano: MCD ENGINEERING LTD, Dungannon, Wielka Brytania

(11) 2736800 A. Wykreślono: DCNS, Paris, Francja Wpisano:
NAVAL GROUP, Paris, Francja
(11) 2768807 A. Wykreślono: Siena Biotech S.p.A., Siena,
Włochy Wpisano: AOP Orphan Pharmaceuticals AG, Vienna, Austria
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(11) 2768807 A. Wykreślono: AOP Orphan Pharmaceuticals
AG, Vienna, Austria Wpisano: Ipsol AG, Vaduz, Liechtenstein

OGŁOSZENIA

(11) 2780388 A. Wykreślono: AlzChem AG, Trostberg, Niemcy Wpisano: AlzChem Trostberg GmbH, Trostberg, Niemcy

SPROSTOWANIA OPISÓW PATENTOWYCH

(11) 2732104 A. Wykreślono: Esco Corporation, Portland,
Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: ESCO Group LLC, Portland,
Stany Zjednoczone Ameryki

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

(11) 2793777 A. Wykreślono: Kröning, Thomas, Dresden,
Niemcy Wpisano: Kröning Marcus, Drezno, Niemcy

(T3) (11) 2796501 Postanowiono tłumaczenie opisu patentowego
ponownie opublikować ze względu na błędy stwierdzone przez
EPO (publikacja EP 2796501 B9)

(11) 2772261 A. Wykreślono: Teijin Pharma Limited, Tokyo,
Japonia Wpisano: Teijin Limited, Osaka, Japonia
(11) 2855253 A. Wykreślono: Z Knowledge B.V., Ijmuiden, Holandia Wpisano: Hydrauvision Beheer B.V., DA Schoondijke, Holandia
(11) 2880071 A. Wykreślono: AlzChem AG, Trostberg, Niemcy Wpisano: AlzChem Trostberg GmbH, Trostberg, Niemcy
(11) 2880072 A. Wykreślono: AlzChem AG, Trostberg, Niemcy Wpisano: AlzChem Trostberg GmbH, Trostberg, Niemcy

OŚWIADCZENIA
O GOTOWOŚCI UDZIELENIA
LICENCJI (LICENCJA OTWARTA)

(11) 2917923 A. Wykreślono: Premo, S.L., Campanillas, Hiszpania Wpisano: Premo, S.A., Campanillas (Malaga), Hiszpania

PATENTY

(11) 2746413 A. Wykreślono: Sandvik Intellectual Property
AB, Sandviken, Szwecja Wpisano: Hyperion Materials & Technologies (Sweden) AB, Stockholm, Szwecja
(11) 2816293 A. Wykreślono: Tecnologica S.A.S. di Vanella Salvatore & C., Pesaro, Włochy Wpisano: Daitech S.A., Chiasso,
Szwajcaria
(11) 2986107 A. Wykreślono: Buhler (Changzhou) Insect
Technologies Co.Ltd., Liyang, Chiny Wpisano: Bühler Insect Technology Solutions AG, Uzwil, Szwajcaria
(11) 3017123 A. Wykreślono: Groz-Beckert KG, Albstadt,
Niemcy Wpisano: Solidian GmbH, Albstadt, Niemcy
(11) 3047081 A. Wykreślono: Groz-Beckert KG, Albstadt,
Niemcy Wpisano: Solidian GmbH, Albstadt, Niemcy
(11) 3071692 A. Wykreślono: IFP Energies nouvelles, Rueil-Malmaison, Francja; Proteus, Longjumeau, Francja; Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S.), Paris, Francja Wpisano:
IFP Energies nouvelles, Rueil-Malmaison, Francja
(11) 3071693 A. Wykreślono: IFP Energies nouvelles, Rueil-Malmaison, Francja; Proteus, Longjumeau, Francja; Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S.), Paris, Francja Wpisano:
IFP Energies nouvelles, Rueil-Malmaison, Francja
(11) 3089841 A. Wykreślono: Fill Gesellschaft m.b.H., Gurten, Austria Wpisano: Nemak Europe GmbH, Frankfurt nad Menem,
Niemcy
(11) 3054658 A. Wykreślono: SnapTrack, Inc., San Diego, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: QUALCOMM Incorporated, San
Diego, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 3158987 A. Wykreślono: Paolo Gobbi Frattini S.r.l., Milano, Włochy Wpisano: ADIENNE Pharma & Biotech SA, Lugano,
Szwajcaria

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) 230468 (22) 2015 11 23 10/2018
(-)
(54) Zbiornik odsiarczająco-odwadniający biogaz
(73) INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Al. Hrabska 3
Falenty
05-090 Raszyn

2019 11 04

(B1) (11) 234079 (22) 2014 02 17 01/2020
(54) Laminat metalowo-polimerowy
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin

2019 10 21

(-)

(B1) (11) 234080 (22) 2017 01 27 01/2020
(-)
2019 10 21
(54) Mieszalnik, zwłaszcza do mieszania tworzyw polimerowych z
napełniaczem
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
(B1) (11) 234081 (22) 2017 01 27 01/2020
(-)
2019 10 21
(54) Mieszalnik, zwłaszcza do mieszania tworzyw polimerowych z
napełniaczem
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
(B1) (11) 234082 (22) 2017 12 08
(54) Profil kompozytowy
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin

01/2020

(-)

2019 10 16

(B1) (11) 234083 (22) 2016 07 08 01/2020
(-)
2019 10 11
(54) Sposób wytwarzania czystego optycznie (+)-(R)-7-hydroksyflawanonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
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(B1) (11) 234084 (22) 2016 07 08 01/2020
(-)
2019 10 11
(54) Sposób wytwarzania czystego optycznie (+)-(R)-7-hydroksyflawanonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 234085 (22) 2016 09 05 01/2020
(-)
2019 10 21
(54) 4’-O-β-D-glukopiranozylo-4,2’-dihydroksy-3’-[3”-metylobutylo]6’-metoksy-α,β-dihydrochalkon i sposób otrzymywania 4’-O-β-Dglukopiranozylo-4,2’-dihydroksy-3’-[3”-metylobutylo]-6’-metoksyα,β-dihydrochalkonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 234086 (22) 2016 09 09 01/2020
(-)
2019 10 21
(54) 4’-O-β-D-4’’’-O-metylo-glukopiranozylo-4,2’-dihydroksy-3’-[3”metylobutylo]-6’-metoksy-α,β-dihydrochalkon i sposób otrzymywania 4’-O-β-D-4’’’-O-metylo-glukopiranozylo-4,2’-dihydroksy-3’[3”-metylobutylo]-6’-metoksy-α,β-dihydrochalkonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 234087 (22) 2016 09 05 01/2020
(-)
2019 10 25
(54) 7-O-β-D-glukopiranozylo-4’-hydroksy-8-[3’’-metylobutylo]-5metoksyflawanon i sposób otrzymywania 7-O-β-D-glukopiranozylo-4’-hydroksy-8-[3’’-metylobutylo]-5-metoksyflawanonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 234088 (22) 2016 09 05 01/2020
(-)
2019 10 21
(54)
7-O-β-D-4’’’-O-metylo-glukopiranozylo-4’-hydroksy-8-[3”metylobutylo]-5-metoksyflawanon i sposób otrzymywania 7-Oβ - D - 4’’’- O - m e t y l o - gluko p ir an oz y l o - 4’- hydro k s y - 8 - [3”metylobutylo]-5-metoksyflawanonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 234089 (22) 2018 02 02 01/2020
(-)
2019 10 14
(54) (E)-oksym 2,4-dimetoksy-4’-fenylochalkonu i (Z)-oksym 2,4-dimetoksy-4’-fenylochalkonu oraz sposób ich jednoczesnego otrzymywania
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 234090 (22) 2018 02 02 01/2020
(-)
2019 10 14
(54) (E)-oksym 4-etoksy-4’-fenylochalkonu i (Z)-oksym 4-etoksy-4’-fenylochalkonu oraz sposób ich jednoczesnego otrzymywania
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 234091 (22) 2018 02 02 01/2020
(-)
2019 10 14
(54) (E)-oksym 4’-fenylo-4-nitrochalkonu i (Z)-oksym 4’-fenylo-4-nitrochalkonu oraz sposób ich jednoczesnego otrzymywania
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 234092 (22) 2018 02 02 01/2020
(-)
2019 10 14
(54) (E)-oksym 4’-fenylo-4-metylochalkonu i (Z)-oksym 4’-fenylo-4-metylochalkonu oraz sposób ich jednoczesnego otrzymywania
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
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ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 234093 (22) 2018 02 02 01/2020
(-)
2019 10 14
(54) (E)-oksym 4’-fenylo-4-fluorochalkonu i (Z)-oksym 4’-fenylo-4-fluorochalkonu oraz sposób ich jednoczesnego otrzymywania
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 234094 (22) 2018 02 02 01/2020
(-)
2019 10 14
(54) (E)-oksym 4-etylo-4’fenylochalkonu i (Z)-oksym 4-etylo-4’-fenylochalkonu oraz sposób ich jednoczesnego otrzymywania
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 234095 (22) 2018 02 02 01/2020
(-)
2019 10 14
(54) (E)-oksym 4’-fenylo-4-karboksychalkonu i (Z)-oksym 4’-fenylo-4-karboksychalkonu oraz sposób ich jednoczesnego otrzymywania
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 234096 (22) 2018 02 02 01/2020
(-)
2019 10 14
(54) (E)-oksym 4-chloro-4’-fenylochalkonu i (Z)-oksym 4-chloro-4’-fenylochalkonu oraz sposób ich jednoczesnego otrzymywania
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 234097 (22) 2018 02 02 01/2020
(-)
2019 10 14
(54) (E)-oksym 4-bromo-4’-fenylochalkonu i (Z)-oksym 4-bromo-4’-fenylochalkonu oraz sposób ich jednoczesnego otrzymywania
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
PATENTY EUROPEJSKIE
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu europejskiego, datę zgłoszenia, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu
Patentowego, w którym ogłoszono o złożeniu tłumaczenia patentu
europejskiego, wysokość opłaty licencyjnej (jeśli uprawniony ją podał)
i datę złożenia oświadczenia, tytuł wynalazku oraz nazwisko i imię lub
nazwę uprawnionego z adresem.
(T3) (11) 2141285 (22) 2008 07 03 10/2016
(54) Narzędzie wiertnicze i mieszające
(73) KGS Keller Geräte & Service GmbH
Kaiserleistr. 8,
63067 Offenbach, Niemcy

(-)

2019 09 10

(T3) (11) 2896450 (22) 2013 08 13 11/2019
(-)
2019 09 20
(54) SPOSÓB OBRÓBKI RTĘCI W GAZACH SPALINOWYCH
(73) Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd.
3-1, Minatomirai 3-chome, Nishi-ku,
220-8401 Yokohama, Japonia
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ZŁOŻONE WNIOSKI O UDZIELENIE
DODATKOWEGO PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu podstawowego i tytuł wynalazku, numer i datę złożenia wniosku, nazwisko i imię
lub nazwę i adres uprawnionego, numer i datę pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym
zezwoleniu, numer i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej
na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym zezwoleniu oraz datę złożenia wniosku o przedłużenie obowiązywania
dodatkowego prawa ochronnego (jeśli złożono).
(T3) (68) 2257311
(54) Koniugaty cząsteczek czynnika VIII
(21) 0604 (22) 2019 12 11
(71) Novo Nordisk A/S, BAGSVÆRD (DK)
(93) EU/1/19/1374 2019 06 24 ESPEROCT - PEGYLOWANY TUROKTOKOG ALFA
(T3) (68) 2767537
(54) DIHYDROPIRYDOFTALAZYNONOWE INHIBITORY POLI(ADP-RYBOZO)POLIMERAZY (PARP)
(21) 0605 (22) 2019 12 19
(71) Medivation Technologies, Inc., SAN FRANCISCO (US)
(93) EU/1/19/1377 2019 06 24 TALZENNA - TALAZOPARYB
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ZŁOŻONE WNIOSKI
O PRZEDŁUŻENIE OBOWIĄZYWANIA
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.
(B1) (68)192359
(54) Pochodna GLP-1(7-37) lub analogu GLP-1(7-37), środek farmaceutyczny oraz zastosowanie pochodnej GLP-1(7-37) lub analogu
GLP-1(7-37)
(21) 0149 (22) 2009 11 13
(71) NOVO NORDISK A/S, BAGSVÆRD (DK)
(93) EU/1/09/529/001 do 005 2009 06 30 VICTOZA-LIRAGLUTYD
(98) 2019 11 19
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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 71 165 do nr 71 214 oraz 67 875)

(72) MARCZUK ADAM, Leszno (PL); ZIELIŃSKI DOMINIK,
Włoszakowice (PL)
(73) WERNER KENKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzycko Wielkie (PL)
(54) Regał ekspozycyjny

(Y1) (11) 71190
(41) 2019 05 20
(51) A01C 17/00 (2006.01)
A01C 15/00 (2006.01)
(21) 126767
(22) 2017 11 09
(72) WOREK JERZY, Wiercany (PL)
(73) WOREK JERZY PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOUSŁUGOWO-HANDLOWE WOPROL, Wiercany (PL)
(54) Łopatka wysiewająca tarczy wyrzutowej do odśrodkowego
rozsiewacza nawozów

(Y1) (11) 71183
(41) 2019 07 01
(51) A47F 5/10 (2006.01)
A47F 5/11 (2006.01)
A47F 7/00 (2006.01)
(21) 126897
(22) 2017 12 20
(72) MARCZUK ADAM, Leszno (PL); ZIELIŃSKI DOMINIK,
Włoszakowice (PL)
(73) WERNER KENKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzycko Wielkie (PL)
(54) Regał ekspozycyjny

(Y1) (11) 71166
(41) 2017 12 18
(51) A42B 3/30 (2006.01)
A42B 3/04 (2006.01)
A62B 18/08 (2006.01)
(62) 417443
(21) 127745
(22) 2016 06 06
(72) GÓRECKI KAMIL, Bydgoszcz (PL)
(73) KALISKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU TERENOWEGO W KALISZU
SPÓŁKA AKCYJNA, Kalisz (PL)
(54) Wizjer hełmu ratowniczego, zwłaszcza strażackiego

(Y1) (11) 71202
(41) 2019 05 06
(51) A47G 1/24 (2006.01)
A45D 42/16 (2006.01)
(21) 126737
(22) 2017 10 26
(72) CIASTON WOJCIECH, Warszawa (PL); JAMIOŁKOWSKI LESZEK,
Warszawa (PL)
(73) MIIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(54) Stelaż meblowy

(Y1) (11) 71182
(41) 2019 07 01
(51) A47F 5/10 (2006.01)
A47F 5/11 (2006.01)
A47F 7/00 (2006.01)
(21) 126896
(22) 2017 12 20

(Y1) (11) 71169
(41) 2017 05 08
(51) A47L 17/02 (2006.01)
E03C 1/00 (2006.01)
(21) 124519
(22) 2015 10 26
(72) WIECZOREK PIOTR, Łódź (PL); MORDAKA PIOTR, Wolbórz (PL)
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(73) WAGRAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(54) Zlewozmywak ze szkła i stali
(Y1) (11) 71168
(41) 2017 05 08
(51) A47L 17/02 (2006.01)
E03C 1/00 (2006.01)
(21) 124520
(22) 2015 10 26
(72) WIECZOREK PIOTR, Łódź (PL); MORDAKA PIOTR, Wolbórz (PL)
(73) WAGRAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(54) Zlewozmywak z kompozytu granitowego i stali
(Y1) (11) 71175
(41) 2018 10 22
(51) A61M 16/04 (2006.01)
(21) 127226
(22) 2018 04 10
(30) 202017002009.2 2017 04 15
DE
(72) RAMDOHR BASTIAN, Halberstadt (DE)
(73) Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH, Halberstadt (DE)
(54) Układ wprowadzania rurki tracheotomijnej do otworu tracheotomijnego
(Y1) (11) 71191
(41) 2019 09 09
(51) B01D 17/00 (2006.01)
B01D 45/00 (2006.01)
G01N 33/98 (2006.01)
(21) 127094
(22) 2018 03 05
(72) TURZAŃSKI MAREK, Zielona Góra (PL); SŁUPSKI MARCIN,
Zielona Góra (PL)
(73) ELECTRONIC COMPONENTS AND DEVICES MAREK
TURZAŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Zielona Góra (PL)
(54) Separator przepływu cieczy i powietrza
(Y1) (11) 71214
(41) 2019 07 29
(51) B01D 21/02 (2006.01)
(21) 126966
(22) 2018 01 21
(72) OLSZEWSKI WITOLD, Warszawa (PL); PIETRASZEK PAWEŁ,
Warszawa (PL)
(73) SYMBIONA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Moduł osadnika wielostrumieniowego poziomego
(Y1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 71207
(41) 2016 08 16
B01D 27/08 (2006.01)
123760
(22) 2015 02 02
PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
Przenośny układ oczyszczania powietrza

(Y1) (11) 71212
(41) 2019 05 20
(51) B05B 1/14 (2006.01)
A62C 31/12 (2006.01)
(21) 126766
(22) 2017 11 09
(72) ŁADA ZYGMUNT, Nowa Iwiczna (PL); GBIORCZYK SEBASTIAN,
Suchedniów (PL); KACZOR WALDEMAR, Kielce (PL)
(73) TELESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Głowica czołowo-obwodowa do rozpylania wody
(Y1) (11) 71208
(41) 2019 05 20
(51) B05B 1/14 (2006.01)
A62C 31/12 (2006.01)
E21F 5/00 (2006.01)
(21) 126768
(22) 2017 11 09
(72) ŁADA ZYGMUNT, Nowa Iwiczna (PL); GBIORCZYK SEBASTIAN,
Suchedniów (PL); KACZOR WALDEMAR, Kielce (PL)
(73) TELESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Głowica kopalniana do rozpylania wody z dyszami zderzeniowymi
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(Y1) (11) 71205
(41) 2018 01 15
(51) B23K 26/067 (2006.01)
C21D 1/09 (2006.01)
(21) 125510
(22) 2016 07 11
(72) KUT STANISŁAW, Rzeszów (PL); KOGUT KRZYSZTOF, Przemyśl (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO
ŁUKASIEWICZA, Rzeszów (PL); PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
MASZYN I URZĄDZEŃ PLASMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemyśl (PL)
(54) Rozdzielacz wiązki światła lasera hartowniczego do hartowania
narzędzi, zwłaszcza gnących
(Y1) (11) 71187
(41) 2019 09 09
(51) B23P 19/04 (2006.01)
B25B 13/48 (2006.01)
(21) 127068
(22) 2018 02 27
(72) WOŹNIAK MAREK, Łódź (PL); BATORY DAMIAN, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Ściągacz do ramion wycieraczek pojazdów mechanicznych,
zwłaszcza ramion wycieraczek samochodowych
(Y1) (11) 71181
(41) 2019 09 09
(51) B23P 19/04 (2006.01)
B25B 13/48 (2006.01)
(21) 127069
(22) 2018 02 27
(72) WOŹNIAK MAREK, Łódź (PL); SICZEK KRZYSZTOF, Łódź (PL);
SICZEK KRYSTIAN, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Ściągacz do ramion wycieraczek pojazdów mechanicznych,
zwłaszcza ramion wycieraczek samochodowych
(Y1) (11) 71186
(41) 2019 09 09
(51) B23P 19/04 (2006.01)
B25B 13/48 (2006.01)
(21) 127070
(22) 2018 02 27
(72) WOŹNIAK MAREK, Łódź (PL); JÓŹWIAK PIOTR, Łódź (PL);
SICZEK KRZYSZTOF, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Ściągacz do ramion wycieraczek pojazdów mechanicznych,
zwłaszcza ramion wycieraczek samochodowych
(Y1) (11) 71172
(41) 2019 06 17
(51) B26B 1/10 (2006.01)
B26B 1/00 (2006.01)
B26B 3/00 (2006.01)
(21) 126860
(22) 2017 12 07
(72) NYCEK JAN, Bystre (PL)
(73) NYCEK LILIA POLSKIE ZRZESZENIE TAEKWONDO ITF &
CENTRUM SZKOLENIA SPECJALNEGO SAJN, Bystre (PL)
(54) Nóż myśliwski
(Y1) (11) 71206
(41) 2017 03 13
(51) B26D 7/26 (2006.01)
B26D 1/38 (2006.01)
(21) 125331
(22) 2016 07 12
(30) 201530997
2015 09 09
ES
(72) SÁNCHEZ JOAN BERENGUEL, Girona (ES)
(73) CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS DEL TER, S.A.
(COEMTER), Girona (ES)
(54) Mechanizm regulujący przeciwostrze w maszynie do cięcia
przez uderzenie
(Y1) (11) 71193
(41) 2018 12 17
(51) B29C 47/36 (2006.01)
B29C 47/38 (2006.01)
B29C 47/66 (2006.01)
B29B 7/30 (2006.01)
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B29B 7/32 (2006.01)
B29B 7/34 (2006.01)
B29B 7/42 (2006.01)
(21) 127342
(22) 2018 05 16
(72) FERDYNUS MIROSŁAW, Lublin (PL); SIKORA JANUSZ, Dys (PL);
ANTUNES FERNAN DES COSTA LINO ANTONIO, Braga (PT)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); Universidade
do Minho, Braga (PT)
(54) Urządzenie uplastyczniające wytłaczarki
(Y1) (11) 71194
(41) 2018 12 17
(51) B29C 47/36 (2006.01)
B29C 47/38 (2006.01)
B29C 47/66 (2006.01)
B29B 7/30 (2006.01)
B29B 7/32 (2006.01)
B29B 7/34 (2006.01)
B29B 7/42 (2006.01)
(21) 127343
(22) 2018 05 16
(72) FERDYNUS MIROSŁAW, Lublin (PL); SIKORA JANUSZ, Dys (PL);
LOPES DA CUNHA ANTÓNIO GASPAR, Braga (PT)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); Universidade
do Minho, Braga (PT)
(54) Urządzenie uplastyczniające wytłaczarki jednoślimakowej
(Y1) (11) 67875
(41) 2014 06 09
(51) B61D 35/00 (2006.01)
(21) 121550
(22) 2012 12 04
(72) GRYGIEL MACIEJ, Jasień (PL)
(73) PESA ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(54) Moduł toalety
(Y1) (11) 71179
(41) 2019 02 25
(51) B62D 21/20 (2006.01)
A01D 75/00 (2006.01)
(21) 126528
(22) 2017 08 16
(72) KUDŁA STANISŁAW MAREK, Płock (PL); ADAMCZYK DARIUSZ
WOJCIECH, Płock (PL); TUCHOLSKI TOMASZ, Stare Boryszewo (PL)
(73) TUCHOLSKI TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNE
TUCHOLSKI, Stare Boryszewo (PL)
(54) Belka nośna wózka transportowego
(Y1) (11) 71178
(41) 2019 06 03
(51) B65C 11/06 (2006.01)
B08B 9/08 (2006.01)
B08B 9/023 (2006.01)
(21) 126839
(22) 2017 12 01
(72) BABRAJ PAWEŁ, Prądnik Korzkiewski (PL)
(73) BABRAJ PAWEŁ BAMET, Prądnik Korzkiewski (PL)
(54) Urządzenie do podgrzewania znaków akcyzy naklejonych
na paczkach, zwłaszcza z papierosami
(Y1) (11) 71200
(41) 2019 07 15
(51) B65D 19/26 (2006.01)
B65D 19/28 (2006.01)
B65D 19/38 (2006.01)
(21) 126952
(22) 2018 01 12
(72) MILAND BARTOSZ, Kłobuck (PL)
(73) TPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Częstochowa (PL)
(54) Stelaż do transportu artykułów przemysłowych
(Y1) (11) 71203
(41) 2019 08 12
(51) B65D 41/28 (2006.01)
B65D 51/18 (2006.01)
(21) 127007
(22) 2018 02 08

Nr 1/2020

(72) KAŁCZYŃSKA TERESA, Łaskarzew (PL)
(73) KAŁCZYŃSKA TERESA PPHU JATEX, Łaskarzew (PL)
(54) Nakrętka z zatyczką
(Y1) (11) 71167
(41) 2019 01 14
(51) B65D 51/18 (2006.01)
B65D 47/36 (2006.01)
B65D 41/32 (2006.01)
(21) 126959
(22) 2018 01 16
(30) U201707335
2017 07 11
UA
(72) PAKHOMOV DIMITRY IVANOVICH, Gomel (BY); ZOCHTCHOUK
JAROSLAV VALERIEVICH, D. Klimovka (BY)
(73) INOSTRANNOJE PROIZVODSTVENNOE UNITARNOJE
PREDPRIYATIE ALCOPACK, Gomel (BY)
(54) Element zamykający dla pojemnika
(Y1) (11) 71177
(41) 2019 06 03
(51) B65D 90/54 (2006.01)
F26B 25/08 (2006.01)
(21) 126817
(22) 2017 11 24
(72) DOMORADZKI MAREK, Koluszki (PL); SZULC JOANNA,
Bydgoszcz (PL); POĆWIARDOWSKI WOJCIECH, Bydgoszcz (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Konstrukcja ruchomego sita do opróżniania suszarki komorowej
(Y1) (11) 71210
(41) 2019 01 28
(51) D06F 53/00 (2006.01)
(21) 126492
(22) 2017 07 21
(72) KRUK STANISŁAW, Koczała (PL); ZAWIEŚNICKI PIOTR,
Miastko (PL)
(73) DAJAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Koszalin (PL)
(54) Składana suszarka, zwłaszcza do bielizny
(Y1) (11) 71201
(41) 2019 06 17
(51) D21H 21/30 (2006.01)
H05B 33/00 (2006.01)
B32B 29/00 (2006.01)
(21) 126878
(22) 2017 12 15
(72) ŁUNIEWSKI ANDRZEJ, Kobyłka (PL); HOŁOWICZ PIOTR,
Klembów (PL); DĄBROWSKI WŁADYSŁAW, Kobyłka (PL)
(73) ŁUNIEWSKI ANDRZEJ ARTDRUK ZAKŁAD POLIGRAFICZNY,
Kobyłka (PL)
(54) Arkusz drukowany z wielokolorową strukturą elektroluminescencyjną
(Y1) (11) 71192
(41) 2019 05 20
(51) E02D 27/00 (2006.01)
E04B 2/88 (2006.01)
(21) 126785
(22) 2017 11 14
(72) BORUCKI GRZEGORZ, Oborniki Wielkopolskie (PL)
(73) PROMET-BIN BORUCKI SPÓŁKA JAWNA, Oborniki
Wielkopolskie (PL)
(54) Węzeł konstrukcyjny posadowienia ścian osłonowych wielko
powierzchniowego obiektu budowlanego, zwłaszcza hali przemysłowej i/lub handlowej
(Y1) (11) 71165
(41) 2019 04 08
(51) E03F 5/22 (2006.01)
E03F 5/10 (2006.01)
E03B 5/04 (2006.01)
(21) 126645
(22) 2017 09 29
(72) GAWĘDA TADEUSZ, Katowice (PL)
(73) PQP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ruda Śląska (PL)
(54) Zbiornik przepompowni zbiornikowej
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(Y1) (11) 71213
(41) 2019 07 15
(51) E04C 1/40 (2006.01)
E04B 2/02 (2006.01)
(21) 126944
(22) 2018 01 10
(72) BUCHCIK ANDRZEJ, Skrzyszów (PL)
(73) BRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Czyżowice (PL)
(54) Element budowlany wykorzystujący elementy pochodne powstałe w procesie łupania pustaków
(Y1) (11) 71171
(41) 2019 06 17
(51) E04C 2/24 (2006.01)
E04C 2/296 (2006.01)
E04B 2/54 (2006.01)
(21) 126859
(22) 2017 12 07
(72) LEJMAN PIOTR, Chełm (PL)
(73) BUDMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chełm (PL)
(54) Przegroda do lekkiego prefabrykowanego domu, zwłaszcza
do budowy domu z prefabrykowanych drewnianych elementów
(Y1) (11) 71180
(41) 2016 09 26
(51) E04F 15/022 (2006.01)
(62) 411694
(21) 128144
(22) 2015 03 23
(72) WILAND DARIUSZ, Wolice (PL)
(73) WILAND DARIUSZ, Wolice (PL)
(54) Wielowarstwowy panel podłogowy
(Y1) (11) 71198
(41) 2019 09 09
(51) E04F 19/04 (2006.01)
F21S 4/00 (2016.01)
F21V 33/00 (2006.01)
F21W 111/027 (2006.01)
(21) 127081
(22) 2018 03 01
(72) PROKOP BONIFACY KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) PROKOP BONIFACY KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWE LANCO, Warszawa (PL)
(54) Profil aluminiowy z podświetleniem LED
(Y1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 71188
(41) 2019 09 09
E05B 1/00 (2006.01)
127076
(22) 2018 02 28
CZARNECKI RYSZARD, Chrzanów (PL)
FIXAL R. CZARNECKI, M. JUREK SPÓŁKA JAWNA, Chrzanów (PL)
Łącznik do mocowania pochwytu do drzwi

(Y1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 71176
(41) 2019 09 09
E05B 1/00 (2006.01)
127077
(22) 2018 02 28
CZARNECKI RYSZARD, Chrzanów (PL)
FIXAL R. CZARNECKI, M. JUREK SPÓŁKA JAWNA, Chrzanów (PL)
Łącznik do mocowania pochwytu drzwiowego

(Y1) (11) 71204
(41) 2019 02 11
(51) E05B 3/00 (2006.01)
(21) 126513
(22) 2017 08 01
(72) KATRZYŃSKI DARIUSZ, Chełmno (PL)
(73) FAM-TECHNIKA ODLEWNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełmno (PL)
(54) Klamka okienna
(Y1)
(51)
(21)
(30)
(72)
(73)
(54)

(11) 71197
(41) 2018 12 03
E05D 11/00 (2006.01)
127546
(22) 2016 11 30
2015UB06027
2015 11 30
IT
SOLDERA GIANCARLO, Nervesa della Battaglia (IT)
OTLAV S.p.A, Santa Lucia di Piave (IT)
Element osłaniający do ukrytych zawiasów
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(Y1) (11) 71173
(41) 2019 06 03
(51) E06B 1/56 (2006.01)
E06B 1/64 (2006.01)
(21) 127805
(22) 2018 11 23
(30) U201731439
2017 11 24
ES
(72) CORTIZO BLANCO JAVIER AMAILO, Barcelona (ES); ALVAREZ
COUSO JOSE ANTONIO, EL Masnou (ES)
(73) CORTIZO BLANCO JAVIER AMAILO, Barcelona (ES); ALVAREZ
COUSO JOSE ANTONIO, EL Masnou (ES); TERREROS ULIBARRI
AZIBAR, Arrigorriaga (ES)
(54) Węgar do ramy drzwiowej lub okiennej
(Y1) (11) 71185
(41) 2018 08 27
(51) E06B 9/40 (2006.01)
E04F 10/02 (2006.01)
(21) 126037
(22) 2017 02 14
(72) FLOREK RYSZARD, Łosie (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Osłona okienna z filtrem oczyszczającym przepływające przez
nią powietrze
(Y1) (11) 71195
(41) 2016 07 18
(51) E21B 7/02 (2006.01)
B62D 53/00 (2006.01)
E21D 20/00 (2006.01)
E02F 9/00 (2006.01)
E21B 15/00 (2006.01)
(62) 410910
(21) 127995
(22) 2015 01 12
(72) KAŹMIERCZAK WIESŁAW, Lubin (PL); MAKUCHOWSKI
RYSZARD, Legnica (PL); MŁYŃCZAK MARIUSZ, Złotoryja (PL);
OSTAPÓW LESŁAW, Legnica (PL); KULAS JACEK, Złotoryja (PL); RAK
ROBERT, Złotoryja (PL); SZURLEJ TOMASZ, Złotoryja (PL); KUCFIR
WOJCIECH, Jawor (PL)
(73) MINE MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilków (PL)
(54) Samojezdny wóz wiercący do niskich wyrobisk
(Y1) (11) 71209
(41) 2018 11 19
(51) E21D 20/00 (2006.01)
E21B 19/08 (2006.01)
E21B 7/02 (2006.01)
(21) 126348
(22) 2017 05 12
(72) KAŹMIERCZAK WIESŁAW, Lubin (PL); KULAS JACEK,
Złotoryja (PL); MAKUCHOWSKI RYSZARD, Legnica (PL); MŁYŃCZAK
MARIUSZ, Złotoryja (PL); OSTAPÓW LESŁAW, Legnica (PL)
(73) MINE MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilków (PL)
(54) Wieżyczka wiercąco-kotwiąca
(Y1) (11) 71211
(41) 2019 05 06
(51) E21F 5/00 (2006.01)
E21C 35/22 (2006.01)
(21) 126736
(22) 2017 10 27
(72) GULAN JAN, Mikołów (PL); MAKARA DAWID, Gliwice (PL)
(73) GULAN JAN ZAKŁAD ŚLUSARSKO-MECHANICZNY GULMECH,
Mikołów (PL)
(54) Bateria dysz zraszająca organ urabiający kombajnu chodnikowego
(Y1) (11) 71174
(41) 2017 12 18
(51) F16H 1/00 (2006.01)
F16H 1/20 (2006.01)
(21) 125220
(22) 2016 06 13
(72) CEBULA DANUTA, Gliwice (PL); KALITA MAREK, Gliwice (PL);
BAŁAGA DOMINIK, Gliwice (PL); SIEGMUND MICHAŁ, Strzebiń (PL);
OSSA JAN, Tychy (PL)
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(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Zakrętarka z mimośrodową przekładnią cykloidalną
(Y1) (11) 71199
(41) 2019 08 12
(51) F16K 1/18 (2006.01)
A62C 4/00 (2006.01)
A62C 3/04 (2006.01)
(21) 126985
(22) 2018 01 31
(72) MACIEJEWSKI KAZIMIERZ, Stężyca (PL); WESOŁOWSKI MAREK
JANUSZ, Stężyca (PL)
(73) ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH ENERGETYKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stężyca (PL)
(54) Klapa odcinająca zbiornika stałych substancji palnych
(Y1) (11) 71184
(41) 2018 04 23
(51) F16S 3/00 (2006.01)
(21) 125662
(22) 2016 10 10
(72) KĘDZIORA WOJCIECH, Kruszwica (PL); MATYSEK JAROSŁAW,
Stanomin (PL); SÓJKOWSKI MARCIN, Kruszwica (PL); PACHOLSKA
SYLWIA, Inowrocław (PL)
(73) KĘDZIORA WOJCIECH ZPMS, Kruszwica (PL)
(54) Profil
(Y1) (11) 71196
(41) 2019 07 01
(51) F25D 3/00 (2006.01)
F28D 1/00 (2006.01)
B67D 7/80 (2010.01)
(21) 127908
(22) 2018 12 19
(30) 20172928
2017 12 26
UA
(72) GUMENNYI IGOR GRIGOROVICH, Kharkiv city (UA)
(73) OU UBC Holding Group, Tallinn (EE)
(54) Układ chłodzenia instalacji przesyłu napojów
(Y1) (11) 71189
(41) 2019 05 20
(51) F26B 17/20 (2006.01)
(21) 126763
(22) 2017 11 08
(72) POTOCKI TADEUSZ, Milanówek (PL); POTOCKI KRZYSZTOF,
Piastów (PL)
(73) TESTMER SPÓŁKA AKCYJNA, Reguły (PL)
(54) Suszarka łopatowa
(Y1) (11) 71170
(41) 2018 09 24
(51) G09B 23/28 (2006.01)
G09B 19/24 (2006.01)
(21) 126168
(22) 2017 03 20
(72) NOWOSIELSKI RADOSŁAW, Opole (PL); RULEWICZ MATEUSZ,
Wrocław (PL); SMRECZAK MICHAŁ, Opole (PL); GIL AGATA,
Zgorzelec (PL); JUSZCZAK MATEUSZ, Drzonków (PL)
(73) LAPARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(54) Jednostka robocza trenażera laparoskopowego

INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

1

2

1

2

A01C 17/00 (2006.01)
A01C 15/00 (2006.01)
A01D 75/00 (2006.01)
A42B 3/30 (2006.01)

71190
71190*
71179*
71166

A42B 3/04 (2006.01)
A45D 42/16 (2006.01)
A47F 5/10 (2006.01)
A47F 5/11 (2006.01)

71166*
71202*
71182
71182*

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

2

1

2

A47F 7/00 (2006.01)
A47F 5/10 (2006.01)
A47F 5/11 (2006.01)
A47F 7/00 (2006.01)
A47G 1/24 (2006.01)
A47L 17/02 (2006.01)
A47L 17/02 (2006.01)
A61M 16/04 (2006.01)
A62B 18/08 (2006.01)
A62C 31/12 (2006.01)
A62C 31/12 (2006.01)
A62C 4/00 (2006.01)
A62C 3/04 (2006.01)
B01D 17/00 (2006.01)
B01D 45/00 (2006.01)
B01D 21/02 (2006.01)
B01D 27/08 (2006.01)
B05B 1/14 (2006.01)
B05B 1/14 (2006.01)
B08B 9/08 (2006.01)
B08B 9/023 (2006.01)
B23K 26/067 (2006.01)
B23P 19/04 (2006.01)
B23P 19/04 (2006.01)
B23P 19/04 (2006.01)
B25B 13/48 (2006.01)
B25B 13/48 (2006.01)
B25B 13/48 (2006.01)
B26B 1/10 (2006.01)
B26B 1/00 (2006.01)
B26B 3/00 (2006.01)
B26D 7/26 (2006.01)
B26D 1/38 (2006.01)
B29B 7/30 (2006.01)
B29B 7/32 (2006.01)
B29B 7/34 (2006.01)
B29B 7/42 (2006.01)
B29B 7/30 (2006.01)
B29B 7/32 (2006.01)
B29B 7/34 (2006.01)
B29B 7/42 (2006.01)
B29C 47/36 (2006.01)
B29C 47/38 (2006.01)
B29C 47/66 (2006.01)
B29C 47/36 (2006.01)
B29C 47/38 (2006.01)
B29C 47/66 (2006.01)
B32B 29/00 (2006.01)
B61D 35/00 (2006.01)
B62D 21/20 (2006.01)
B62D 53/00 (2006.01)
B65C 11/06 (2006.01)
B65D 19/26 (2006.01)
B65D 19/28 (2006.01)
B65D 19/38 (2006.01)
B65D 41/28 (2006.01)

71182*
71183
71183*
71183*
71202
71169
71168
71175
71166*
71212*
71208*
71199*
71199*
71191
71191*
71214
71207
71212
71208
71178*
71178*
71205
71187
71181
71186
71187*
71181*
71186*
71172
71172*
71172*
71206
71206*
71193*
71193*
71193*
71193*
71194*
71194*
71194*
71194*
71193
71193*
71193*
71194
71194*
71194*
71201*
67875
71179
71195*
71178
71200
71200*
71200*
71203

B65D 51/18 (2006.01)
B65D 51/18 (2006.01)
B65D 47/36 (2006.01)
B65D 41/32 (2006.01)
B65D 90/54 (2006.01)
B67D 7/80 (2010.01)
C21D 1/09 (2006.01)
D06F 53/00 (2006.01)
D21H 21/30 (2006.01)
E02D 27/00 (2006.01)
E02F 9/00 (2006.01)
E03B 5/04 (2006.01)
E03C 1/00 (2006.01)
E03C 1/00 (2006.01)
E03F 5/22 (2006.01)
E03F 5/10 (2006.01)
E04B 2/88 (2006.01)
E04B 2/02 (2006.01)
E04B 2/54 (2006.01)
E04C 1/40 (2006.01)
E04C 2/24 (2006.01)
E04C 2/296 (2006.01)
E04F 15/022 (2006.01)
E04F 19/04 (2006.01)
E04F 10/02 (2006.01)
E05B 1/00 (2006.01)
E05B 1/00 (2006.01)
E05B 3/00 (2006.01)
E05D 11/00 (2006.01)
E06B 1/56 (2006.01)
E06B 1/64 (2006.01)
E06B 9/40 (2006.01)
E21B 7/02 (2006.01)
E21B 15/00 (2006.01)
E21B 19/08 (2006.01)
E21B 7/02 (2006.01)
E21C 35/22 (2006.01)
E21D 20/00 (2006.01)
E21D 20/00 (2006.01)
E21F 5/00 (2006.01)
E21F 5/00 (2006.01)
F16H 1/00 (2006.01)
F16H 1/20 (2006.01)
F16K 1/18 (2006.01)
F16S 3/00 (2006.01)
F21S 4/00 (2016.01)
F21V 33/00 (2006.01)
F21W 111/027 (2006.01)
F25D 3/00 (2006.01)
F26B 25/08 (2006.01)
F26B 17/20 (2006.01)
F28D 1/00 (2006.01)
G01N 33/98 (2006.01)
G09B 23/28 (2006.01)
G09B 19/24 (2006.01)
H05B 33/00 (2006.01)

71203*
71167
71167*
71167*
71177
71196*
71205*
71210
71201
71192
71195*
71165*
71169*
71168*
71165
71165*
71192*
71213*
71171*
71213
71171
71171*
71180
71198
71185*
71188
71176
71204
71197
71173
71173*
71185
71195
71195*
71209*
71209*
71211*
71195*
71209
71208*
71211
71174
71174*
71199
71184
71198*
71198*
71198*
71196
71177*
71189
71196*
71191*
71170
71170*
71201*

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH
Nr prawa
ochronn.	

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.	

Symbol
MKP

1

2

1

2

67875
71165
71166

B61D 35/00 (2006.01)
E03F 5/22 (2006.01)
A42B 3/30 (2006.01)

71167
71168
71169

B65D 51/18 (2006.01)
A47L 17/02 (2006.01)
A47L 17/02 (2006.01)
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1

2

1

2

71170
71171
71172
71173
71174
71175
71176
71177
71178
71179
71180
71181
71182
71183
71184
71185
71186
71187
71188
71189
71190
71191
71192

G09B 23/28 (2006.01)
E04C 2/24 (2006.01)
B26B 1/10 (2006.01)
E06B 1/56 (2006.01)
F16H 1/00 (2006.01)
A61M 16/04 (2006.01)
E05B 1/00 (2006.01)
B65D 90/54 (2006.01)
B65C 11/06 (2006.01)
B62D 21/20 (2006.01)
E04F 15/022 (2006.01)
B23P 19/04 (2006.01)
A47F 5/10 (2006.01)
A47F 5/10 (2006.01)
F16S 3/00 (2006.01)
E06B 9/40 (2006.01)
B23P 19/04 (2006.01)
B23P 19/04 (2006.01)
E05B 1/00 (2006.01)
F26B 17/20 (2006.01)
A01C 17/00 (2006.01)
B01D 17/00 (2006.01)
E02D 27/00 (2006.01)

71193
71194
71195
71196
71197
71198
71199
71200
71201
71202
71203
71204
71205
71206
71207
71208
71209
71210
71211
71212
71213
71214

B29C 47/36 (2006.01)
B29C 47/36 (2006.01)
E21B 7/02 (2006.01)
F25D 3/00 (2006.01)
E05D 11/00 (2006.01)
E04F 19/04 (2006.01)
F16K 1/18 (2006.01)
B65D 19/26 (2006.01)
D21H 21/30 (2006.01)
A47G 1/24 (2006.01)
B65D 41/28 (2006.01)
E05B 3/00 (2006.01)
B23K 26/067 (2006.01)
B26D 7/26 (2006.01)
B01D 27/08 (2006.01)
B05B 1/14 (2006.01)
E21D 20/00 (2006.01)
D06F 53/00 (2006.01)
E21F 5/00 (2006.01)
B05B 1/14 (2006.01)
E04C 1/40 (2006.01)
B01D 21/02 (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) 121996
(U1) (21) 121998
(U1) (21) 124460
(U1) (21) 124764
(U1) (21) 125247
(U1) (21) 125261

23/2014
23/2014
10/2016
02/2017
12/2017
01/2018

(U1) (21) 126068
(U1) (21) 126150
(U1) (21) 126162
(U1) (21) 126450
(U1) (21) 126477
(U1) (21) 126494

18/2018
03/2018
20/2018
01/2019
02/2019
03/2019

DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA PRAWA,
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych lub przekształconych ze zgłoszenia wynalazku oraz numer i rok
wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało
ogłoszone.
(U1) (21) 122870
(U1) (21) 124817
(U1) (21) 124826
(U1) (21) 126071

19/2015
17/2017
17/2017
18/2018

(U1) (21) 126583
(U1) (21) 126703
(U1) (21) 126707

06/2019
09/2019
09/2019

DECYZJE STWIERDZAJĄCE
WYGAŚNIĘCIE DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA
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) 119997 23/2012
(U1) (21) 124410 07/2017

(U1) (21) 125604 07/2018
(U1) (21) 125716 10/2018
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(U1) (21) 125725 10/2018
(U1) (21) 125884 14/2018

(U1) (21) 126049 18/2018
(U1) (21) 126050 18/2018

WYGAŚNIĘCIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(Y1) (11) 66034
(Y1) (11) 66075
(Y1) (11) 66302
(Y1) (11) 66303
(Y1) (11) 66526
(Y1) (11) 66577
(Y1) (11) 66578
(Y1) (11) 66619
(Y1) (11) 66869
(Y1) (11) 66994
(Y1) (11) 67040
(Y1) (11) 67548
(Y1) (11) 68186
(Y1) (11) 68364
(Y1) (11) 68365
(Y1) (11) 68443
(Y1) (11) 68603
(Y1) (11) 68725
(Y1) (11) 68737
(Y1) (11) 68979
(Y1) (11) 69527
(Y1) (11) 69546
(Y1) (11) 69646
(Y1) (11) 69647
(Y1) (11) 69676
(Y1) (11) 69677
(Y1) (11) 69696
(Y1) (11) 69699
(Y1) (11) 69701
(Y1) (11) 69707
(Y1) (11) 69757
(Y1) (11) 69875
(Y1) (11) 69876
(Y1) (11) 69880
(Y1) (11) 69882
(Y1) (11) 69884
(Y1) (11) 69919
(Y1) (11) 69920
(Y1) (11) 70540
(Y1) (11) 70620

2018 12 17
2019 01 12
2018 12 27
2018 12 27
2018 12 21
2018 12 27
2018 12 29
2018 12 24
2018 12 31
2018 12 23
2018 12 30
2018 12 30
2018 12 20
2018 12 16
2018 12 16
2018 12 20
2018 12 24
2018 12 20
2018 08 28
2018 12 31
2018 12 17
2018 12 18
2018 12 22
2019 01 04
2018 12 18
2018 12 21
2018 12 21
2018 12 24
2018 12 30
2018 12 22
2018 12 22
2018 12 17
2018 12 17
2018 12 23
2018 12 18
2018 12 31
2018 12 28
2019 01 14
2018 01 23
2017 05 13

Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.

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
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Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa
ochronnego

OGŁOSZENIA

(11) 67694 A. Wykreślono: DOBRZYŃSKI FILIP DOBPLAST, Bydgoszcz, Polska 340182704 Wpisano: DOBPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Osielsko, Polska 380378557

SPROSTOWANIA OPISÓW OCHRONNYCH

(11) 68332 A. Wykreślono: KALISKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU
TERENOWEGO W KALISZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz, Polska 000983072 Wpisano: KALISKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU TERENOWEGO W KALISZU SPÓŁKA AKCYJNA,
Kalisz, Polska 000983072
(11) 69377 A. Wykreślono: INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX, Łódź, Polska 000047504; PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU OCHRONNEGO MASKPOL SPÓŁKA AKCYJNA,
Konieczki, Polska 150060052 Wpisano: SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ, Warszawa,
Polska
(11) 70328 A. Wykreślono: KALISKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU
TERENOWEGO W KALISZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz, Polska 000983072 Wpisano: KALISKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU TERENOWEGO W KALISZU SPÓŁKA AKCYJNA,
Kalisz, Polska 000983072
(11) 70329 A. Wykreślono: KALISKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU
TERENOWEGO W KALISZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz, Polska 000983072 Wpisano: KALISKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU TERENOWEGO W KALISZU SPÓŁKA AKCYJNA,
Kalisz, Polska 000983072

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer udzielonego prawa
oraz informację o sprostowaniu.
(Y1) (11) 67875
Postanowiono sprostować opis ochronny wzoru
użytkowego w ten sposób, że w miejsce poprzedniego uprawnionego „Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz spółka akcyjna” wpisać
aktualnego uprawnionego „PESA ENGINEERING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Nr 1/2020
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C. WZORY PRZEMYSŁOWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 80), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów przemysłowych oznaczają:

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

–
–
–
–
–
–

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

–
–
–
–
–
–

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

PRAWA Z REJESTRACJI
WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
UDZIELONE PRAWA
(od nr 25 765 do nr 25 810)

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

25-01
(11) 25765
(22) 2019 05 16
KRASUSKA ZUZANNA, Warszawa (PL)
KRASUSKA ZUZANNA
Detal przestrzenny w układzie modułowym

(51) 26-01
(11) 25767
(22) 2019 08 18
(21) 27917
(73) RAPCEWICZ RENATA WYRÓB ARTYKUŁÓW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH, Brańsk (PL)
(72) RAPCEWICZ RENATA
(54) Aplikacja na lampiony nagrobne
(55)

(21) 27649

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

(51) 26-01
(11) 25766
(22) 2019 08 18
(21) 27916
(73) RAPCEWICZ RENATA WYRÓB ARTYKUŁÓW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH, Brańsk (PL)
(72) RAPCEWICZ RENATA
(54) Aplikacja na lampiony nagrobne
(55)

06-02, 06-03, 06-04 (11) 25768 (22) 2019 07 25 (21)27870
DIG-NET LENART SPÓŁKA JAWNA, Mroczeń (PL)
LENART KAMIL, LENART PAWEŁ, LENART MAŁGORZATA
Zestaw mebli

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

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

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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06-02, 06-03
(11) 25769
(22) 2019 07 30 (21) 27878
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL)
BOGUCKI ŁUKASZ, WIADEREK KRZYSZTOF
Mebel wielofunkcyjny

02-04
(11) 25770
(22) 2019 08 22
JIANTING YE, Wólka Kosowska (PL)
JIANTING YE
Klapki

02-04
(11) 25771
(22) 2019 08 22
JIANTING YE, Wólka Kosowska (PL)
JIANTING YE
Klapki

(21) 27927

(21) 27928

02-04
(11) 25772
(22) 2019 08 22
JIANTING YE, Wólka Kosowska (PL)
JIANTING YE
Klapki

(21) 27929

(51) 02-04
(11) 25773
(22) 2019 08 22
(73) JIANTING YE, Wólka Kosowska (PL)
(72) JIANTING YE

(21) 27930

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

Nr 1/2020

(54) Klapki
(55)

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

02-04
(11) 25774
(22) 2019 08 22
JIANTING YE, Wólka Kosowska (PL)
JIANTING YE
Klapki

(21) 27931

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

02-04
(11) 25775
(22) 2019 08 22
JIANTING YE, Wólka Kosowska (PL)
JIANTING YE
Klapki

(21) 27935

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

26-05
(11) 25776
(22) 2019 05 01
WÓJCIK DARIUSZ PATRYK LEDROOM, Nysa (PL)
WÓJCIK DARIUSZ PATRYK
Lampka LED

(21) 27603

(51) 06-02, 21-03
(11) 25777
(22) 2019 06 10 (21) 27750
(73) NODU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zielonka (PL)
(72) BUCZKOWSKA-NOWAK AGNIESZKA

Nr 1/2020
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(54) Huśtawka wielofunkcyjna
(55)

59

(54) Klawiatura komputerowa
(55)

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

11-02
(11) 25781
(22) 2019 08 09
WOŹNIAK GRZEGORZ, Zielonki (PL)
WOŹNIAK GRZEGORZ
Uchwyt do bukietów

(21) 27896

(51) 01-01
(11) 25778
(22) 2019 07 09
(21) 27840
(73) DELICPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kamyk (PL)
(72) CHUDASZEK KATARZYNA
(54) Zestaw ciastek
(55)

(51) 08-10
(11) 25782
(22) 2019 04 19
(21) 27577
(73) INOX-STAINLESS WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gronówko (PL)
(72) MROZEK JAROSŁAW, MOCHALSKI PATRYK
(54) Stojak do rowerów
(55)

(51) 09-03
(11) 25779
(22) 2019 03 04
(73) BRACIA SADOWNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śmiłowice (PL)
(72) JĘDRZEJEWSKI ADAM PIOTR
(54) Opakowanie na świeże jabłka
(55)

(21) 27405

(51) 06-01
(11) 25783
(22) 2019 07 05
(21) 27830
(73) AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU, Gdańsk (PL);
HAURASH IVONA, Grodno (BY)
(72) HAURASH IVONA, JÓŹWICKI MAREK EDWARD, WACHOWICZ
ANNA
(54) Krzesło
(55)

(51) 14-02
(11) 25780
(22) 2019 07 03
(73) BRZEZIŃSKI WŁODZIMIERZ, Gdynia (PL)
(72) BRZEZIŃSKI WŁODZIMIERZ

(21) 27820
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(51) 06-01
(11) 25784
(22) 2019 07 05
(21) 27833
(73) AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU, Gdańsk (PL);
PASTUSZAK JAKUB, Osielsko (PL)
(72) PASTUSZAK JAKUB, JÓŹWICKI MAREK EDWARD, WACHOWICZ
ANNA
(54) Krzesło
(55)

(51) 15-03
(11) 25785
(22) 2019 06 26
(21) 27780
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY
W SIEDLCACH, Siedlce (PL);
UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE,
Kraków (PL);
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE,
Ciechanów (PL)
(72) GUGAŁA MAREK, ZARZECKA KRYSTYNA, KAPELA KRZYSZTOF,
NIEWĘGŁOWSKI MAREK, MALAGA-TOBOŁA URSZULA, FINDURA
PAVOL, KOC GRZEGORZ, SIKORSKA ANNA
(54) Odkładnica
(55)

Nr 1/2020

(51) 19-08
(11) 25787
(22) 2019 08 19
(21) 27919
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(72) BROŻYNA STANISŁAW
(54) Etykieta na opakowania kosmetyków
(55)

(51) 22-01
(11) 25788
(22) 2019 08 27
(21) 27946
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(72) SYROKA ZENON, DOMJAN MATEUSZ
(54) Karabinek automatyczny
(55)

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

08-05
(11) 25789
(22) 2019 09 06
FASIECKI KAZIMIERZ, Poznań (PL)
FASIECKI KAZIMIERZ
Mieszadło

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

09-09
(11) 25790
(22) 2019 09 12
(21) 27975
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

(21) 27965

(51) 06-02
(11) 25786
(22) 2019 07 26
(21) 27871
(73) WAWRZYŃSKI ADAM FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA,
Bydgoszcz (PL)
(72) WAWRZYŃSKI ADAM
(54) Moduł sypialny
(55)

Nr 1/2020
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(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

09-09
(11) 25791
(22) 2019 09 12
(21) 27977
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

09-09
(11) 25792
(22) 2019 09 12
(21) 27978
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

26-05
(11) 25793
(22) 2018 04 06
WOJCIECHOWSKI PIOTR, Warszawa (PL)
WOJCIECHOWSKI PIOTR
Lampa

(51) 21-03
(11) 25794
(22) 2019 05 15
(73) VINCI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Reguły (PL)
(72) CHODKOWSKI PAWEŁ
(54) Urządzenie na plac zabaw
(55)

(21) 26436

(21) 27938
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(51) 21-03
(11) 25795
(22) 2019 05 15
(73) VINCI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Reguły (PL)
(72) CHODKOWSKI PAWEŁ
(54) Urządzenie na plac zabaw
(55)

(21) 27939

(51) 21-03
(11) 25796
(22) 2019 05 15
(73) VINCI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Reguły (PL)
(72) CHODKOWSKI PAWEŁ
(54) Karuzela
(55)

(21) 27940

(51) 21-03
(11) 25797
(22) 2019 05 15
(73) VINCI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Reguły (PL)
(72) CHODKOWSKI PAWEŁ
(54) Urządzenie na plac zabaw
(55)

(21) 27941

(51) 06-01
(11) 25798
(22) 2019 09 11
(73) LIBERACKI MAREK LIBRO, Lubawa (PL)
(72) MATUSIAK DARIUSZ

(21) 27906
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(51) 26-01
(11) 25802
(22) 2019 09 18
(21) 27983
(73) ILUMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(72) WILIGÓRSKA EWA
(54) Klosz znicza nagrobkowego
(55)

(54) Sofa
(55)

(51) 21-03
(11) 25799
(22) 2019 05 15
(73) VINCI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Reguły (PL)
(72) CHODKOWSKI PAWEŁ
(54) Urządzenie na plac zabaw
(55)

Nr 1/2020

(21) 27942

(51) 25-01
(11) 25803
(22) 2018 11 21
(21) 27120
(73) GLALU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
GLIWICE (PL)
(72) KOCIK ŁUKASZ, PIWOWARCZYK DARIUSZ
(54) Profile oświetleniowe
(55)

(51) 21-03
(11) 25800
(22) 2019 05 15
(73) VINCI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Reguły (PL)
(72) CHODKOWSKI PAWEŁ
(54) Karuzela
(55)

(21) 27943

(51) 21-03
(11) 25801
(22) 2019 05 15
(73) VINCI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Reguły (PL)
(72) CHODKOWSKI PAWEŁ
(54) Urządzenie na plac zabaw
(55)

(21) 27944

(51) 25-02
(11) 25804
(22) 2019 09 16
(21) 27979
(73) ALVE COMPONENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(72) MOCARSKI JAROSŁAW
(54) Dwustronna listwa profilowa drzwi przesuwnych
(55)

(51) 25-02
(11) 25805
(22) 2019 09 16
(21) 27980
(73) ALVE COMPONENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(72) MOCARSKI JAROSŁAW
(54) Dwustronna listwa profilowa drzwi przesuwnych
(55)
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(51) 25-02
(11) 25806
(22) 2019 09 17
(21) 27981
(73) ALVE COMPONENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(72) MOCARSKI JAROSŁAW
(54) Dwustronna listwa profilowa drzwi przesuwnych
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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09-01
(11) 25810
(22) 2019 08 22
DUDEK DOROTA, Częstochowa (PL)
DUDEK DOROTA
Butelka

(21) 27926

(51) 12-11
(11) 25807
(22) 2019 09 17
(21) 27982
(73) GRODZKI RAFAŁ, ULĄŻKA TOMASZ GOODBAX.COM SPÓŁKA
CYWILNA, Wrócikowo (PL)
(72) GRODZKI RAFAŁ, ULĄŻKA TOMASZ
(54) Rama do roweru elektrycznego
(55)

(51) 31-00
(11) 25808
(22) 2019 08 20
(21) 27923
(73) ANISEROWICZ ARTUR FASANI, Racławówka (PL);
ANISEROWICZ SYLWIA RENATA, Rzeszów (PL)
(72) ANISEROWICZ ARTUR, ANISEROWICZ SYLWIA RENATA
(54) Wędzarnia
(55)

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

02-02
(11) 25809
(22) 2019 04 16
DOBRZAŃSKA KAMILA MARIA, Gdańsk (PL)
DOBRZAŃSKA KAMILA MARIA
Płaszcz

(21) 27561

WYGAŚNIĘCIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
z rejestracji, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(11) 00170
(11) 00623
(11) 00860
(11) 06566
(11) 06593
(11) 06594
(11) 06595
(11) 06596
(11) 06597
(11) 06599
(11) 06613
(11) 06614
(11) 06615
(11) 06637
(11) 06843
(11) 06848
(11) 06895
(11) 07027
(11) 15170
(11) 15370
(11) 15593
(11) 16523
(11) 17836
(11) 19457
(11) 20534
(11) 20549
(11) 20551
(11) 20552
(11) 20553
(11) 20556
(11) 20558
(11) 20561

2014 05 11
2018 12 31
2018 12 16
2018 11 12
2018 11 14
2018 11 14
2018 11 14
2018 11 14
2018 11 14
2018 11 14
2018 11 14
2018 11 14
2018 11 14
2018 12 17
2018 12 06
2018 12 22
2018 12 23
2018 12 22
2018 11 18
2018 11 05
2018 11 10
2018 11 12
2018 12 12
2017 10 10
2018 11 04
2018 11 05
2018 11 08
2018 11 08
2018 11 13
2018 11 15
2018 11 21
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.
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.
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(11) 20572
(11) 20574
(11) 20581
(11) 07093
(11) 07094
(11) 07863
(11) 14067
(11) 14068
(11) 14138
(11) 14175
(11) 14176
(11) 14253
(11) 14261
(11) 14264
(11) 14316
(11) 14351
(11) 14364
(11) 14682
(11) 14727
(11) 14728
(11) 14815
(11) 14885
(11) 15009
(11) 15035
(11) 14589
(11) 14363
(11) 20603
(11) 20604
(11) 20605
(11) 20606
(11) 20619
(11) 20634
(11) 20635
(11) 20638
(11) 20640
(11) 20646
(11) 20647
(11) 20648
(11) 20704
(11) 20763
(11) 20770
(11) 20771
(11) 20773
(11) 20776
(11) 20843
(11) 20883
(11) 20917
(11) 20979
(11) 22059
(11) 22914

2018 11 12
2018 11 14
2018 11 08
2018 12 30
2018 12 30
2018 12 30
2018 11 12
2018 11 12
2018 11 12
2018 12 02
2018 12 02
2018 12 29
2018 12 29
2018 12 29
2018 11 05
2018 11 05
2018 11 30
2018 11 20
2018 12 20
2018 12 21
2018 12 24
2018 11 30
2018 11 12
2018 11 12
2018 12 18
2018 11 30
2018 11 04
2018 11 05
2018 11 05
2018 11 06
2018 11 25
2018 11 19
2018 11 27
2018 11 21
2018 11 14
2018 11 27
2018 11 29
2018 11 29
2018 11 12
2018 11 08
2018 11 27
2018 11 27
2018 11 28
2018 11 19
2018 11 09
2018 11 08
2018 11 22
2018 11 29
2018 11 13
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.
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.

DECYZJE O ZMIANIE, UCHYLENIU LUB STWIERDZENIU
NIEWAŻNOŚCI DECYZJI OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa z rejestracji
wzoru przemysłowego, 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.
(11) 20882
09/2014
2016 05 09
Na podstawie art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej-Urząd Patentowy RP uchyla decyzję
o udzieleniu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.
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(11) 23238
05/2017
2019 01 11
Na podstawie art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej-Urząd Patentowy RP uchyla decyzję
o udzieleniu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.
(11) 24141
05/2018
2019 06 26
Na podstawie art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej-Urząd Patentowy RP uchyla decyzję
o udzieleniu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.
(11) 24401
08/2018
2019 06 26
Na podstawie art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej-Urząd Patentowy RP uchyla decyzję
o udzieleniu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

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) 13323 A. Wykreślono: TAPPARELLA Małgorzata Karpińska, Radom, Polska 672027292;Wpisano: TAPPARELLA MARGARET
GUT, WARSZAWA, POLSKA
(11) 13325 A. Wykreślono: TAPPARELLA Małgorzata Karpińska, Radom, Polska 672027292;Wpisano: TAPPARELLA MARGARET
GUT, WARSZAWA, POLSKA
(11) 13425 A. Wykreślono: STOLIKISZKLANE.PL Adrian Chojnacki, Gdańsk, Polska 191835179;Wpisano:ART AQUARIUM ROBERT
KRAWCZYK, Pruszków, Polska 367222638
(11) 13575 A. Wykreślono: STOLIKISZKLANE.PL Adrian Chojnacki, Gdańsk, Polska 191835179;Wpisano:ART AQUARIUM ROBERT
KRAWCZYK, Pruszków, Polska 367222638
(11) 14558 A. Wykreślono: Konrad Rumiński, Magdalenka,
Polska 010405887;Wpisano: Rumiński Tomasz, Warszawa, Polska
Rumińska Oliwia Wiktoria, Warszawa, Polska Rumińska Katarzyna,
Warszawa, Polska Rumińska Monika, Warszawa, Polska
(11) 14589 A. Wykreślono: „PAWBOL” Sp.z o.o., Sułkowice,
Polska 356891977 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Uslugowe –Handlowe „FORFLEX” Tomasz Bartoszek, Czechowice-Dzidzice, Polska072882277 ;Wpisano:„PAWBOL III” Sp. z o.o., Sułkowice, Polska
121136326
(11) 14969 A. Wykreślono: „TFP-GRAFIKA” Sp. z o.o., Dziećmierowo, Polska 634224042;Wpisano:TFP GRAFIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śrem, Polska 634224042
(11) 17433 A. Wykreślono: Konrad Rumiński, Magdalenka,
Polska 010405887;Wpisano: Rumińska Oliwia Wiktoria, Warszawa,
Polska Rumiński Tomasz, Warszawa, Polska Rumińska Katarzyna,
Warszawa, Polska Rumińska Monika, Warszawa, Polska
(11) 19080 A. Wykreślono: Rumiński Konrad, Magdalenka,
Polska 010405887;Wpisano: Rumiński Tomasz, Warszawa, Polska
Rumińska Oliwia Wiktoria, Warszawa, Polska Rumińska Katarzyna,
Warszawa, Polska Rumińska Monika, Warszawa, Polska
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(11) 20067 A. Wykreślono: RUMIŃSKI KONRAD, Magdalenka,
Polska;Wpisano: Rumińska Oliwia Wiktoria, Warszawa, Polska Rumiński Tomasz, Warszawa, Polska Rumińska Katarzyna, Warszawa,
Polska Rumińska Monika, Warszawa, Polska

(11) 20714 A. Wykreślono: RUMIŃSKI KONRAD, Magdalenka,
Polska;Wpisano: Rumińska Oliwia Wiktoria, Warszawa, Polska Rumiński Tomasz, Warszawa, Polska Rumińska Katarzyna, Warszawa,
Polska Rumińska Monika, Warszawa, Polska

(11) 20068 A. Wykreślono: RUMIŃSKI KONRAD, Magdalenka,
Polska;Wpisano: Rumińska Oliwia Wiktoria, Warszawa, Polska Rumiński Tomasz, Warszawa, Polska Rumińska Katarzyna, Warszawa,
Polska Rumińska Monika, Warszawa, Polska

(11) 20891 A. Wykreślono: RUMIŃSKI KONRAD, Magdalenka,
Polska;Wpisano: Rumińska Oliwia Wiktoria, Warszawa, Polska Rumiński Tomasz, Warszawa, Polska Rumińska Katarzyna, Warszawa,
Polska Rumińska Monika, Warszawa, Polska

(11) 20473 A. Wykreślono: RUMIŃSKI KONRAD, Magdalenka,
Polska;Wpisano: Rumińska Oliwia Wiktoria, Warszawa, Polska Rumiński Tomasz, Warszawa, Polska Rumińska Katarzyna, Warszawa,
Polska Rumińska Monika, Warszawa, Polska

(11) 20960 A. Wykreślono: P.H.U. GAMA SZEPIETOWSCY
SPÓŁKA JAWNA, Wysokie Mazowieckie, Polska;Wpisano:GAMA
GROUP SZEPIETOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Wysokie Mazowieckie,
Polska 451189620

(11) 20692 A. Wykreślono: RUMIŃSKI KONRAD, Magdalenka,
Polska;Wpisano: Rumińska Oliwia Wiktoria, Warszawa, Polska Rumiński Tomasz, Warszawa, Polska Rumińska Katarzyna, Warszawa,
Polska Rumińska Monika, Warszawa, Polska

(11) 21570 A. Wykreślono: RUMIŃSKI KONRAD, Magdalenka,
Polska;Wpisano: Rumińska Oliwia Wiktoria, Warszawa, Polska Rumiński Tomasz, Warszawa, Polska Rumińska Katarzyna, Warszawa,
Polska Rumińska Monika, Warszawa, Polska

(11) 20713 A. Wykreślono: RUMIŃSKI KONRAD, Magdalenka,
Polska;Wpisano: Rumińska Oliwia Wiktoria, Warszawa, Polska Rumiński Tomasz, Warszawa, Polska Rumińska Katarzyna, Warszawa,
Polska Rumińska Monika, Warszawa, Polska

(11) 23297 A. Wykreślono: RUMIŃSKI KONRAD, Magdalenka,
Polska;Wpisano: Rumińska Oliwia Wiktoria, Warszawa, Polska Rumiński Tomasz, Warszawa, Polska Rumińska Katarzyna, Warszawa,
Polska Rumińska Monika, Warszawa, Polska
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D. ZNAKI TOWAROWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje dotyczące znaków towarowych oznaczają:

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

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

PRAWA OCHRONNE
NA ZNAKI TOWAROWE
UDZIELONE PRAWA
(od nr 324 201 do nr 324 700)

(111) 324202
(220) 2017 11 17
(210) 479118
(151) 2019 09 12
(441) 2019 05 20
(732) INSTYTUT ZDROWIA CZŁOWIEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UZDROWISKO UNIEJÓW PARK
(540)

(111) 324201
(220) 2018 04 10
(210) 483503
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 09
(732) CUKI ALFATEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysogotowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) α Alfatec
(540)

(591) biały, zielony, ciemnozielony
(531) 27.05.01, 26.01.02, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 6 folia aluminiowa, folie metalowe do zawijania i pakowania, formy, 21 brytfanny, formy i butelki [przybory kuchenne], formy,
foremki [przybory kuchenne], przybory do użytku w gospodarstwie
domowym, formy do ciast i ciastek.

(591) błękitny, biały, ciemnoniebieski, szary
(531) 01.15.21, 01.15.23, 01.15.24, 25.01.15, 26.04.02, 26.04.18,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, balsamy, inne niż
do celów medycznych, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu,
kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, odżywki do włosów, płyny do pielęgnacji włosów, płyny po goleniu, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty
do golenia, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne
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do kąpieli, zestawy kosmetyków, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych.

(111) 324203
(220) 2017 10 23
(210) 478123
(151) 2019 09 11
(441) 2018 08 13
(732) INTER CARS MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cząstków Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I’M READY
(540)

(591) czerwony, pomarańczowy, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji
dźwięku lub obrazu, oprogramowanie diagnostyczne do konserwacji i naprawy pojazdów, gaśnice, baterie elektryczne, baterie elektryczne, ładowarki, syreny, ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki przenośne, błyskowe światła bezpieczeństwa, okulary ochronne,
gogle, gogle ochronne, gogle dla motocyklistów, gogle do celów
sportowych, okulary przeciwsłoneczne, osłony głowy, kaski ochronne, kaski motocyklowe, kaski narciarskie, kaski snowboardowe,
ochronne maski do kasków ochronnych, odzież ochronna zabezpieczająca przed wypadkami, uszkodzeniami, promieniowaniem oraz
ogniem w szczególności kozaki ochronne i rękawice ochronne,
ognioodporne kombinezony ochronne na zawody, ochraniacze zabezpieczające ciało przed urazami, maski ochronne, rękawice
do ochrony przed wypadkami, osłony przeciwodblaskowe, parkometry, pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub
wyposażenia sportowego, radary, radia do pojazdów, urządzenia
do pomiaru prędkości do pojazdów, prędkościomierze do pojazdów,
spodnie chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem,
odblaskowe kamizelki ochronne, kamizelki asekuracyjne na narty
wodne, buty [ochronnej, buty do ochrony przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, skarpety chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, kombinezony termiczne chroniące
przed wypadkami lub urazami, wodoszczelne kombinezony ratownicze zapobiegające przed utonięciem, ognioodporne kombinezony
do wyścigów samochodowych do celów bezpieczeństwa, kominiarki
ognioodporne, kominiarki chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, akumulatory do pojazdów, ładowarki do akumulatorów, urządzenia systemu GPS, kamery wideo, pokrowce
na kamery, lampy do użytku jako sygnały ostrzegawcze, uchwyty
do korzystania z telefonów komórkowych bez użycia rąk, uchwyty
na deskę rozdzielczą na telefony komórkowe, 12 pojazdy, pojazdy
lądowe i wodne, motocykle, skutery, skutery wodne, motorowery,
rowery, rowery elektryczne, rowery treningowe, jachty, jachty silnikowe, pojazdy osobowe, pojazdy dostawcze, pojazdy ciężarowe, pojazdy terenowe, quady, a także ich części i akcesoria, mianowicie: silniki do pojazdów lądowych, alarmy antywłamaniowe, urządzenia
chroniące przed kradzieżą, pasy bezpieczeństwa, bagażniki, skrzynki
do bagażników, siodełka, siedzenia kanapowe, opony, koła, korki
wlewu paliwa, łańcuchy, łańcuchy śniegowe do pojazdów mechanicznych, łańcuchy napędowe do motocykli, części wykończenia
wnętrza pojazdów, felgi do kół, pojemniki transportowe, błotniki,
ramy, kierownice, stojaki, sakwy boczne motocyklowe, spoilery, lusterka, uchwyty na tablicę rejestracyjną, powłoki na siedzenia, torby,
dźwignie hamulcowe do pojazdów, klamki do drzwi pojazdów lądowych, kierownice, kierownice do motocykli, pokrowce na kierownice
pojazdów, dopasowane pokrowce na motocykle, pokrowce na siodełka motocyklowe, kierunkowskazy do pojazdów, wskaźniki kierunkowskazów do pojazdów [inne niż lampy], manetki obrotowe do motocykli, podnóżki motocyklowe, szyby do pojazdów, linki hamulców
do pojazdów, 18 torby, zestawy podróżne, kufry i torby podróżne,
torby bagażowe, wodoodporne, sakwy, pasy skórzane, torby na narzędzia, torby plażowe, torby sportowe, torby alpinistyczne, laski,
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kijki marszowe i trekkingowe, plecaki sportowe, plecaki dla alpinistów, baty ujeżdżeniowe, baty, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
odzież skórzana, odzież ochronna, paski, bandany na szyję, ocieplacze na kolana, ogrzewacze rąk, kurtki, kurtki odblaskowe, kurtki jeździeckie, kurtki sportowe, kurtki nieprzemakalne, kurtki futrzane,
kurtki puchowe, kurtki narciarskie, ocieplane kurtki, kurtki snowboardowe, kurtki trekkingowe, kurtki wiatroszczelne, kurtki dwustronne, kurtki motocyklowe, kurtki pikowane [odzież], kurtki z kapturem
chroniące przed zimnem i wiatrem, kurtki skórzane, polary, swetry,
rękawice motocyklowe, rękawiczki samochodowe, rękawiczki, rękawice jeździeckie, rękawice narciarskie, rękawice do nurkowania, rękawice do snowboardu, apaszki, sportowe nakrycia głowy, spodnie
snowboardowe, spodnie przeciwdeszczowe, spodnie nieprzemakalne, spodnie narciarskie, spodnie do jeździectwa, spodnie sportowe
pochłaniające wilgoć, spodnie z ochraniaczami do użytku sportowego, bryczesy, funkcjonalne koszulki termoaktywne, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki typu rashguard
do sportów wodnych, chroniące przed promieniowaniem UV, kamizelki, kamizelki ratunkowe, kamizelki pikowane, kamizelki puchowe,
ocieplane, kamizelki do ochrony przed wiatrem, stroje nieprzemakalne, skórzane ochraniacze na spodnie (odzież), kombinezony, kombinezony przeciwdeszczowe, ochronne, jednoczęściowe, dwuczęściowe, piankowe, narciarskie, zimowe, do snowboardu, piankowe
do sportów wodnych powierzchniowych, kołnierze, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, bielizna termoaktywna, bielizna funkcjonalna, skarpetki, skarpetki sportowe, skarpetki antypoślizgowe,
skarpety do sportów wodnych, skarpety termoaktywne, termoaktywne nakrycia głowy, kominiarki, kominiarki narciarskie, czapki
i czapeczki sportowe, ochronne metalowe okucia obuwia, buty narciarskie, buty sportowe, buty jeździeckie, buty motocyklowe, buty
skórzane, buty zimowe, buty wodoodporne, buty nieprzemakalne,
buty do wspinaczki, buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki],
buty do snowboardu, buty do nurkowania, buty do trekkingu, buty
do biegania, buty dla motocyklistów, buty do wody, buty do wspinaczki [buty do wspinaczki górskiej], buty do jazdy konnej, buty treningowe, buty narciarskie i snowboardowe i elementy do nich,
wkładki do obuwia, pasy nerkowe, 28 gry, zabawki, artykuły gimnastyczne i sportowe, łyżwy, deskorolki, miniaturowe modele pojazdów lądowych i wodnych, artykuły sportowe, nakolanniki, ochraniacze dla motocyklistów, rękawice ochronne, maski ochronne,
ochraniacze sportowe, ochraniacze ciała do użytku sportowego, kije
narciarskie, kije do nordic walking, ochraniacze na kolana do użycia
podczas jazdy na motocyklu [artykuły sportowe], ochraniacze na ramiona i łokcie [artykuły sportowe], 35 usługi sprzedaży detalicznej,
hurtowej, on-line w dziedzinie towarów, takich jak: pojazdy używane, urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, oprogramowanie diagnostyczne do konserwacji i naprawy
pojazdów, gaśnice, baterie elektryczne, baterie elektryczne, ładowarki, syreny, ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki przenośne,
błyskowe światła bezpieczeństwa, okulary ochronne, gogle, gogle
ochronne, gogle dla motocyklistów, gogle do celów sportowych),
okulary przeciwsłoneczne, osłony głowy, kaski ochronne, kaski motocyklowe, kaski narciarskie, kaski snowboardowe, ochronne maski
do kasków ochronnych, odzież ochronna zabezpieczająca przed wypadkami, uszkodzeniami, promieniowaniem oraz ogniem, odzież
ochronna zabezpieczająca przed wypadkami lub uszkodzeniami,
w szczególności kozaki ochronne i rękawice ochronne, ognioodporne kombinezony ochronne na zawody, ochraniacze zabezpieczające
ciało przed urazami, maski ochronne, rękawice do ochrony przed wypadkami, osłony przeciwodblaskowe, parkometry, pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowego,
radary, radia do pojazdów, urządzenia do pomiaru prędkości do pojazdów, prędkościomierze do pojazdów, spodnie chroniące przed
wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, odblaskowe kamizelki
ochronne, kamizelki asekuracyjne na narty wodne, buty [ochronnej,
buty do ochrony przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem,
skarpety chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem
i ogniem, kombinezony termiczne chroniące przed wypadkami lub
urazami, wodoszczelne kombinezony ratownicze zapobiegające
przed utonięciem, ognioodporne kombinezony do wyścigów samo-
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chodowych do celów bezpieczeństwa, kominiarki ognioodporne,
kominiarki chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem
i ogniem, akumulatory do pojazdów, ładowarki do akumulatorów,
urządzenia systemu GPS, kamery wideo, pokrowce na kamery, lampy
do użytku jako sygnały ostrzegawcze, uchwyty do korzystania z telefonów komórkowych bez użycia rąk, uchwyty na deskę rozdzielczą
na telefony komórkowe, pojazdy, pojazdy lądowe i wodne, motocykle, skutery, skutery wodne, motorowery, rowery, rowery elektryczne, rowery treningowe, jachty, jachty silnikowe, pojazdy osobowe,
pojazdy dostawcze, pojazdy ciężarowe, pojazdy terenowe, quady,
a także ich części i akcesoria, mianowicie: silniki do pojazdów lądowych, alarmy antywłamaniowe, urządzenia chroniące przed kradzieżą, pasy bezpieczeństwa, bagażniki, skrzynki do bagażników, siodełka, siedzenia kanapowe, opony, koła, korki wlewu paliwa, łańcuchy,
łańcuchy śniegowe do pojazdów mechanicznych, łańcuchy napędowe do motocykli, części wykończenia wnętrza pojazdów, felgi do kół,
pojemniki transportowe, błotniki, ramy, kierownice, stojaki, sakwy
boczne motocyklowe, spoilery, lusterka, uchwyty na tablicę rejestracyjną, powłoki na siedzenia, torby, dźwignie hamulcowe do pojazdów, klamki do drzwi pojazdów lądowych, kierownice, kierownice
do motocykli, pokrowce na kierownice pojazdów, dopasowane pokrowce na motocykle, pokrowce na siodełka motocyklowe, kierunkowskazy do pojazdów, wskaźniki kierunkowskazów do pojazdów
[inne niż lampy), manetki obrotowe do motocykli, podnóżki motocyklowe, szyby do pojazdów, linki hamulców do pojazdów, torby, zestawy podróżne, kufry i torby podróżne, torby bagażowe, wodoodporne, sakwy, pasy skórzane, torby na narzędzia, torby plażowe, torby
sportowe, torby alpinistyczne, laski, kijki marszowe i trekkingowe,
plecaki sportowe, plecaki dla alpinistów, baty ujeżdżeniowe, baty,
odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież skórzana, odzież ochronna,
paski, bandany na szyję, ocieplacze na kolana, ogrzewacze rąk, kurtki, kurtki odblaskowe, kurtki jeździeckie, kurtki sportowe, kurtki nieprzemakalne, kurtki futrzane, kurtki puchowe, kurtki narciarskie,
ocieplane kurtki, kurtki snowboardowe, kurtki trekkingowe, kurtki
wiatroszczelne, kurtki dwustronne, kurtki motocyklowe, kurtki pikowane [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem,
kurtki skórzane, polary, swetry, rękawice motocyklowe, rękawiczki
samochodowe, rękawiczki, rękawice jeździeckie, rękawice narciarskie, rękawice do nurkowania, rękawice do snowboardu, apaszki,
sportowe nakrycia głowy, spodnie snowboardowe, spodnie przeciwdeszczowe, spodnie nieprzemakalne, spodnie narciarskie, spodnie
do jeździectwa, spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, spodnie
z ochraniaczami do użytku sportowego, bryczesy, funkcjonalne koszulki termoaktywne, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania
sportów, koszulki typu rashguard do sportów wodnych, chroniące
przed promieniowaniem UV, kamizelki, kamizelki ratunkowe, kamizelki pikowane, kamizelki puchowe, ocieplane, kamizelki do ochrony
przed wiatrem, stroje nieprzemakalne, skórzane ochraniacze
na spodnie (odzież), kombinezony, kombinezony przeciwdeszczowe,
ochronne, jednoczęściowe, dwuczęściowe, piankowe, narciarskie,
zimowe, do snowboardu, piankowe do sportów wodnych powierzchniowych, kołnierze, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, bielizna termoaktywna, bielizna funkcjonalna, skarpetki, skarpetki sportowe, skarpetki antypoślizgowe, skarpety do sportów wodnych,
skarpety termoaktywne, termoaktywne nakrycia głowy, kominiarki,
kominiarki narciarskie, czapki i czapeczki sportowe, ochronne metalowe okucia obuwia, buty narciarskie, buty sportowe, buty jeździeckie, buty motocyklowe, buty skórzane, buty zimowe, buty wodoodporne, buty nieprzemakalne, buty do wspinaczki, buty turystyczne
[do chodzenia na wycieczki], buty do snowboardu, buty do nurkowania, buty do trekkingu, buty do biegania, buty dla motocyklistów,
buty do wody, buty do wspinaczki [buty do wspinaczki górskiej],
buty do jazdy konnej, buty treningowe, buty narciarskie i snowboardowe i elementy do nich, wkładki do obuwia, pasy nerkowe, gry, zabawki, artykuły gimnastyczne i sportowe, łyżwy, deskorolki, miniaturowe modele pojazdów lądowych i wodnych, artykuły sportowe,
nakolanniki, ochraniacze dla motocyklistów, rękawice ochronne, maski ochronne, ochraniacze sportowe, ochraniacze ciała do użytku
sportowego, kije narciarskie, kije do nordic walking, ochraniacze
na kolana do użycia podczas jazdy na motocyklu [artykuły sportowe], ochraniacze na ramiona i łokcie [artykuły sportowej, reklama
materiałów drukowanych, informacje i konsultacje w zakresie handlu, promowanie rozrywki, zawodów sportowych lub imprez kulturalnych, 37 serwis, konserwacja, naprawa opon i tankowanie pojazdów, obsługa i naprawa pojazdów, odnawianie, instalacja części
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i akcesoriów, pielęgnacja, mycie, malowanie, smarowanie, czyszczenie, polerowanie, usługi diagnostyczne i kontrolne pojazdów lądowych i wodnych, usługi stacji obsługi pojazdów, usługi napraw awarii
pojazdów, tuning silników i pojazdów mechanicznych, udzielanie
informacji oraz pomocy w zakresie pielęgnacji, konserwacji i naprawy pojazdów dla kierowców w sprawie ich pojazdów, informacje,
konsultacje i doradztwo związane ze wszystkimi wyżej wymienionymi usługami i w zakresie dostarczania części do pojazdów lądowych
i wodnych, naprawa sprzętu sportowego, 39 wynajem pojazdów,
wynajem przestrzeni parkingowej dla pojazdów, wynajem systemów nawigacyjnych, wynajem kasków motoryzacyjnych, organizacja wycieczek turystycznych, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, działalność sportowa i kulturalna, organizacja i prowadzenie imprez, rozgrywek, zawodów i imprez sportowych, organizowanie wyścigów i rajdów, szkolenia sportowe, organizowanie zawodów sportowych, wynajem sprzętu sportowego, udostępnianie
sprzętu sportowego, usługi sportowe i kulturalne, usługi w zakresie
informacji sportowej, udostępnienie obiektów i sprzętu na turnieje
sportowe, rezerwowanie miejsc na pokazy i imprezy sportowe, nauka jazdy, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa jazdy, szkolenia w zakresie prowadzenia pojazdów.

(111) 324204
(220) 2015 07 10
(210) 444623
(151) 2019 08 09
(441) 2015 10 26
(732) POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CMAS
(510), (511) 9 odzież i sprzęt dla nurków, 35 badania opinii publicznej,
badania rynkowe, dystrybucja materiałów reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, prezentowanie usług
i produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej i hurtowej,
poszukiwania w zakresie patronatu, produkowanie filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie
tekstów sponsorowanych, reklama, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowych, Internetu, usługi menedżerskie dla sportowców,
w tym dla nurków, 40 ochrona środowiska-usuwanie zanieczyszczeń, w tym śmieci ze zbiorników wodnych, 42 usługi w zakresie wypożyczania sprzętu do nurkowania.
(111) 324205
(220) 2017 06 01
(210) 472417
(151) 2019 08 05
(441) 2017 10 23
(732) BRIGHT JUNIOR MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CzuCzulotto
(510), (511) 16 materiały drukowane, materiały drukowane z grafiką, plakaty, pocztówki, reprinty, nadruki, albumy, albumy na zdjęcia,
zdjęcia, zakładki do książek, kalendarze, zeszyty notesy notatniki,
papiery opakunkowe, czasopisma, wydawnictwa, książki, katalogi,
informatory, podręczniki, poradniki, druki, gazety, mapy, w tym mapy
edukacyjne, komiksy, książeczki edukacyjne, materiały edukacyjne
z papieru, kartonu i tektury, pudełka kartonowe, naklejki, papierowe
miarki do wzrostu dzieci, chusteczki i ręczniki papierowe, modele trójwymiarowe z papieru, kartonu lub tektury do celów edukacyjnych, 28
puzzle, puzzle 3D, gry, w tym gry dla dzieci, gry-łamigłówki, gry planszowe, gry elektroniczne, gry logiczne, karty do gry, układanki, układanki edukacyjne, zabawki, zabawki edukacyjne, maty edukacyjne
dla dzieci z wyłączeniem mat gimnastycznych i sportowych, zabawki
w postaci miarek wzrostu dla dzieci, maskotki, maskotki edukacyjne,
deskorolki, latawce do zabawy, bańki mydlane do zabawy, zabawki
w postaci modeli edukacyjnych do składania, figurki do zabawy, figurki edukacyjne do zabawy, hulajnogi-zabawki, 35 sprzedaż materiałów
drukowanych, grafik, plakatów, pocztówek, reprintów, nadruków,
albumów, albumów na zdjęcia, zdjęć, zakładek do książek, kalendarzy, zeszytów, notesów, notatników, papierów opakunkowych, czasopism, wydawnictw, książek, katalogów, informatorów, podręczników, poradników, druków, gazet, map, w tym map edukacyjnych,
komiksów, książeczek edukacyjnych, materiałów edukacyjnych z papieru, kartonu i tektury, pudełek kartonowych, naklejek, wyrobów
z papieru, kartonu i tektury, papierowych miarek do wzrostu dzieci,
chusteczek i ręczników papierowych, sprzedaż puzzli, puzzli 3D,
gier, w tym gier dla dzieci, gier-łamigłówek, gier planszowych, gier
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elektronicznych, gier logicznych, kart do gry, układanek, układanek
edukacyjnych, modeli edukacyjnych do składania, zabawek, zabawek edukacyjnych, mat edukacyjnych dla dzieci z wyłączeniem mat
gimnastycznych i sportowych, zabawek w postaci miarek wzrostu dla
dzieci, figurek, figurek edukacyjnych, maskotek, maskotek edukacyjnych, deskorolek, hulajnóg, sprzedaż latawców do zabawy, baniek
mydlanych do zabawy, sprzedaż modeli trójwymiarowych z papieru, kartonu lub tektury do celów edukacyjnych, zabawek w postaci
modeli edukacyjnych do składania, figurek do zabawy, figurek edukacyjnych do zabawy, hulajnóg-zabawek, usługi reklamowe i marketingowe, prezentowanie produktów w celu sprzedaży z wyłączeniem
kosmetyków i środków toaletowych, płynów po goleniu, dezodorantów do użytku osobistego, okularów, części i akcesoriów do okularów,
obuwia ochronnego i zabezpieczającego, odzieży ochronnej i zabezpieczającej, nakryć głowy ochronnych i zabezpieczających, artykułów
papierniczych, artykułów piśmienniczych, bielizny pościelowej i ręczników, odzieży, obuwia, nakryć głowy, artykułów gimnastycznych
i sportowych, wystawy handlowe, usługi organizacji wystaw i targów
w celach handlowych i reklamowych .

(111) 324206
(220) 2019 04 08
(210) 498369
(151) 2019 09 16
(441) 2019 05 27
(732) SADEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SADEX
(540)

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 25.07.22, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13, 14.01.06
(510), (511) 7 układy kompaktowych zawieszeń nośnych naczyń wyciągowych, zawieszenie nośne naczyń wyciągowych z wodzeniem
sercówki pojedynczą śrubą, zawieszenie dla liny stalowej płaskiej,
zawieszenie klinowe do lin nośnych, prowadniczych i odbojowych,
urządzenie do wyrównywania naciągów lin nośnych w zawieszeniach naczyń wyciągowych, zestaw dźwigni kątowych do wielolinowych zawieszeń naczyń wyciągowych, adapter typu „c’’ do wielolinowych zawieszeń naczyń wyciągowych, łącznik obrotowy dla
zawieszenia lin i naczyń wyciągowych, elementy łącznikowe zawieszeń, zawieszenia lin wyrównawczych, zawieszenie kubłowe, zawieszenie kubłowe typu „S”, zestawy remontowe do robót szybowych,
klinowy zacisk zrębowy, hydrauliczne urządzenie do podnoszenia
nadwagi, zwijarki do lin szybowych, jednopiętrowa klatka wyciągowa typu RSx, kubeł urobkowy, sanie prowadnicze, linowy pomost
bezpieczeństwa sztucznego dna szybu, elastyczna stacja zwrotna
szybowych lin wyrównawczych, prowadnica narożna z amortyzatorem typu PNA-1, osłona zawieszeń, przyrząd do cięcia lin płaskich,
pomost bezpieczeństwa z warstwami tłumiących elastomerów.
(111) 324207
(220) 2019 04 09
(210) 498469
(151) 2019 09 16
(441) 2019 05 27
(732) VIDI PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Xyloial Zero
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
materiały do plombowania zębów, wosk dentystyczny, środki odkażające, środki do niszczenia robactwa, środki grzybobójcze, środki
chwastobójcze.
(111) 324208
(220) 2019 04 09
(210) 498470
(151) 2019 09 16
(441) 2019 05 27
(732) VIDI PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Hydramed A
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów lecz-
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niczych, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
materiały do plombowania zębów, wosk dentystyczny, środki odkażające, środki do niszczenia robactwa, środki grzybobójcze, środki
chwastobójcze.

(111) 324209
(220) 2019 04 09
(210) 498475
(151) 2019 09 16
(441) 2019 05 27
(732) VIDI PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Xyloial UD
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
materiały do plombowania zębów, wosk dentystyczny, środki odkażające, środki do niszczenia robactwa, środki grzybobójcze, środki
chwastobójcze.
(111) 324210
(220) 2019 04 11
(210) 498604
(151) 2019 09 19
(441) 2019 06 03
(732) SZWAJKOWSKI JÓZEF PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE REKORD EXPORT-IMPORT, Borków Stary (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Planteon
(510), (511) 5 zioła lecznicze, suplementy ziołowe, lecznicze napary
ziołowe, herbaty ziołowe do celów leczniczych, preparaty ziołowe
do celów medycznych, herbata ziołowa [napoje lecznicze], zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, mieszanki ziołowe do użytku medycznego, suplementy diety do użytku medycznego, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych.
(111) 324211
(220) 2019 04 19
(151) 2019 09 17
(441) 2019 06 03
(732) CZEKAŁA DARIUSZ, Pszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HENGOR
(540)

(210) 499019

(591) granatowy
(531) 07.01.08, 07.01.09, 07.01.24, 07.01.25, 26.11.03, 26.11.07,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe w zakresie budownictwa kubaturowego, robót ogólnobudowlanych, budownictwa drogowego i budownictwa infrastruktury podziemnej.
(111) 324212
(220) 2019 04 19
(210) 499022
(151) 2019 09 17
(441) 2019 06 03
(732) DERMOTECH BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TIZMI
(540)

(531) 26.03.23, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, mydła, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kremy kosmetyczne, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, płyny kosmetyczne, toniki kosmetyczne, zestawy kosmetyków.
(111) 324213
(220) 2019 04 19
(151) 2019 09 17
(441) 2019 06 03
(732) CZEKAŁA DARIUSZ, Pszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HENGOR

(210) 499023
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(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe w zakresie budownictwa kubaturowego, robót ogólnobudowlanych, budownictwa drogowego i budownictwa infrastruktury podziemnej.

(111) 324214
(220) 2016 07 29
(210) 459751
(151) 2019 07 29
(441) 2016 11 21
(732) ZVL SLOVAKIA, a.s., Žilina (SK)
(540) (znak słowny)
(540) ZVL SLOVAKIA
(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) 324215
(220) 2016 09 12
(151) 2019 07 26
(441) 2017 04 10
(732) NUTRI FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NUTRI FOODS
(540)

(210) 461344

(591) pomarańczowy, zielony
(531) 05.03.13, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 29 falafel, burger z falafelem, burgery warzywne,
burgery wegańskie, burgery wegetariańskie, przekąski na bazie falafela, gotowy lunch w pudełku składający się z falafeli, przekąski
z falafeli w pudełkach, gotowe posiłki składające się z falafeli, gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, mrożone gotowe posiłki
składające się głównie z warzyw,przekąski z ciecierzycy, przekąski
na bazie warzyw, przekąski na bazie warzyw strączkowych, sałatki
warzywne, przekąski na bazie owoców, sałatki owocowe, prażona
ciecierzyca, śliwki, brzoskwinie, morele, daktyle, przetwory i mieszanki z nich, 30 sosy wegetariańskie, sosy warzywne, przeciery warzywne [sosy], pasty warzywne [sosy], kanapki, tortille, tarty, placki,
sosy do sałatek, kawa, herbata, komosa ryżowa, płatki kukurydziane,
płatki owsiane, płatki zbożowe, płatki jęczmienne, płatki orkiszowe,
płatki pszenne, płatki żytnie, płatki jaglane, płatki gryczane, płatki ryżowe, płatki z komosy ryżowej, przyprawy, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, musy owocowe, musy deserowe, żywność na bazie mąki,
przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, herbatniki, 31 produkty rolne,
ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, produkty
i ziarna rolnicze zbóż, .
(111) 324216
(220) 2018 11 26
(151) 2019 08 12
(441) 2019 04 23
(732) PIOTROWSKI TOMASZ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKUTERCENTRUM
(540)
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(111) 324217
(220) 2018 11 29
(210) 493249
(151) 2019 08 06
(441) 2019 02 25
(732) VMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) US-COAT
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 01.01.01, 01.01.02
(510), (511) 2 farby, koloranty, pigmenty, farby elewacyjne, 17 zaprawy izolacyjne, materiały do izolacji przeciwwilgociowej w budynkach, 19 materiały budowlane niemetalowe, tynki, zaprawy budowlane, materiały budowlane tworzące powłoki ochronne budynków.
(111) 324218
(220) 2018 12 05
(151) 2019 08 06
(441) 2019 04 23
(732) PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ProFloricEntero
(540)

(210) 493473

(591) biały, granatowy, niebieski, jasnoniebieski
(531) 25.07.03, 25.07.07, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy
diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do stosowania jako
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi,
zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, preparaty ziołowe do celów medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe
do celów leczniczych, leki, środki farmaceutyczne, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych.
(111) 324219
(220) 2018 12 05
(151) 2019 08 06
(441) 2019 04 23
(732) PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ProFloric Baby
(540)

(210) 493476

(210) 493116

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 25.07.01, 25.07.04, 27.05.01, 26.04.02, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów, takich jak
skutery, motocykle i inne jednoślady oraz części i akcesoriów do pojazdów w stacjonarnych punktach sprzedaży i za pośrednictwem
sieci Internet, 37 konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, usługi tuningu pojazdów.

(591) biały, granatowy, jasnopomarańczowy, różowy, jasnoróżowy,
niebieski, żółty, zielony
(531) 03.15.99, 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy
diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do stosowania jako
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi,
zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, preparaty ziołowe do celów medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe
do celów leczniczych, leki, środki farmaceutyczne, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych.
(111) 324220
(151) 2019 08 26

(220) 2019 01 15
(441) 2019 03 25

(210) 494791
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(732) BANK BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROGRAM HANDLU ZAGRANICZNEGO
(540)

(591) zielony
(531) 29.01.03, 27.05.01, 01.05.12
(510), (511) 9 oprogramowanie do technologii biznesowych związanych z działalnością gospodarczą w zakresie handlu zagranicznego,
mobilne aplikacje, 16 drukowane: publikacje, broszury, materiały
szkoleniowe i edukacyjne, ulotki informacyjne, materiały dydaktyczne, kartonowe i papierowe tablice reklamowe, ankiety, publikacje eksperckie, wizytówki, kalendarze, 35 usługi: w zakresie: badań
rynkowych i doradztwa biznesowego świadczone, także w ramach
outsourcingu, sporządzania prognoz rynkowych i analiz ekonomicznych, doradcze dotyczące analityki biznesowej (Business Intelligence) w aspekcie możliwości efektywnej ekspansji handlowej i inwestycyjnej na nowe rynki, doradztwa związanego ze strategią biznesową
oraz sporządzaniem biznesowych wycen w obszarach działalności
handlowej w kraju i za granicą, doradztwa i konsultacyjne w zakresie franchisingu i prowadzenia franczyz, szacowania ryzyka finansowego w działalności gospodarczej w powiązaniu z działalnością
na rynkach zagranicznych, związane z pośrednictwem biznesowym
i kontaktowaniem ze sobą potencjalnych inwestorów i przedsiębiorców poszukujących finansowania w obszarach przedsięwzięć
w handlu zagranicznym, współuczestnictwa w krajowych i zagranicznych misjach handlowych o charakterze promocyjno-reklamowym, marketingowym i transakcyjnym, dostarczania informacji
handlowych i finansowych dotyczących działalności gospodarczej
firm krajowych i zagranicznych, w zakresie wywiadu rynkowego,
organizowania imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, promocji imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych,
36 usługi: bankowe i finansowe, świadczone także w systemie on-line, sporządzania prognoz finansowych, doradztwa i konsultingu
finansowego, oceny i ubezpieczenia ryzyka inwestycyjnego, finansowego i kredytowego (factoring), zarządzania kapitałem wysokiego
ryzyka, kapitałem inwestycyjnym, kapitałem rozwojowym i kapitałem na przedsięwzięcia za granicą, w zakresie udzielania gwarancji
ubezpieczeniowych i poręczeń finansowych, dotyczące udostępniania i strukturyzacji kapitału, udzielania pożyczek finansowych
związanych z działalnością na rynkach zagranicznych, pośrednictwa
walutowego oraz w zakresie swapów walutowych i elektronicznego
obrotu finansowego walutą obcą, finansowania w zakresie zabezpieczenia funduszy dla przedsiębiorców z uwzględnieniem ryzyka
w rozliczeniach międzynarodowych, kredytowe, w szczególności
na rzecz eksporterów, realizacji operacji kredytowych, sprawdzania
i oceny zdolności kredytowej, oceny danych biur kredytowych oraz
usługi w zakresie ratingu kredytowego, kredytowe w zakresie sprzedaży eksportowej, w zakresie asekuracji, ubezpieczeniowe oraz związane z działalnością monetarną, w zakresie realizacji transakcji zakupowych na raty (leasing), administrowania funduszami, doradztwa
w zakresie inwestowania funduszy oraz związane z realizacją i obsługą inwestycji finansowych, informacyjne dotyczące finansów, świadczone on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, 38 usługi:
telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali
w Internecie i innych mediach z wykorzystaniem technologii informacyjnych, w szczególności w zakresie branży usług finansowych,
udostępniania w Internecie forów interaktywnych, oferenta usług
on-line w zakresie przekazywania danych, wiadomości, informacji,
tekstów i obrazów, umożliwiania dostępu do baz danych, dostępu
do informacji w Internecie, wynajmowania i pośredniczenia w korzystaniu z czasów dostępu do baz danych, w szczególności w zakresie
branży usług finansowych, w zakresie zapewnienia elektronicznej
łączności z instytucjami finansowymi, brokerami i jednostkami rynków finansowych o zasięgu międzynarodowym, 41 usługi w zakresie: elektronicznych publikacji tekstów i druków innych niż reklamowe w Internecie, opracowywania i multimedialnego udostępniania
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publikacji elektronicznych, multimedialnego prowadzenia kursów
edukacyjnych i seminariów szkoleniowych związanych z branżą
usług finansowych świadczonych w związku z obsługą handlu zagranicznego, edukacji on-line za pośrednictwem Internetu lub ekstranetów, organizowania i prowadzenia kursów szkoleniowych, konferencji, seminariów, sympozjów związanych z edukacją i treningiem
w dziedzinie zarządzania finansami i kapitałem, obsługą biznesową
i handlu zagranicznego, 42 usługi w zakresie: tworzenia platform
internetowych i ich udostępniania podmiotom świadczącym usługi
finansowe, doradcom inwestycyjnym i pośrednikom współdziałającym w realizacji przedsięwzięć handlu zagranicznego, z wykorzystaniem przekazu funduszy z użyciem sieci komputerowych i Internetu,
opracowywanie i aktualizowanie programów do przetwarzania danych i oprogramowania baz danych, projektowania systemów zabezpieczania dostępu do elektronicznych i interaktywnych platform
komunikacji (PaaS) i wymiany danych i informacji, zwłaszcza informacji dotyczących przedsiębiorstw, inwestorów, zakupu udziałów,
pozyskiwania środków finansowych i wchodzenia na giełdę, projektowania i hostingu platform jako usługi [PaaS-Platform as a Service],
w tym w Internecie, hostingu platform komunikacyjnych i transakcyjnych w Internecie, hostingu platform przeznaczonych do handlu
elektronicznego przez Internet.

(111) 324221
(220) 2019 01 15
(210) 494798
(151) 2019 08 23
(441) 2019 03 25
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAKUŚ
(540)

(591) niebieski, biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, różowy,
czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.01.08
(510), (511) 29 napoje i desery mleczne, napoje i desery na bazie mleka, napoje i desery jogurtowe, napoje i desery mleczno-owocowe,
także z dodatkiem płatków zbożowych, zbóż, muesli, kawy, czekolady, jogurty, kefiry, produkty serowarskie, twarogi, sery rozdrobnione,
owocowe desery, przeciery, galaretki, sałatki, dania i desery gotowe,
mrożone i w proszku na bazie mleka i owoców, wszystkie wymienione towary także z dodatkiem witamin, składników mineralnych, innych substancji odżywczych.
(111) 324222
(220) 2019 01 30
(210) 495398
(151) 2019 08 27
(441) 2019 05 13
(732) Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praga (CZ)
(540) (znak słowny)
(540) REVITANERW MAX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, weterynaryjne i sanitarne,
produkty lecznicze, witaminy, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, żywność dla niemowląt, suplementy diety, plastry, środki opatrunkowe, preparaty do plombowania zębów,
wosk dentystyczny, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, preparaty
do niszczenia robactwa, fungicydy, herbicydy.
(111) 324223
(220) 2019 02 22
(210) 496306
(151) 2019 08 16
(441) 2019 04 23
(732) HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HORTEX. SZCZERY Z NATURY.
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, przetwory owocowe i warzywne, mrożone owoce i warzywa,
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mrożone owoce i warzywa z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw, mrożone mieszanki owocowe i warzywne, mrożone mieszanki
owocowe i warzywne z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw,
mrożone dania gotowe z owoców i warzyw, mrożone dania gotowe
wegetariańskie i z dodatkiem mięsa, mrożone dania gotowe z dodatkiem wyrobów mącznych, mrożone dania gotowe z dodatkiem sosów
i/lub ziół i/lub przypraw, musy owocowe, przeciery owocowe i warzywne, sałatki owocowe i warzywne, owoce i warzywa puszkowane,
zupy, składniki do sporządzania zup, żywność dietetyczna składająca się głównie z owoców i warzyw, żywność o obniżonej zawartości
tłuszczu i cholesterolu składająca się głównie z owoców i warzyw, 30
żywność na bazie mąki, mrożone wyroby mączne, wyroby mączne
z dodatkiem owoców i warzyw, makarony, makarony mrożone, makarony z dodatkiem owoców i warzyw, gotowe dania na bazie produktów zbożowych i mąki, gotowe dania zawierające makaron, sosy
do makaronu, przyprawy do makaronu na bazie warzyw, lody, lody
spożywcze, lody spożywcze w proszku, lody mleczne, lody wodne,
lody sokowe, lody owocowe, sorbety, mrożone jogurty, desery lodowe, środki wiążące do lodów, preparaty do sporządzania lodów, 32
wody niegazowane i gazowane, wody mineralne, stołowe, sodowe,
mineralne wody smakowe, produkty do wytwarzania wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe,
soki, napoje i nektary owocowe, warzywne i owocowo-warzywne,
zagęszczone soki owocowe i warzywne, soki przecierowe owocowe,
warzywne i owocowo-warzywne, soki i napoje o obniżonej wartości energetycznej, owocowe, warzywne i owocowo-warzywne soki
i napoje wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub
solami mineralnymi, sorbety jako napoje, napoje izotoniczne, napoje
energetyczne, napoje serwatkowe, lemoniady, syropy do lemoniady,
syropy i preparaty do sporządzania napojów, esencje do napojów,
ekstrakty do napojów.

(111) 324224
(220) 2019 02 25
(210) 496366
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 23
(732) MARCINIAK MAGDALENA KINGA LUPA KOSMETYCZNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) lupakosmetyczna
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, środki perfumeryjne, perfumy,
dezodoranty osobiste i antyperspiranty, środki do makijażu i demakijażu, środki do pielęgnacji i malowania ust, środki do pielęgnacji i malowania paznokci, środki do mycia i pielęgnacji włosów,
szampony, środki do higieny intymnej, środki do pielęgnacji stóp,
środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, 5 produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji skóry, mydła lecznicze, lecznicze środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, produkty lecznicze do włosów,
35 usługi reklamowe na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży
na rzecz osób trzecich, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń i reklam, publikowanie tekstów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu,
Intranetu, usługi badania rynku i opinii społecznej, pośrednictwo
w nawiązywaniu kontaktów handlowych, prenumerata gazet, czasopism na rzecz osób trzecich, organizowanie wystaw, targów i konkursów w celach reklamowych i handlowych, usługi marketingowe,
usługi agencji informacji handlowej, usługi w zakresie zarządzania
centrum informacyjnym, przygotowywanie audiowizualnych i multimedialnych prezentacji do wykorzystania w reklamie, usługi rejestracji, transkrypcji, składu, kompilacji i systematyzacji informacji
tekstowej i obrazowej przesyłanej przy pomocy komputera, terminali komputerowych, poczty elektronicznej, sieci Internet i Intranet,
cyfrowo, pozyskiwanie i systematyzowanie danych do komputerowych baz danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi
przeglądu prasy, katalogowanie informacji o towarach, powielanie
dokumentów, 38 usługi transmisji danych i wiadomości, przesyłanie
informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, internetowy serwis informacyjny, poczta elektroniczna, przydzielanie dostępu
do baz danych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego,
usługi ogłoszeń elektronicznych, 41 organizowanie i prowadzenie
konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie plebiscytów, przyznawanie nagród w dziedzinie kosmetyki i wizażu, sztuki,
fotografii, muzyki, literatury, polityki, nauki, techniki, rozrywki, filmu,
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audycji radiowych i telewizyjnych, organizowanie loterii, organizowanie i prowadzenie balów, koncertów, seminariów, sympozjów,
zjazdów, konferencji, kongresów, organizowanie pokazów i wystaw,
targów i ekspozycji tematycznych z zakresu sztuki, kultury, edukacji
i rozrywki, usługi informacji o edukacji, o imprezach rozrywkowych,
usługi klubów rozrywkowych, usługi klubów nocnych, wypoczynku
i rekreacji, usługi parków i klubów rozrywki, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze książkowe, elektroniczne i internetowe, publikowanie
książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, usługi tworzenia publikacji multimedialnych i internetowych, usługi w zakresie edukacji
i nauczania, usługi w zakresie fotografowania, usługi reporterskie,
usługi fotoreportaży, fotografika artystyczna, filmowanie, przygotowywanie prezentacji, filmów i audycji telewizyjnych, produkcje
programów radiowych, realizacja nagrań audiowizualnych, nagrywanie i montaż programów radiowych i telewizyjnych, 42 przygotowywanie serwisów internetowych, administrowanie stronami
internetowymi, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbioru
informacji za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, udostępnianie stron internetowych w celu dostępu i pozyskiwania informacji w zakresie kosmetyki i wizażu, higieny, pielęgnacji
i troski o zdrowie i urodę, opieki medycznej, testowanie produktów,
badania w dziedzinie kosmetyki, usługi związane z projektowaniem
graficznym.

(111) 324225
(220) 2018 11 19
(210) 492814
(151) 2019 08 01
(441) 2019 02 25
(732) PORĘBA ELŻBIETA ANNA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
PORĘBA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIKE-RS
(540)

(531) 02.09.01, 15.07.01, 14.01.14, 27.05.01
(510), (511) 9 kaski dla rowerzystów, okulary dla rowerzystów, prędkościomierze rowerowe, zamki rowerowe (elektryczne), systemy nawigacji GPS do użytku z rowerami, 12 akcesoria do rowerów do przewożenia napojów, akcesoria do rowerów do przewożenia bagażu,
amortyzatory do rowerów, bagażniki na rowery, błotniki do rowerów,
części konstrukcyjne rowerów, dętki rowerowe, dzwonki do rowerów, hamulce do rowerów, elektryczne rowery składane, dopasowane pokrowce na rowery, kierownice do rowerów, klaksony rowerowe,
koła rowerowe, koła zębate do rowerów, łańcuchy rowerowe, mostki
kierownicy [części rowerowe], nakładki na szprychy rowerowe, nóżki
do rowerów, okrycia siodełek do rowerów, opony rowerowe, podpórki rowerowe, pompki do rowerów, przerzutki do rowerów, przyczepki
rowerowe, ramy do rowerów, riksze rowerowe, rowery, rowery elektryczne, rowery górskie, rowery dziecięce, rowery sportowe, rowery
szosowe, rowery wyposażone w silnik, siedzenia dziecięce przystosowane do rowerów, siodełka rowerowe, szprychy do rowerów, torby
rowerowe, zębatki do przerzutek [części rowerów], 25 buty do jazdy
na rowerze, odzież dla rowerzystów, rękawiczki dla rowerzystów,
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży
detalicznej online związane z następującymi produktami, kaski dla
rowerzystów, okulary dla rowerzystów, prędkościomierze rowerowe, zamki rowerowe (elektryczne), systemy nawigacji GPS do użytku
z rowerami, lampy kierunkowe do rowerów, rowerowe światełka odblaskowe, światła rowerowe, akcesoria do rowerów do przewożenia
napojów, akcesoria do rowerów do przewożenia bagażu, amortyzatory do rowerów, bagażniki na rowery, błotniki do rowerów, czę-
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ści konstrukcyjne rowerów, dętki rowerowe, dzwonki do rowerów,
hamulce do rowerów, elektryczne rowery składane, dopasowane
pokrowce na rowery, kierownice do rowerów, klaksony rowerowe,
koła rowerowe, koła zębate do rowerów, łańcuchy rowerowe, mostki
kierownicy [części rowerowe], nakładki na szprychy rowerowe, nóżki
do rowerów, okrycia siodełek do rowerów, opony rowerowe, podpórki rowerowe, pompki do rowerów, przerzutki do rowerów, przyczepki rowerowe, ramy do rowerów, riksze rowerowe, rowery, rowery elektryczne, rowery górskie, rowery dziecięce, rowery sportowe,
rowery szosowe, rowery wyposażone w silnik, siedzenia dziecięce
przystosowane do rowerów, siodełka rowerowe, szprychy do rowerów, torby rowerowe, zębatki do przerzutek [części rowerów], buty
do jazdy na rowerze, odzież dla rowerzystów, rękawiczki dla rowerzystów, 37 naprawa i konserwacja rowerów, naprawa lub konserwacja
urządzeń do parkowania rowerów, udzielanie informacji związanych
z naprawą lub konserwacją urządzeń do parkowania rowerów.

(111) 324226
(220) 2018 07 27
(210) 488720
(151) 2019 02 05
(441) 2018 10 22
(732) STAWISKA RENATA MARENMED, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARENMED M
(540)

(591) złoty, czarny
(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 wynajem apartamentów, mieszkań, 39 turystyka i organizowanie wycieczek, 44 usługi stomatologiczne, medyczne.
(111) 324227
(220) 2019 03 28
(210) 497842
(151) 2019 09 11
(441) 2019 05 20
(732) STACHERA ARTUR, Końskie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) lamajka
(510), (511) 18 paski, parasole, torby i torebki, kufry podróżne i bagażowe, walizki, przenośne kuferki na kosmetyki, plecaki, portmonetki
i portfele, tornistry, aktówki, rękawiczki, 25 odzież, obuwie, nakrycia
głowy, 35 oferowanie w celu sprzedaży i sprzedaż w sklepach, hurtowniach i za pomocą Internetu obuwia, odzieży, nakryć głowy i galanterii skórzanej i tekstylnej.
(111) 324228
(220) 2019 04 04
(210) 498200
(151) 2019 09 16
(441) 2019 05 27
(732) NESTLÉ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NAŁ NAŁĘCZOWIANKA
(510), (511) 32 wody niegazowane, musujące lub gazowane, przetworzone, źródlane, mineralne, aromatyzowane, napoje funkcjonalne na bazie wody zawierające witaminy, minerały lub zioła, napoje
odżywcze na bazie wody zawierające witaminy, minerały lub zioła,
napoje na bazie wody z ekstraktem herbaty, napoje o smaku owocowym lub na bazie owoców, mleczne napoje sfermentowane, soki
owocowe i jarzynowe, nektary, lemoniady, napoje gazowane i inne
napoje bezalkoholowe, syropy, ekstrakty i esencje oraz inne preparaty do produkcji napojów bezalkoholowych, napoje izotoniczne,
napoje energetyczne, napoje na bazie soi, napoje na bazie słodu.
(111) 324229
(220) 2019 04 04
(210) 498201
(151) 2019 09 16
(441) 2019 05 27
(732) NESTLÉ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZRÓB TO NAŁ
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(510), (511) 32 wody niegazowane, musujące lub gazowane, przetworzone, źródlane, mineralne, aromatyzowane, napoje funkcjonalne na bazie wody zawierające witaminy, minerały lub zioła, napoje
odżywcze na bazie wody zawierające witaminy, minerały lub zioła,
napoje na bazie wody z ekstraktem herbaty, napoje o smaku owocowym lub na bazie owoców, mleczne napoje sfermentowane, soki
owocowe i jarzynowe, nektary, lemoniady, napoje gazowane i inne
napoje bezalkoholowe, syropy, ekstrakty i esencje oraz inne preparaty do produkcji napojów bezalkoholowych, napoje izotoniczne,
napoje energetyczne, napoje na bazie soi, napoje na bazie słodu.

(111) 324230
(220) 2019 04 04
(210) 498203
(151) 2019 09 16
(441) 2019 05 27
(732) NESTLÉ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NAŁ
(510), (511) 32 wody niegazowane, musujące lub gazowane, przetworzone, źródlane, mineralne, aromatyzowane, napoje funkcjonalne na bazie wody zawierające witaminy, minerały lub zioła, napoje
odżywcze na bazie wody zawierające witaminy, minerały lub zioła,
napoje na bazie wody z ekstraktem herbaty, napoje o smaku owocowym lub na bazie owoców, mleczne napoje sfermentowane, soki
owocowe i jarzynowe, nektary, lemoniady, napoje gazowane i inne
napoje bezalkoholowe, syropy, ekstrakty i esencje oraz inne preparaty do produkcji napojów bezalkoholowych, napoje izotoniczne,
napoje energetyczne, napoje na bazie soi, napoje na bazie słodu.
(111) 324231
(220) 2019 04 05
(210) 498336
(151) 2019 09 30
(441) 2019 06 10
(732) ADAMCZEWSKA BARBARA, ADAMCZEWSKI ŁUKASZ KULKA
CAFE SPÓŁKA CYWILNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) kulka
(510), (511) 43 usługi związane z prowadzeniem restauracji, barów,
pubów, bistra, usługi gastronomiczne, usługi kateringowe, usługi
restauracyjne, usługi w zakresie prowadzenia punktów małej i dużej
gastronomii, usługi kawiarni, kawiarnia, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, organizowanie bankietów, restauracje dla turystów,
serwowanie jedzenia i napojów, usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, wynajmowanie sal na posiedzenia, imprezy, organizacja przyjęć [żywność
i napoje], organizowanie bankietów.
(111) 324232
(220) 2019 04 06
(210) 498349
(151) 2019 09 30
(441) 2019 06 10
(732) DENTAL MEDICENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dental Medicenter
(540)

(591) brązowy, zielony, jasnozielony, szary
(531) 05.07.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 stomatologia, pomoc stomatologiczna, usługi dentystyczne, konsultacje dentystyczne, stomatologia z sedacją, stomatologia w znieczuleniu ogólnym, stomatologia kosmetyczna
i estetyczna, usługi ortodontyczne, usługi asystenta dentysty, doradztwo związane ze stomatologią, periodontologia i profilaktyka
stomatologiczna, stomatologia dziecięca, stomatologia zachowawcza z endodoncją, protetyka stomatologiczna, usługi doradcze dotyczące implantów protetycznych, usługi w zakresie wybielania zębów,
usługi czyszczenia zębów, chirurgia stomatologiczna i implantologia
stomatologiczna, usługi w zakresie radiologii i radiowizjografii stomatologicznej, zdjęcie pantomograficzne, usługi ortodontyczne,
protetyka, implantologia, chirurgia stomatologiczna i szczękowa,
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rentgenodiagnostyka, periodontologia, pedodoncja, endodoncja,
stomatologia zachowawcza, profilaktyka stomatologiczna, usługi diagnostyczne w zakresie stomatologii oraz wykonywania zdjęć
rentgenowskich zębów, opieka medyczna i zdrowotna, usługi medyczne, usługi doradcze w zakresie zdrowia.

(111) 324233
(220) 2012 07 05
(151) 2019 12 02
(441) 2012 10 08
(732) TEATR MUZYCZNY ROMA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROMA TM TEATRMUZYCZNY.COM
(540)

(210) 402597

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 9 zapisane nośniki dźwięku, tekstu i obrazu, w tym płyty
fonograficzne, płyty CD i DVD, dyski optyczne przeznaczone do odtwarzania w urządzeniach multimedialnych, nośniki dźwięku, tekstu
i obrazu zapisane w formacie mp3, mp4, w zapisie cyfrowym, nośniki dźwięku, tekstu i obrazu zapisane w formacie przystosowanym
do odtwarzania przez komputery i telefony komórkowe, programy
multimedialne, wydawnictwa multimedialne, e-booki, audiobooki,
gry komputerowe, programy komputerowe, filmy, nagrania dźwięku,
obrazu i nagrania filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video i taśmy magnetycznej, 16 książki, druki, albumy,
czasopisma, publikacje i wydawnictwa cykliczne i okazjonalne, programy teatralne, komiksy, śpiewniki, nuty, fotografie, reprodukcje,
reprodukcje graficzne, materiały piśmienne, afisze, plakaty, bilety,
foldery, broszury, prospekty, katalogi, materiały informacyjne i reklamowe, kalendarze, notatniki, notesy podręczne, okładki, obwoluty, teczki, nalepki, emblematy, pocztówki, papier listowy, koperty,
zakładki do książek, artykuły biurkowe z wyjątkiem mebli, materiały
i przybory do rysowania, przybory do pisania, torebki do pakowania
z papieru lub tworzyw sztucznych, 25 odzież, T-shirty, podkoszulki,
bluzki, obuwie, nakrycia głowy, bandany na szyję, daszki do czapek,
stroje na maskaradę, 35 zarządzanie działalnością artystyczną, usługi promocyjne działalności artystycznej, usługi agencji artystycznej,
usługi impresariatów w działalności artystycznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 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, wyszukiwanie informacji w komputerowych bazach danych, usługi prowadzenia sklepu
i hurtowni oraz usługi prowadzenia detalicznej i hurtowej sprzedaży towarów z wykorzystaniem telekomunikacji i Internetu w szczególności pamiątek ze spektakli i musicali, gadżetów, wydawnictw
muzycznych, wydawnictw multimedialnych, zapisanych nośników
dźwięku, tekstu i obrazu, publikacji drukowanych, odzieży, nakryć
głowy, akcesoriów biurowych i papierniczych, smyczy reklamowych,
kubków, zabawek, strojów na maskaradę, 41 działalność kulturalna,
rozrywka, widowiska, usługi w zakresie prowadzenia teatru, usługi
w zakresie prowadzenia teatru muzycznego, usługi artystów teatralnych, usługi orkiestry, produkcja przedstawień teatralnych i musicali,
realizacja spektakli, w tym musicali, wystawianie spektakli, w tym
musicali, wystawianie spektakli na żywo, organizowanie spektakli
w tym musicali, pisanie scenariuszy, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie konkursów, organizowanie wystaw
z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie balów oraz imprez
rozrywkowych, informacja o imprezach rozrywkowych, rezerwacja miejsc na spektakle, usługi dystrybucji biletów, obsługa sal teatralnych, wynajmowanie sal teatralnych, wypożyczanie dekoracji
i aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych, wypożyczanie
strojów teatralnych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, produkcja
i współprodukcja nagrań dźwiękowych, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne
on-line książek, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line,
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nie do pobierania z sieci komputerowych, publikowanie wydawnictw multimedialnych, publikowanie e-booków, publikowanie audiobooków, nauczanie, edukacja, usługi kształcenia z zakresu aktorstwa, wokalistyki i tańca, organizowanie i prowadzenie warsztatów
dla artystów, 45 usługi administrowania prawami własności intelektualnej i udzielania licencji w zakresie praw własności intelektualnej,
usługi pośrednictwa w obrocie prawami własności intelektualnej,
doradztwo w zakresie własności intelektualnej.

(111) 324234
(220) 2019 04 08
(210) 498436
(151) 2019 09 25
(441) 2019 06 03
(732) LORD POLAND TOBACCO ANDRZEJ BUDA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wodzisław Śląski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HARNAŚ
(510), (511) 34 tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytuty tytoniu), puszki na tytoń, pojemniczki na tytoń, woreczki na tytoń,
nawilżacze do tytoniu, filtry do tytoniu, aromaty do tytoniu, fajki
do tytoniu, tytoń do skręcania papierosów, tytoń luzem, do zwijania
i do fajek, artykuły do użytku z tytoniem, pojemniki na tytoń i humidory, papierosy zawierające substytuty tytoniu, papier higroskopijny
do tytoniu, tabaka, etui na cygara, ustniki do papierosów, papierosy
elektroniczne, papierosy, cygara, cygaretki i inne gotowe artykuły
dla palaczy, fajki, przybory do czyszczenia fajek, przybory dla palaczy, bibułka papierosowa, lufki do papierosów, filtry do papierosów,
filtry do cygar, filtry do fajek, pudełka na cygara z metali szlachetnych, papierośnice, popielniczki, zestaw do skręcania papierosów,
ustniki do fajek, ustniki do cygar, gilotynki do cygar, zapalniczki
do papierosów, zapalniczki do cygar, zapalniczki dla palaczy, zapałki,
tytoń do fajek, tytoń do żucia, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych).
(111) 324235
(220) 2019 04 09
(210) 498457
(151) 2019 09 25
(441) 2019 06 03
(732) SONKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielany Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sonkofit
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 przekąski i chipsy na bazie owoców i warzyw, przekąski na bazie suszonych owoców i warzyw, przekąski na bazie owoców
i warzyw odwodnionych, przekąski na bazie odwodnionych koncentratów z soków owocowych i warzywnych, przekąski na bazie liofilizowanych owoców i warzyw, przekąski na bazie kukurydzy inne niż
słodycze, przekąska na bazie przetworzonych nasion i roślin strączkowych, przekąski na bazie łuskanych nasion i roślin strączkowych,
przekąski z owoców kandyzowanych, batoniki (inne niż słodycze)
i przekąski na bazie owoców, orzechów lub nasion, batoniki (inne
niż słodycze) i przekąski na bazie owoców i warzyw, orzechów lub
nasion z upraw ekologicznych, przekąski i chipsy na bazie warzyw,
w tym przekąski na bazie warzyw pochodzących z upraw ekologicznych, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie ziemniaków, chipsy
ziemniaczane, przekąski i chipsy ziemniaczane o obniżonej zawartości tłuszczu, nasiona jadalne, nasiona przetworzone, płatki z roślin
strączkowych, 30 mąka i produkty mączne, produkty zbożowe, kasze, ryż, ryż preparowany, pieczywo, pieczywo chrupkie, pieczywo
lekkie, pieczywo ekstrudowane, pieczywo koekstrudowane, wyroby piekarnicze, wafle zbożowe, wafle ryżowe, wafle kukurydziane,
przekąski i chipsy na bazie zbóż, pszenica preparowana i inne zboża
preparowane, chrupki ze zbóż, chrupki kukurydziane, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze zawierające ryż, wyroby cukiernicze
zawierające kukurydzę, ciastka, herbatniki, musli, muesli zawierające ryż, słodycze, płatki ze zbóż, produkty spożywcze na bazie owsa,
przetworzona komosa ryżowa, przetworzone nasiona do użytku jako
przyprawy, czekolada, batoniki, batony zbożowe, wafelki, wyroby
piekarnicze, wafelki ze zbóż, wafelki ryżowe, wafelki kukurydziane,
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zboża przetworzone, przekąski zbożowe z dodatkiem aromatów, ziół
i przypraw, wysokoproteinowe batoniki zbożowe.

(111) 324236
(220) 2019 04 11
(210) 498599
(151) 2019 09 23
(441) 2019 06 03
(732) DIGIBITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) insu
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 porównywanie usług finansowych on-line, usługi
agencji reklamowych, badania opinii publicznej, usługi badawcze
w zakresie marketingu i reklamy, marketing internetowy, usługi marketingowe, reklama i marketing, pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych
i gospodarczych, 36 usługi informacyjne dotyczące wycen działalności finansowej, skomputeryzowane usługi w zakresie informacji
finansowej, usługi pośrednictwa w zakresie organizowania finansowania przez inne instytucje finansowe, usługi informacji finansowej
dostarczane za pośrednictwem dostępu do komputerowej bazy danych, usługi finansowe świadczone przez telefon i za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej lub Internetu, usługi finansowe, skomputeryzowane usługi finansowe, usługi informacji finansowej, usługi
pośrednictwa finansowego, usługi finansowe z zakresu zarządzania
majątkiem, usługi finansowe związane z działalnością gospodarczą,
usługi finansowe w zakresie pożyczek pieniężnych, usługi doradztwa
finansowego na rzecz osób fizycznych, usługi finansowe świadczone
za pomocą środków elektronicznych, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące działalności finansowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi finansowe świadczone przez Internet.
(111) 324237
(220) 2019 04 10
(210) 498579
(151) 2019 09 30
(441) 2019 06 03
(732) RESTAURACJE KRAWCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Raut Baar
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, prowadzenie barów, restauracji,
pubów, kafeterii Snack Barów, przygotowywanie dań na zamówienie
i na wynos.
(111) 324238
(220) 2019 04 01
(151) 2019 09 24
(441) 2019 06 03
(732) PRO-ACCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kórnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRO-ACCO
(540)
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ce rachunkowości, usługi rachunkowe w zakresie kosztów na rzecz
przedsiębiorstw rolniczych, księgowość, skomputeryzowana księgowość, księgowanie kosztów, prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, usługi księgowe związane ze ściąganiem należności, doradztwo księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, usługi
księgowe na potrzeby fuzji i przejęć, audyt przedsiębiorstw, audyt finansowy, audyt działalności gospodarczej, audyt sprawozdań finansowych, audyt skomputeryzowany, doradztwo związane z audytem,
usługi doradztwa biznesowego, doradztwo biznesowe dotyczące
finansowania rozwoju, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie analizy biznesowej, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw.

(111) 324239
(220) 2019 04 10
(151) 2019 09 25
(441) 2019 06 03
(732) ZAJDENC ZBIGNIEW INSEL, Wołomin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INSel
(540)

(210) 498585

(591) niebieski
(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym za pośrednictwem Internetu, związane ze sprzedażą sprzętu wędkarskiego, osprzętu i akcesoriów wędkarskich, artykułów gimnastycznych
i sportowych, zabawek i gier, odzieży gimnastycznej i sportowej oraz
akcesoriów, pojemników, toreb, plecaków, urządzeń i przyrządów
pomiarowych, optycznych, wagowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, do ratowania życia, urządzeń i przyrządów do przewodzenia,
przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji
energii elektrycznej, urządzeń do zdalnego sterowania, urządzeń
do nagrywania, przesyłania i odtwarzania dźwięków i obrazów, komputerów i programów komputerowych, nośników danych, wyrobów
nożowniczych.
(111) 324240
(220) 2019 04 11
(210) 498600
(151) 2019 09 23
(441) 2019 06 03
(732) OPTION ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPTION ONE FIELD MARKETING
(540)

(210) 498583

(591) czarny, zielony
(531) 26.11.03, 26.11.05, 26.11.09, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 rachunkowość, zarządzanie rachunkowością, zarządzanie rachunkami firm, doradztwo podatkowe, planowanie
podatkowe, przygotowanie skomputeryzowanej rachunkowości,
skomputeryzowane prowadzenie rachunkowości, przygotowywanie
wymiaru podatku, rachunkowość na rzecz osób trzecich, udostępnianie informacji dotyczących kont, rachunkowość w zakresie zarządzania kosztami, dostarczanie raportów dotyczących informacji
rachunkowych, usługi doradcze dotyczące rachunkowości handlowej, doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości, doradztwo
w zakresie zwrotu podatku, usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczą-

(591) czarny, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.21, 26.04.01,
26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 35 administrowanie dotyczące marketingu, agencja public relations, agencje reklamowe, agencje zatrudnienia tymczasowego, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, leasing pracowniczy, marketing bezpośredni, marketing
towarów i sług na rzecz innych, organizowanie imprez w celach handlowych i marketingowych, pokazy towarów do celów promocyjnych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie sprzedaży
towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi
agencji reklamowych, usługi marketingu bezpośredniego.
(111) 324241
(220) 2019 04 11
(210) 498606
(151) 2019 09 20
(441) 2019 06 03
(732) TOMASZEK ŁUKASZ, MAŁASZUK KRZYSZTOF ARTESANIA
SPÓŁKA CYWILNA, Otwock (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Wild Orchid Crafts
(510), (511) 26 kwiaty sztuczne, sztuczne kwiaty z papieru.
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(111) 324242
(220) 2019 04 11
(210) 498609
(151) 2019 09 24
(441) 2019 06 03
(732) TOMASZEK ŁUKASZ, MAŁASZUK KRZYSZTOF ARTESANIA
SPÓŁKA CYWILNA, Otwock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wild Orchid Crafts
(540)

(591) szary, fioletowy, niebieski, różowy, jasnofioletowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.05.23
(510), (511) 26 kwiaty sztuczne, sztuczne kwiaty z papieru.
(111) 324243
(220) 2019 04 12
(210) 498663
(151) 2019 09 25
(441) 2019 06 03
(732) INTERCHEMALL ZESPÓŁ MŁYNÓW JELONKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PASJA
(510), (511) 30 mąka i wyroby mączne, makarony, kluski.
(111) 324244
(220) 2019 04 15
(210) 498745
(151) 2019 09 26
(441) 2019 06 03
(732) ZUBALA ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWE EKODARPOL, Dębno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HUMICO ACTIVE N
(510), (511) 1 nawozy.
(111) 324245
(220) 2019 04 29
(210) 499254
(151) 2019 09 24
(441) 2019 06 10
(732) ZIĘTEK JAN ZAKŁAD KAMIENIARSKI LASTRICO JAN ZIĘTEK,
Police (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAKŁAD KAMIENIARSKI LASTRICO Jan Ziętek
(540)
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(732) SUPERBET KEMPISTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zakrze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUPERBET
(540)

(591) czerwony, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 beton, betonowe elementy budowlane, bitumiczne
powłoki dachowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa, konstrukcje budowlane niemetalowe, cegły, cement, dzieła sztuki wykonane
z kamienia, betonu lub marmuru, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, wyroby-kamieniarstwo, materiały wiążące
do produkcji-kamienie, kamień, kamień budowlany, łupek, łupki
dachowe, dachówka-łupkowa, proszek łupkowy, cement magnezjowy, margiel wapienny, marmur, materiały budowlane niemetalowe,
materiały do pokryć nawierzchni drogowych, mozaiki dla budownictwa, nawierzchnie tłuczniowe, niemetalowe materiały na pokrycia
dachowe, płoty, parkany niemetalowe, płytki ścienne niemetalowe
dla budownictwa, płyty brukowe, niemetalowe, płyty budowlane
niemetalowe, płyty cementowe, płyty do brukowania wykonane
z materiałów niemetalowych, podłogowe płyty parkietowe, słupy
cementowe, słupy niemetalowe dla budownictwa, słupy niemetalowe dla linii elektroenergetycznych, słupy ogłoszeniowe niemetalowe, słupy telegraficzne niemetalowe, sztuczny kamień .
(111) 324248
(220) 2019 04 30
(151) 2019 10 21
(441) 2019 06 24
(732) CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B BIAŁY GOŚCINIEC
(540)

(210) 499298

(111) 324246
(220) 2019 04 01
(210) 498033
(151) 2019 09 27
(441) 2019 05 27
(732) GÓRNIK GRZEGORZ SCHRON DEFENCE, Żyrardów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pas obezwładniający BOA
(510), (511) 10 pasy unieruchamiające.

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, sympozjów, zjazdów, przyjęć, wystaw, spektakli, organizowanie
i obsługa koncertów, organizowanie i obsługa dancingów, dyskotek,
organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenia), prowadzenie
zajęć fitness, informacje o wypoczynku, usługi związane z organizacją wypoczynku, imprezy kulturalne, udostępnianie obiektów
i sprzętu na imprezy sportowe, zawody sportowe i lekkoatletyczne
oraz konkursy z nagrodami, udostępniania basenu, siłowni, salonów
fitness, kręgielni, pola golfowego, boisk do siatkówki, koszykówki,
piłki nożnej, tenisa, jazdy konnej, stołów do bilardu i ping-ponga,
usługi klubów nocnych, usługi instruktorów sportowych, 43 biura
zakwaterowania, hotele, motele, pensjonaty, domy opieki dla osób
w podeszłym wieku, ośrodki wypoczynkowe, domy turystyczne, organizowanie zakwaterowania hotelowego, wakacyjnego, zakwaterowanie na pobyt czasowy, zakwaterowanie dla turystów, rezerwacja pokoi, pokoi dla podróżnych, miejsc w pensjonatach, rezerwacje
miejsc w hotelach, usługi w zakresie obozów wakacyjnych, ocena
zakwaterowania wakacyjnego, wynajem budynków przenośnych,
organizowanie posiłków w hotelach, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, przygotowywanie posiłków i dań na zamówienie, usługi cateringowe, bary, bary szybkiej
obsługi, herbaciarnie, kafeterie, koktajlbary, stołówki, bufety, restauracje samoobsługowe, oferujące dania na wynos, restauracje z grillem, rezerwacja stolików w restauracjach, usługi: barowe, hotelowe,
recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania, restauracyjne, wynajem urządzeń oświetleniowych, wynajmowanie sal na zebrania,
wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej, szklanych naczyń,
namiotów, urządzeń do gotowania, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego.

(111) 324247
(151) 2019 11 06

(111) 324249
(151) 2019 09 27

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.08
(510), (511) 19 kamieniarstwo (wyroby-), kamienne rzeźby, pomniki
kamienne, kamień na gzymsy, kamień na ściany, kamień naturalny,
kamień na pomniki, figurki z kamienia, posągi z kamienia, ozdoby
z kamienia, dekoracje wykonane z kamienia, nagrobki z kamienia,
betonu lub marmuru, tablice nagrobne z kamienia, betonu lub marmuru, nagrobki, pomniki marmurowe, obudowy kominków z marmuru, tabliczki nagrobne z marmuru, mozaikowe płytki ozdobne
z marmuru, obudowy kominków z kamienia, niemetalowe schody,
parapety okienne (niemetalowe-), obrobiony kamień naturalny.

(220) 2019 04 29
(441) 2019 06 24

(210) 499267

(220) 2019 04 01
(441) 2019 05 27

(210) 498053
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(732) PAJKA LESZEK HALO TRANS TAXI, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HALO OK TAXI 196 23 196 28
(540)

(591) zielony, biały, czarny, żółty
(531) 29.01.14, 27.05.01, 01.17.11, 16.01.11, 26.04.02, 26.04.07,
26.04.16, 26.04.17, 26.04.18
(510), (511) 39 transport.
(111) 324250
(220) 2019 04 03
(151) 2019 09 25
(441) 2019 06 10
(732) KRAWCZYK FILIP, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FILDENT STONE
(540)

(210) 498169

(591) szary, czerwony, żółty, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.13.99
(510), (511) 5 preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki
do czyszczenia zębów.
(111) 324251
(220) 2019 03 27
(210) 497808
(151) 2019 09 26
(441) 2019 06 10
(732) GROCHOWICA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stare Strącze (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Grochowica
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe [napoje], napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wódka .
(111) 324252
(220) 2019 03 27
(210) 497823
(151) 2019 09 26
(441) 2019 06 10
(732) CT-CARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bioxid
(510), (511) 1 preparaty chemiczne do uzdatniania wody, do zwalczania glonów i bakterii w pływackich basenach.
(111) 324253
(220) 2019 03 28
(210) 497879
(151) 2019 09 26
(441) 2019 06 10
(732) SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE. LTD., Singapur (SG)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JOSS
(540)

(591) niebieski
(531) 29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 1 powłoki chemiczne do soczewek okulistycznych, powłoki chemiczne do soczewek okulistycznych, chroniące przed zanieczyszczeniem, powłoki chemiczne do soczewek okulistycznych,
zapobiegające kondensacji, 9 gogle do pływania, gogle dla nurków,
maski do pływania, maski do nurkowania, rurki z ustnikiem do oddychania pod wodą, nakładki na pasek do maski, zaciski na nos dla pływaków, zatyczki do uszu do nurkowania, zaciski na nos dla nurków

77

i pływaków, 10 zatyczki do uszu do pływania, 18 pokrowce [worki]
na sprzęt, torby sportowe, plecaki, torby ujęte w tej klasie, 24 ręczniki
niepapierowe, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy i akcesoria do nich
zawarte w tej klasie, odzież sportowa, obuwie sportowe, sportowe
nakrycia głowy, kostiumy kąpielowe dla kobiet, podkoszulki na ramiączkach, kąpielówki, szorty, szorty kąpielowe, tankini, japonki,
tuniki, klapki, buty do wody, czepki kąpielowe, kapelusze wędkarskie typu bucket hat, kombinezony piankowe, kurtki neoprenowe,
kurtki neoprenowe przeznaczone do uprawiania sportów wodnych,
skarpety neoprenowe, buty neoprenowe, kalosze neoprenowe, rękawiczki neoprenowe, szorty neoprenowe, spodnie neoprenowe,
opaski na głowę, 27 maty do siedzenia, a mianowicie maty piknikowe, maty plażowe, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, akcesoria do pływania, w tym
deski do pływania, bojki treningowe do pływania, łopatki pływackie,
płetwy do pływania, torby do płetw do pływania, plecaki na płetwy
do pływania, rękawki pompowane do pływania, deski do pływania przeznaczone do umieszczenia między nogami pływaka w celu
utrzymania ciała na powierzchni wody bez użycia nóg.

(111) 324254
(220) 2019 03 28
(210) 497884
(151) 2019 09 26
(441) 2019 06 10
(732) SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE. LTD., Singapur (SG)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(531) 26.11.01, 26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 6 metalowe urządzenia do mocowania wiszących
worków treningowych i gruszek bokserskich, metalowe uchwyty
ścienne do mocowania worków bokserskich, 9 ochraniacze głowy
do uprawiania sportu, kaski ochronne, kaski ochronne do uprawiania
sportu, gwizdki sportowe, ochraniacze zębów, pokrowce na smartfony, 12 pompki do rowerów, 18 plecaki, torby ujęte w tej klasie, 25
odzież, obuwie, nakrycia głowy i akcesoria do nich zawarte w tej klasie, odzież sportowa, obuwie sportowe, sportowe nakrycia głowy,
koszulki z krótkim rękawem, podkoszulki, koszulki polo, pulowery,
kurtki, kurtki pikowane, szorty, spodnie, stroje sportowe, kombinezony, garnitury, dresy, kamizelki pikowane, kamizelki, bezrękawniki,
buty sportowe, tenisówki, trampki, sneakersy (obuwie), obuwie piłkarskie, obuwie zapaśnicze, japonki, buty do boksu, obuwie gimnastyczne, skarpetki, czapki bejsbolówki, getry-ochraniacze zakładane
na buty, kimona, pasy do kimona, sportowe koszulki kompresyjne,
stroje do sportów walki, odzież zawierająca substancje odchudzające, 28 artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach,
sportowe worki treningowe, worki bokserskie, pasy do owijania dłoni do użytku sportowego, rękawice bokserskie, rękawice do gier, rękawice bramkarskie do gry w piłkę nożną, ochraniacze nóg [artykuły
sportowe], ochraniacze na ramiona [artykuły sportowe], ochraniacze
krocza [artykuły sportowe], rękawice do sportów walki, tarcze trenera do boksu, tarcze treningowe do sztuk walki, piłki do gier, stojące kosze do gry w koszykówkę, siatki do gry w piłkę siatkową, siatki
do koszykówki, siatki do bramek do użytku w grze w piłkę nożną, kosze do gry w koszykówkę, nakolanniki [artykuły sportowe], nagolenniki [artykuły sportowe], pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek do gier, ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe],
sprzęt sportowy do ćwiczenia uderzeń, w tym makiwary, uchwyty
do worków treningowych, ochraniacze dla sportowców, ujęte w tej
klasie, 35 pokazy towarów, usługi reklamowe online, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej lub hurtowej,
reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy telewizyjne, usługi w zakresie sprzedaży
hurtowej i detalicznej, w tym za pośrednictwem Internetu, następujących towarów: metalowe urządzenia do mocowania wiszących
worków treningowych i gruszek bokserskich, metalowe uchwyty
ścienne do mocowania worków bokserskich, ochraniacze głowy
do uprawiania sportu, kaski ochronne, kaski ochronne do uprawiania
sportu, gwizdki sportowe, ochraniacze zębów, pokrowce na smart-
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fony, pompki do rowerów, plecaki, torby, odzież, obuwie, nakrycia
głowy i akcesoria do nich, odzież sportowa, obuwie sportowe, sportowe nakrycia głowy, koszulki z krótkim rękawem, podkoszulki,
koszulki polo, pulowery, kurtki, kurtki pikowane, szorty, spodnie,
stroje sportowe, kombinezony, garnitury, dresy, kamizelki pikowane, kamizelki, bezrękawniki, buty sportowe, tenisówki, trampki,
sneakersy (obuwie), obuwie piłkarskie, obuwie zapaśnicze, japonki,
buty do boksu, obuwie gimnastyczne, skarpetki, czapki bejsbolówki,
getry-ochraniacze zakładane na buty, kimona, pasy do kimona, sportowe koszulki kompresyjne, stroje do sportów walki, odzież zawierająca substancje odchudzające, artykuły sportowe i gimnastyczne,
sportowe worki treningowe, worki bokserskie, pasy do owijania dłoni do użytku sportowego, rękawice bokserskie, rękawice do gier, rękawice bramkarskie do gry w piłkę nożną, ochraniacze nóg [artykuły
sportowe], ochraniacze na ramiona [artykuły sportowe], ochraniacze
krocza [artykuły sportowe], rękawice do sportów walki, tarcze trenera do boksu, tarcze treningowe do sztuk walki, piłki do gier, stojące kosze do gry w koszykówkę, siatki do gry w piłkę siatkową, siatki
do koszykówki, siatki do bramek do użytku w grze w piłkę nożną, kosze do gry w koszykówkę, nakolanniki [artykuły sportowe], nagolenniki [artykuły sportowe], pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek do gier, ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe],
sprzęt sportowy do ćwiczenia uderzeń, w tym makiwary, uchwyty
do worków treningowych, ochraniacze dla sportowców, usługi agencji importowo-eksportowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
rozprowadzanie próbek, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich, usługi sklepów detalicznych online, reklama banerowa.

(111) 324255
(220) 2019 03 28
(210) 497888
(151) 2019 09 26
(441) 2019 06 10
(732) SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE. LTD., Singapur (SG)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEMIX
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 6 metalowe urządzenia do mocowania wiszących
worków treningowych i gruszek bokserskich, metalowe uchwyty
ścienne do mocowania worków bokserskich, 9 ochraniacze głowy
do uprawiania sportu, kaski ochronne, kaski ochronne do uprawiania
sportu, gwizdki sportowe, ochraniacze zębów, pokrowce na smartfony, 12 pompki do rowerów, 18 plecaki, torby ujęte w tej klasie, 25
odzież, obuwie, nakrycia głowy i akcesoria do nich zawarte w tej klasie, odzież sportowa, obuwie sportowe, sportowe nakrycia głowy,
koszulki z krótkim rękawem, podkoszulki, koszulki polo, pulowery,
kurtki, kurtki pikowane, szorty, spodnie, stroje sportowe, kombinezony, garnitury, dresy, kamizelki pikowane, kamizelki, bezrękawniki,
buty sportowe, tenisówki, trampki, sneakersy (obuwie), obuwie piłkarskie, obuwie zapaśnicze, japonki, buty do boksu, obuwie gimnastyczne, skarpetki, czapki bejsbolówki, getry-ochraniacze zakładane
na buty, kimona, pasy do kimona, sportowe koszulki kompresyjne,
stroje do sportów walki, odzież zawierająca substancje odchudzające, 28 artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach,
sportowe worki treningowe, worki bokserskie, pasy do owijania dłoni do użytku sportowego, rękawice bokserskie, rękawice do gier, rękawice bramkarskie do gry w piłkę nożną, ochraniacze nóg [artykuły
sportowe], ochraniacze na ramiona [artykuły sportowe], ochraniacze
krocza [artykuły sportowe], rękawice do sportów walki, tarcze trenera do boksu, tarcze treningowe do sztuk walki, piłki do gier, stojące kosze do gry w koszykówkę, siatki do gry w piłkę siatkową, siatki
do koszykówki, siatki do bramek do użytku w grze w piłkę nożną, kosze do gry w koszykówkę, nakolanniki [artykuły sportowe], nagolenniki [artykuły sportowe], pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek do gier, ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe],
sprzęt sportowy do ćwiczenia uderzeń, w tym makiwary, uchwyty
do worków treningowych, ochraniacze dla sportowców, ujęte w tej
klasie, 35 pokazy towarów, usługi reklamowe online, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej lub hurtowej,
reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy telewizyjne, usługi w zakresie sprzedaży
hurtowej i detalicznej, w tym za pośrednictwem Internetu, następujących towarów: metalowe urządzenia do mocowania wiszących
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worków treningowych i gruszek bokserskich, metalowe uchwyty
ścienne do mocowania worków bokserskich, ochraniacze głowy
do uprawiania sportu, kaski ochronne, kaski ochronne do uprawiania
sportu, gwizdki sportowe, ochraniacze zębów, pokrowce na smartfony, pompki do rowerów, plecaki, torby, odzież, obuwie, nakrycia
głowy i akcesoria do nich, odzież sportowa, obuwie sportowe, sportowe nakrycia głowy, koszulki z krótkim rękawem, podkoszulki,
koszulki polo, pulowery, kurtki, kurtki pikowane, szorty, spodnie,
stroje sportowe, kombinezony, garnitury, dresy, kamizelki pikowane, kamizelki, bezrękawniki, buty sportowe, tenisówki, trampki,
sneakersy (obuwie), obuwie piłkarskie, obuwie zapaśnicze, japonki,
buty do boksu, obuwie gimnastyczne, skarpetki, czapki bejsbolówki,
getry-ochraniacze zakładane na buty, kimona, pasy do kimona, sportowe koszulki kompresyjne, stroje do sportów walki, odzież zawierająca substancje odchudzające, artykuły sportowe i gimnastyczne,
sportowe worki treningowe, worki bokserskie, pasy do owijania dłoni do użytku sportowego, rękawice bokserskie, rękawice do gier, rękawice bramkarskie do gry w piłkę nożną, ochraniacze nóg [artykuły
sportowe], ochraniacze na ramiona [artykuły sportowe], ochraniacze
krocza [artykuły sportowe], rękawice do sportów walki, tarcze trenera do boksu, tarcze treningowe do sztuk walki, piłki do gier, stojące kosze do gry w koszykówkę, siatki do gry w piłkę siatkową, siatki
do koszykówki, siatki do bramek do użytku w grze w piłkę nożną, kosze do gry w koszykówkę, nakolanniki [artykuły sportowe], nagolenniki [artykuły sportowe], pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek do gier, ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe],
sprzęt sportowy do ćwiczenia uderzeń, w tym makiwary, uchwyty
do worków treningowych, ochraniacze dla sportowców, usługi agencji importowo-eksportowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
rozprowadzanie próbek, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich, usługi sklepów detalicznych online, reklama banerowa.

(111) 324256
(220) 2019 03 28
(210) 497890
(151) 2019 09 26
(441) 2019 06 10
(732) SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE. LTD., Singapur (SG)
(540) (znak słowny)
(540) DEMIX
(510), (511) 6 metalowe urządzenia do mocowania wiszących
worków treningowych i gruszek bokserskich, metalowe uchwyty
ścienne do mocowania worków bokserskich, 9 ochraniacze głowy
do uprawiania sportu, kaski ochronne, kaski ochronne do uprawiania
sportu, gwizdki sportowe, ochraniacze zębów, pokrowce na smartfony, 12 pompki do rowerów, 18 plecaki, torby ujęte w tej klasie, 25
odzież, obuwie, nakrycia głowy i akcesoria do nich zawarte w tej klasie, odzież sportowa, obuwie sportowe, sportowe nakrycia głowy,
koszulki z krótkim rękawem, podkoszulki, koszulki polo, pulowery,
kurtki, kurtki pikowane, szorty, spodnie, stroje sportowe, kombinezony, garnitury, dresy, kamizelki pikowane, kamizelki, bezrękawniki,
buty sportowe, tenisówki, trampki, sneakersy (obuwie), obuwie piłkarskie, obuwie zapaśnicze, japonki, buty do boksu, obuwie gimnastyczne, skarpetki, czapki bejsbolówki, getry-ochraniacze zakładane
na buty, kimona, pasy do kimona, sportowe koszulki kompresyjne,
stroje do sportów walki, odzież zawierająca substancje odchudzające, 28 artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach,
sportowe worki treningowe, worki bokserskie, pasy do owijania dłoni do użytku sportowego, rękawice bokserskie, rękawice do gier, rękawice bramkarskie do gry w piłkę nożną, ochraniacze nóg [artykuły
sportowe], ochraniacze na ramiona [artykuły sportowe], ochraniacze
krocza [artykuły sportowe], rękawice do sportów walki, tarcze trenera do boksu, tarcze treningowe do sztuk walki, piłki do gier, stojące kosze do gry w koszykówkę, siatki do gry w piłkę siatkową, siatki
do koszykówki, siatki do bramek do użytku w grze w piłkę nożną, kosze do gry w koszykówkę, nakolanniki [artykuły sportowe], nagolenniki [artykuły sportowe], pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek do gier, ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe],
sprzęt sportowy do ćwiczenia uderzeń, w tym makiwary, uchwyty
do worków treningowych, ochraniacze dla sportowców, ujęte w tej
klasie, 35 pokazy towarów, usługi reklamowe online, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej lub hurtowej,
reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy telewizyjne, usługi w zakresie sprzedaży
hurtowej i detalicznej, w tym za pośrednictwem Internetu, następujących towarów: metalowe urządzenia do mocowania wiszących
worków treningowych i gruszek bokserskich, metalowe uchwyty
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ścienne do mocowania worków bokserskich, ochraniacze głowy
do uprawiania sportu, kaski ochronne, kaski ochronne do uprawiania
sportu, gwizdki sportowe, ochraniacze zębów, pokrowce na smartfony, pompki do rowerów, plecaki, torby, odzież, obuwie, nakrycia
głowy i akcesoria do nich, odzież sportowa, obuwie sportowe, sportowe nakrycia głowy, koszulki z krótkim rękawem, podkoszulki,
koszulki polo, pulowery, kurtki, kurtki pikowane, szorty, spodnie,
stroje sportowe, kombinezony, garnitury, dresy, kamizelki pikowane, kamizelki, bezrękawniki, buty sportowe, tenisówki, trampki,
sneakersy (obuwie), obuwie piłkarskie, obuwie zapaśnicze, japonki,
buty do boksu, obuwie gimnastyczne, skarpetki, czapki bejsbolówki,
getry-ochraniacze zakładane na buty, kimona, pasy do kimona, sportowe koszulki kompresyjne, stroje do sportów walki, odzież zawierająca substancje odchudzające, artykuły sportowe i gimnastyczne,
sportowe worki treningowe, worki bokserskie, pasy do owijania dłoni do użytku sportowego, rękawice bokserskie, rękawice do gier, rękawice bramkarskie do gry w piłkę nożną, ochraniacze nóg [artykuły
sportowe], ochraniacze na ramiona [artykuły sportowe], ochraniacze
krocza [artykuły sportowe], rękawice do sportów walki, tarcze trenera do boksu, tarcze treningowe do sztuk walki, piłki do gier, stojące kosze do gry w koszykówkę, siatki do gry w piłkę siatkową, siatki
do koszykówki, siatki do bramek do użytku w grze w piłkę nożną, kosze do gry w koszykówkę, nakolanniki [artykuły sportowe], nagolenniki [artykuły sportowe], pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek do gier, ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe],
sprzęt sportowy do ćwiczenia uderzeń, w tym makiwary, uchwyty
do worków treningowych, ochraniacze dla sportowców, usługi agencji importowo-eksportowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
rozprowadzanie próbek, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich, usługi sklepów detalicznych online, reklama banerowa.

(111) 324257
(220) 2019 03 29
(151) 2019 09 24
(441) 2019 06 10
(732) SANCAKLI NECATI ESQUEEN, Jabłonowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DM Diego man
(540)

(210) 497932

(591) granatowy, biały
(531) 27.05.01, 26.04.03, 29.01.12, 24.17.02
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, kurtki, koszule, bluzy, swetry, spodnie, garnitury, marynarki, rękawiczki, apaszki, kapelusze, suknie, spódnice, spodnie, bluzki, sukienki, żakiety, garsonki,
komplety odzieży, odzież wierzchnia, odzież sportowa, bielizna, 35
prowadzenie sklepów hurtowych i detalicznych z odzieżą, z bielizną, z obuwiem, z wyrobami skórzanymi, z tekstyliami, z dodatkami
do ubiorów, prowadzenie sklepów hurtowych i detalicznych internetowych z odzieżą, z obuwiem, z bielizną, z tekstyliami, z dodatkami
do ubiorów, polegające na zgrupowaniu na rzecz osób trzecich tych
towarów, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary za pośrednictwem sieci komputerowych, Internetu, agencje
importowo-eksportowe, organizowanie targów w celach handlowych i reklamowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów odzieżowych.
(111) 324258
(220) 2019 04 01
(210) 498030
(151) 2019 09 19
(441) 2019 05 20
(732) STEMBORSKA ALEKSANDRA IADITI CONSULTING, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEADITI
(540)

(591) błękitny, biały
(531) 02.01.01, 02.09.01, 02.09.25, 27.05.01, 29.01.12
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(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, 9 urządzenia i przyrządy
naukowe, badawcze, nawigacyjne, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, audiowizualne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne, do wykrywania, ratowania życia
i do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia,
przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji
energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych,
nagrane media i media do pobrania, oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe media do nagrywania i przechowywania danych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez
wrzucenie monety, kasy rejestrujące, urządzenia liczące, komputery
i peryferyjne urządzenia komputerowe, skafandry dla nurków, maski
do nurkowania, zatyczki do uszu do nurkowania, zaciski do nosa dla
nurków i pływaków, rękawice dla nurków, aparaty tlenowe do pływania podwodnego, urządzenia do gaszenia ognia, 10 urządzenia
i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, urządzenia terapeutyczne
i wspomagające przystosowane dla osób niepełnosprawnych, urządzenia do masażu, urządzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad
niemowlętami, urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 41
nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna,
44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny
i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.

(111) 324259
(220) 2019 04 01
(210) 498032
(151) 2019 09 19
(441) 2019 05 20
(732) STEMBORSKA ALEKSANDRA IADITI CONSULTING, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IADITI CONSULTING
(540)

(591) fioletowy, zielony, błękitny, czerwony, żółty, niebieski
(531) 02.01.01, 02.07.23, 27.05.01, 29.01.15
(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, 9 urządzenia i przyrządy
naukowe, badawcze, nawigacyjne, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, audiowizualne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne, do wykrywania, ratowania życia
i do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia,
przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji
energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych,
nagrane media i media do pobrania, oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe media do nagrywania i przechowywania danych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez
wrzucenie monety, kasy rejestrujące, urządzenia liczące, komputery
i peryferyjne urządzenia komputerowe, skafandry dla nurków, maski
do nurkowania, zatyczki do uszu do nurkowania, zaciski do nosa dla
nurków i pływaków, rękawice dla nurków, aparaty tlenowe do pływania podwodnego, urządzenia do gaszenia ognia, 10 urządzenia
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i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, urządzenia terapeutyczne
i wspomagające przystosowane dla osób niepełnosprawnych, urządzenia do masażu, urządzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad
niemowlętami, urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 41
nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna,
44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny
i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.

(111) 324260
(220) 2019 04 01
(210) 498036
(151) 2019 09 19
(441) 2019 06 03
(732) OPACTWO BENEDYKTYNÓW W TYŃCU, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Piękna Litera
(510), (511) 16 szablony z literami, prace kaligraficzne, zeszyty do kaligrafii, atrament kaligraficzny, zeszyty do kaligrafii piórem, 41 publikowanie literatury instruktażowej, nauczanie kaligrafii, usługi kaligrafii,
publikacja materiałów edukacyjnych, publikowanie książek, publikowanie podręczników, publikowanie materiałów drukowanych.
(111) 324261
(220) 2019 04 01
(210) 498037
(151) 2019 09 19
(441) 2019 05 20
(732) MIOTK MARCIN, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) lingmine
(510), (511) 41 edycja nagrań wideo, montaż filmów, montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, montaż wideo, nagrywanie i produkcja
nagrań dźwiękowych, nagrywanie taśm wideo, produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja filmów w celach
edukacyjnych, produkcja filmów wideo, produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, produkcja
prezentacji audiowizualnych, produkcja szkoleniowych filmów wideo, realizacja nagrań audiowizualnych, usługi edukacyjne i instruktażowe, edukacja językowa, dostarczanie informacji dotyczących
edukacji, dostarczanie informacji edukacyjnych, edukacja, edukacja dorosłych, edukacja [nauczanie], informacja dotycząca edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu,
kursy językowe, kursy korespondencyjne, kursy korespondencyjne,
nauka na odległość, usługi w zakresie nauczania języków obcych,
zapewnianie kursów edukacyjnych, udostępnianie gry komputerowej, do której użytkownicy mają dostęp poprzez globalną sieć i/lub
Internet, gry oferowane w systemie on-line z sieci komputerowej,
kursy szkoleniowe, nauczanie, wydawanie audiobooków, wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, nauczanie języków,
nauczanie języków obcych, opracowywanie materiałów edukacyjnych, opracowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, organizacja kursów
językowych, organizowanie gier edukacyjnych, organizowanie komputerowych kursów szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych, przygotowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów,
skomputeryzowane szkolenia, udostępnianie kursów szkoleniowych
dla młodych ludzi, usługi edukacyjne, usługi edukacyjne w zakresie
języków, usługi edukacyjne związane z nauką języków obcych, usługi nauczania języka angielskiego, usługi nauki języka obcego, usługi w zakresie nauczania języków, udostępnianie gry komputerowej
dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, gry oferowane on-line
(w sieci informatycznej), gry internetowe [nie do pobrania], 42 usługi
komputerowe, a mianowicie hosting obiektów sieciowych online dla
osób trzecich w celu organizowania i prowadzenia spotkań online,
spotkań i interaktywnych dyskusji, usługi komputerowe w postaci
dostosowanych stron internetowych zawierających informacje zdefiniowane przez użytkownika, profile osobiste i informacje, dostawca
usług aplikacyjnych (ASP) obejmujący oprogramowanie umożliwiające przesyłanie, publikowanie, wyświetlanie, wyświetlanie, oznaczanie, blogowanie, udostępnianie lub w inny sposób dostarczanie
mediów elektronicznych lub informacji przez Internet lub inną sieć
komunikacyjną, hosting edukacyjnych treści multimedialnych, hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich do celów
prowadzenia interaktywnych dyskusji, hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich do celów wymiany treści online,
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hosting obiektów online do prowadzenia dyskusji interaktywnych,
hosting treści cyfrowych w Internecie, przechowywanie danych online, 45 usługi serwisów społecznościowych online.

(111) 324262
(220) 2019 04 04
(210) 498204
(151) 2019 09 26
(441) 2019 06 10
(732) CUKIERNIA SOWA SPÓŁKA JAWNA, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lulu BISTRO
(540)

(591) biały, złoty
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, czekolada, cukier, namiastki
kawy, chleb, bułki, ciastka, wyroby cukiernicze i piekarnicze, słodycze, wyroby czekoladowe i czekoladopodobne, lody jadalne, sosy
do lodów, 41 organizowanie i obsługa zjazdów, seminariów, spotkań
towarzyskich, organizowanie i obsługa imprez rozrywkowych, sportowych, rekreacyjnych, organizowanie i obsługa zabaw, dyskotek,
dancingów, balów, organizowanie i obsługa przyjęć okolicznościowych, 43 usługi gastronomiczne związane z podawaniem potraw
i napojów w barach, cukierniach, kawiarniach i restauracjach (stałych
i sezonowych), usługi związane z przygotowywaniem dań na zamówienie i dostarczaniem ich do odbiorców zewnętrznych (catering)
oraz z przygotowywaniem i sprzedażą dań na wynos, wynajmowanie sal na posiedzenia.
(111) 324263
(220) 2019 04 05
(210) 498318
(151) 2019 09 25
(441) 2019 06 03
(732) BROWAR WITNICA SPÓŁKA AKCYJNA, Witnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUBUSKIE JASNE BROWAR WITNICA S.A. 1848 KODEKS
DOBREGO PIWA unikatowa receptura 6,1 % PIWO NATURALNE
NIEPASTERYZOWANE
(540)

(591) biały, czarny, czerwony, ciemnoczerwony, szary
(531) 01.01.01, 01.01.10, 11.03.01, 11.03.02, 24.17.05, 25.01.15, 01.01.04,
26.01.01, 26.01.13, 26.01.17, 26.01.21, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.07,
26.04.10, 26.04.16, 26.04.17, 26.04.22, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.
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(111) 324264
(220) 2019 04 09
(210) 498487
(151) 2019 09 16
(441) 2019 05 27
(732) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tołpa. dermo body bust.
(540)
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(540)

(531) 27.05.01, 27.05.15
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.

(531) 27.05.01, 27.05.15
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
(111) 324265
(220) 2019 04 09
(210) 498488
(151) 2019 09 16
(441) 2019 05 27
(732) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tołpa. dermo face hydrativ.
(540)

(111) 324268
(220) 2019 04 09
(210) 498492
(151) 2019 09 16
(441) 2019 05 27
(732) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tołpa. dermo barber.
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.15
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.

(531) 27.05.01, 27.05.15
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.

(111) 324269
(220) 2019 04 09
(210) 498494
(151) 2019 09 16
(441) 2019 05 27
(732) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tołpa. dermo face rosacal.
(540)

(111) 324266
(220) 2019 04 09
(210) 498489
(151) 2019 09 16
(441) 2019 05 27
(732) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tołpa. dermo body slim.
(540)
(531) 27.05.01, 27.05.15
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.

(531) 27.05.01, 27.05.15
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
(111) 324267
(220) 2019 04 09
(210) 498491
(151) 2019 09 16
(441) 2019 05 27
(732) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tołpa. dermo men.

(111) 324270
(220) 2019 04 15
(210) 498740
(151) 2019 09 26
(441) 2019 06 03
(732) ZUBALA ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWE EKODARPOL, Dębno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HUMICALC MAG
(510), (511) 1 nawozy.
(111) 324271
(220) 2019 04 15
(210) 498742
(151) 2019 09 26
(441) 2019 06 03
(732) ZUBALA ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWE EKODARPOL, Dębno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HUMI ACTIVE COMPLEX
(510), (511) 1 nawozy.
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(111) 324272
(220) 2019 04 29
(151) 2019 09 24
(441) 2019 06 10
(732) BIERNACKA DOROTA, Łochów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOMY Z BALI BIERNACKI
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 499255

(531) 07.01.08, 07.01.09, 07.01.24, 07.01.25, 07.15.05, 07.15.99,
27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 37 budowanie domów z drewnianych bali.
(111) 324273
(220) 2017 12 29
(210) 480652
(151) 2019 05 22
(441) 2018 02 05
(732) FUNDACJA ZWIERZOCHRON, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZWIERZOCHRON
(510), (511) 16 materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, drukowane materiały edukacyjne, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 36 zbiórki funduszy i sponsorowanie
finansowe, organizacja zbiórek charytatywnych, usługi zbierania funduszy na cele dobroczynne, organizowanie zbiórek charytatywnych
[na rzecz osób trzecich], organizowanie funduszy na cele dobroczynne, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi edukacyjne
i instruktażowe, edukacja, edukacja i szkolenia związane z ochroną
natury i środowiskiem, edukacja prawna, nauka tresury zwierząt,
organizacja wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie
warsztatów szkoleniowych, świadczenie usług edukacyjnych związanych z ekologią, szkolenie w zakresie zarządzania przechowalniami
dla psów, szkoły posłuszeństwa do tresury zwierząt, tresura zwierząt,
usługi edukacyjne w zakresie ochrony środowiska, usługi edukacyjne związane z zoologią, 42 usługi w dziedzinie nauk przyrodniczych,
usługi w dziedzinie nauk o ziemi, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska,
doradztwo w zakresie ochrony środowiska, badania środowiska, badania dotyczące hodowli zwierząt, 44 usługi w zakresie pielęgnacji
zwierząt, usługi doradcze związane z opieką nad zwierzętami, usługi
w zakresie pielęgnacji psów, zabiegi higieniczne dla zwierząt, hodowla zwierząt, doradztwo związane z hodowlą zwierząt.
(111) 324274
(220) 2019 04 04
(210) 498211
(151) 2019 09 16
(441) 2019 05 27
(732) IMPET COMPUTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A A AURORA gaming
(540)
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gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne], przewody,
przewody elektryczne, kable koncentryczne, kable optyczne [światłowody], kable USB do aparatów, listwy zasilające, listwy antyprzepięciowe, rozgałęziacze, kamery wideo, kasety wideo, kasety
barwiące do kas fiskalnych, lasery optyczne, lasery nie do celów medycznych, nadajniki sygnałów elektronicznych, notesy elektroniczne,
przenośny radiowy sprzęt nadawczo-odbiorczy, radia samochodowe, radio pagery, telefony przenośne, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, urządzenia do ładowania baterii, zasilacze,
zasilacze AC/DC uniwersalne, zasilacze do kamer i aparatów, UPS-y
zasilacze awaryjne, ładowarki samochodowe, telefony komórkowe,
wzmacniacze audio, zestawy słuchawkowe, 35 prowadzenie usług
w zakresie: handlowych informacji i porad udzielanych konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], agencji importowo-eksportowej, prezentowania produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, organizowania wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promocji sprzedaży dla osób trzecich, rozpowszechniania
materiałów reklamowych [ulotki, prospekty, druki, próbki], reklamy
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe, reklamy
telewizyjne, rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, tworzenia
tekstów reklamowych i sponsorowanych, usług prowadzenia sprzedaży w sklepach i/lub hurtowniach produktów: obudowy wodoodporne do aparatów i sprzętu elektronicznego, żarówki LED, żarówki
energooszczędne, taśmy LED, oświetlenie dekoracyjne, agregaty prądotwórcze, moduły LED, akcesoria i pokrowce oraz obudowy do telefonów komórkowych, słuchawki, aparaty cyfrowe, odtwarzacze
muzyki i video, ramki cyfrowe fotograficzne, etui na płyty CD/DVD,
wieże audio, głośniki samochodowe, akcesoria GPS, antyradary, baterie do aparatów i kamer video, środki czyszczące do komputerów,
monitorów, ekranów, zestawy czyszczące do LCD, PLAZMA, TV, LCD,
CRT i notebooków, pudełka na nośniki danych, etui aluminiowe, akcesoria audio-tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 42 konserwacja oprogramowania
komputerowego, utrzymywanie i tworzenie stron internetowych dla
osób trzecich, wypożyczania oprogramowania komputerowego.

(111) 324275
(220) 2019 03 27
(151) 2019 08 13
(441) 2019 04 29
(732) KELM JACEK SENSES CLINIC, Zgierz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SENSES CLINIC
(540)

(210) 497763

(531) 26.01.05, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi
edukacyjne i instruktażowe, usługi edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, 44 usługi kosmetyczne, usługi kosmetyczne pielęgnacji
ciała, usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi kosmetyczne
w zakresie wykonywania makijażu, usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi w zakresie opieki zdrowotnej ludzi, usługi
medyczne, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.
(111) 324276
(220) 2018 12 27
(210) 494263
(151) 2019 09 18
(441) 2019 02 18
(732) WILKOWSKI MARCIN SILVER LINE, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Silver Line M.Wilkowski
(540)

(591) żółty, czarny
(531) 29.01.12, 26.04.02, 26.04.18, 26.01.01, 26.01.18, 26.02.07,
26.02.18, 27.05.01
(510), (511) 9 akumulatory elektryczne, baterie galwaniczne, baterie słoneczne, baterie wysokonapięciowe, panele fotowoltaiczne,

(591) szary, czarny
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie ze srebra.
(111) 324277
(151) 2019 09 17

(220) 2018 12 27
(441) 2019 04 08

(210) 494264
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(732) PAWŁOWSKA EWA DENTAL PROFESSIONALS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dental Professionals
(540)

(591) niebieski, czarny
(531) 02.09.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 protezy dentystyczne, 28 balony, figurki do zabawy,
gry planszowe, gry polegające na budowaniu, gry towarzyskie, karty
do gry, klocki do zabawy (konstrukcyjne), misie pluszowe, modele
będące zabawkami, piłki do gry, piłki do gier i zabaw, zabawki, zabawki wypchane, 44 stomatologia i doradztwo stomatologiczne.
(111) 324278
(220) 2018 12 27
(151) 2019 09 24
(441) 2019 03 25
(732) SICO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hanza poster
(540)

(210) 494270

(591) granatowy, zielony, biały
(531) 20.05.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 rozpowszechnianie materiałów reklamowych: ulotki,
prospekty, druki, próbki, wzorniki, reklama za pośrednictwem Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, reklamy prasowe, reklamy korespondencyjne, promocja sprzedaży dla osób trzecich.
(111) 324279
(220) 2019 01 02
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 29
(732) MIX-BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIG NATURE
(540)
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necznikowy, spożywczy, 30 suszone kwiaty jadalne w tym: pąki róży,
kwiat hibiskusa, jaśminu, rumianku, owoc dzikiej róży, szałwia suszona,
mięta syryjska suszona, kiełki pszenicy, siemię lniane do użytku kulinarnego jako przyprawa, aromaty (preparaty do żywności), aromaty
kawowe, herbata, napoje na bazie herbaty, kawa, kawa nie palona, roślinne preparaty zastępujące kawę, substytuty kawy, kakao, przekąski
zbożowe, przekąski ryżowe, przyprawy: imbir, kardamon, zioła, artykuły spożywcze pochodzenia roślinnego, zboża do spożycia przez ludzi,
mąka sojowa i produkty spożywcze na bazie mąki sojowej, żywność
dietetyczna pochodzenia roślinnego nie do celów leczniczych, cukier,
mąka, produkty spożywcze z roślin zbożowych, 31 ziarna i produkty
rolne, ogrodnicze, leśne nie ujęte w Innych klasach, nasiona, artykuły
jadalne do żucia dla zwierząt, trzcina cukrowa, bagassa z trzciny cukrowej, warzywa, chleb świętojański surowy, chmiel, szyszki chmielowe, szyszki sosnowe, grzybnia do rozmnażania, grzyby świeże, trufle
świeże, jadalne siemię lniane nieprzetworzone, jagody jałowca, świeże kasztany jadalne, kukurydza, nieprzetworzona komosa ryżowa,
orzechy, migdały (owoce), nieprzetworzony sezam jadalny, kwiaty, 32
bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka piwna, wyciągi z chmielu,
cydr bezalkoholowy, esencje do produkcji napojów, kwas chlebowy,
lemoniada, likier, napoje bezalkoholowe na bazie: aloesu, miodu, herbaty, kawy, imbiru, na bazie owoców lub warzyw, na bazie ryżu, soi,
napoje orzeźwiające, serwatkowe, owocowe nektary, soki, sorbety, syropy, woda mineralna.

(111) 324280
(220) 2019 01 04
(151) 2019 09 24
(441) 2019 06 03
(732) PROVEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) provema
(540)

(210) 494459

(210) 494409
(591) biały, czarny
(531) 26.01.03, 27.05.01
(510), (511) 36 udzielanie kredytów konsumenckich, usługi kredytów
odnawialnych, usługi udzielania pożyczek.
(111) 324281
(220) 2019 01 11
(210) 494684
(151) 2019 09 09
(441) 2019 04 23
(732) FINLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bolesławiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FINLEY
(540)

(591) czarny, żółty, biały
(531) 05.03.13, 05.03.14, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.06, 26.04.15,
26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 dietetyczna żywność i napoje przystosowane do celów
medycznych, herbata lecznicza, zioła i napoje lecznicze, preparaty
medyczne do odchudzania, substancje dietetyczne do celów medycznych, suplementy diety dla ludzi, odżywcze suplementy diety,
preparaty witaminowe, białkowe suplementy diety, borowina do kąpieli, chleb dla diabetyków, herbata dla astmatyków, korzenie lecznicze, mleczko pszczele, mech irlandzki do celów medycznych, nalewki
do celów medycznych, napary lecznicze, mydła lecznicze, woda termalna, 29 nasiona spożywcze jadalne, orzeszki arachidowe preparowane, migdały przetworzone, owoce gotowane, owoce suszone,
owoce: kandyzowane, konserwowane, konserwowane w alkoholu, lukrowane, przetworzone pestki słonecznika, aloes spożywczy, warzywa
przetworzone, suszone, karczochy przetworzone, przekąski na bazie
owoców, rodzynki, daktyle, cebula konserwowana, chipsy owocowe,
chipsy ziemniaczane, czosnek, dżemy, dżem imbirowy, ekstrakty alg
do celów spożywczych, galaretki owocowe, grzyby konserwowane,
humus, kapusta kwaszona, jogurt, kefir, mleko: kokosowe, migdałowe,
ryżowe, sojowe, olej: kokosowy, palmowy, sojowy, kukurydziany, sło-

(531) 27.05.01, 27.05.21, 26.13.25
(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,
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, 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, ekonomiczne
prognozy, fakturowanie fotokopiowanie, handlowe informacje i po-
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rady 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 i rozliczanie transakcji handlowych
dla osób trzecich, 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 biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi 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, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, przygotowanie listy płac, przygotowywanie zeznań podatkowych, 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, rekrutacja
personelu rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, sporządzanie wyciągów z konta, sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, 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 agencji importowo-eksportowych, 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 on-line w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz
do pobrania, usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi komunikacji korporacyjnej, usługi lobbingu
handlowego, usługi marketingowe, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji
sprzedaży, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych
z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi prenumeraty gazet dla
osób trzecich, usługi przeglądu prasy, usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe], usługi public relations, usługi relacji z mediami,
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, usługi w zakresie porównywania cen,
usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, usługi związane z listami prezentów, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne
w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, wyceny handlowe, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów
automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego,
wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie wyposażenia biurowego w obiektach do co-workingu, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
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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 hotelami, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców
pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, 36 administrowanie domami czynszowymi, agencje
kredytowe, agencje nieruchomości, agencje ściągania wierzytelności, analizy finansowe, bankowość hipoteczna, bankowość online,
depozyty kosztowności, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, dzierżawa gospodarstw rolnych, emisja bonów wartościowych,
emisja czeków podróżnych, emisja kart kredytowych, faktoring, finansowa wycena drewna na pniu, finansowe izby rozrachunkowe,
fundusze inwestycyjne wzajemne, gwarantowanie ubezpieczeń
na życie, handel walutami i wymiana walut, informacja o ubezpieczeniach, informacje finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, leasing finansowy, maklerstwo, notowania giełdowe, ocena
finansowa kosztów rozwoju w odniesieniu do przemysłu naftowego,
gazowego i wydobywczego, organizacja zbiórek pieniężnych, organizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie
wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo
w obrocie akcjami i obligacjami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie pozwoleń na emisję dwutlenku
węgla, powiernictwo, pożyczanie pod zastaw, pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych, sponsorowanie finansowe, szacowanie
kosztów naprawy [wycena finansowa], transakcje finansowe, transfer
elektroniczny środków pieniężnych, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, udzielanie rabatów
w uczestniczących obiektach innych osób poprzez wykorzystanie
karty członkowskiej, usługi aktuarialne, usługi badań dotyczących
finansów, usługi banków oszczędnościowych, usługi depozytów sejfowych, usługi dotyczące maklerstwa giełdowego, usługi finansowania, usługi funduszy zapomogowych, usługi gwarancyjne, usługi
gwarantowania ubezpieczeń morskich, usługi gwarantowania ubezpieczeń od pożarów, usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypadków, usługi gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych, usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, usługi pośrednictwa finansowego
w zakresie ceł, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie świadczeń
emerytalnych, weryfikacja czeków, wycena antyków, wycena biżuterii, wycena dzieł sztuki, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wycena finansowa wełny, wycena nieruchomości, wycena zbiorów numizmatycznych, wycena znaczków,
wyceny finansowe w związku z odpowiedzią na ogłoszenia przetargowe, wyceny fiskalne, wynajem biur do co-workingu, wynajem
mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie finansami, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie
nieruchomością, zbiórki funduszy na cele dobroczynne.

(111) 324282
(220) 2019 01 14
(210) 494734
(151) 2019 09 17
(441) 2019 06 03
(732) PRIMETECH SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRIMETECH
(540)

(591) granatowy, niebieski
(531) 26.05.03, 26.05.08, 26.05.10, 26.05.11, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa maszyn dla górnictwa, sprzedaż
hurtowa maszyn dla budownictwa, sprzedaż hurtowa maszyn dla
inżynierii lądowej i wodnej, sprzedaż hurtowa paliw i produktów
pochodnych, sprzedaż hurtowa metali i rud metali, sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, sprzedaż hurtowa samochodów osobowych,
sprzedaż hurtowa furgonetek, sprzedaż detaliczna samochodów
osobowych, sprzedaż detaliczna furgonetek, sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, sprzedaż detaliczna
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części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, sprzedaż hurtowa drewna, sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych, sprzedaż
hurtowa budowlanego wyposażenia sanitarnego, sprzedaż hurtowa
wyrobów metalowych, sprzedaż hurtowa budowlanego wyposażenia hydraulicznego, sprzedaż hurtowa budowlanego wyposażenia
grzejnego, sprzedaż hurtowa obrabiarek, sprzedaż hurtowa maszyn
dla przemysłu tekstylnego, sprzedaż hurtowa maszyn do szycia,
sprzedaż hurtowa maszyn dziewiarskich, sprzedaż hurtowa komputerów, sprzedaż hurtowa urządzeń peryferyjnych dla komputerów,
sprzedaż hurtowa oprogramowania, sprzedaż hurtowa maszyn
i urządzeń rolniczych, sprzedaż hurtowa dodatkowego wyposażenia dla maszyn i urządzeń rolniczych, handel energią elektryczną,
usługi agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, usługi agentów
zajmujących się sprzedażą urządzeń przemysłowych, usługi agentów zajmujących się sprzedażą statków, usługi agentów zajmujących
się sprzedażą samolotów, usługi agentów zajmujących się sprzedażą paliw, usługi agentów zajmujących się sprzedażą rud, usługi
agentów zajmujących się sprzedażą metali, usługi agentów zajmujących się sprzedażą chemikaliów przemysłowych, usługi agencji
reklamowych, przetwarzanie danych informatycznych, doradztwo
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi związane
z organizowaniem targów i wystaw handlowych, usługi związane
z organizowaniem targów i wystaw reklamowych, usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej, usługi rachunkowo-księgowe, doradztwo podatkowe w tym przygotowywanie zeznań
podatkowych dla przedsiębiorstw i osób indywidualnych, udostępnianie pracowników, 36 zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie
nieruchomościami dzierżawionymi, usługa zarządzania nieruchomościami dla osób trzecich, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny
rachunek, wynajem nieruchomości własnych, wynajem nieruchomości dzierżawionych, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
wynajem maszyn i urządzeń biurowych, dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, usługi holdingów finansowych, usługi wspomagające usługi finansowe, udzielanie kredytów, leasing finansowy, usługi
wspomagające ubezpieczenia i fundusze emerytalne, usługi maklerskie związane z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych, 37 wynajem maszyn i urządzeń budowlanych, dzierżawa
maszyn i urządzeń budowlanych, wydobywanie węgla kamiennego,
pozostałe wydobywanie kopalin, wydobywanie rud metali nieżelaznych, prace związane z budową mostów, prace związane z budową
tuneli, prace związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
prace związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych, prace związane z budową dróg szynowych, prace związane z budową
kolei podziemnej, prace związane z budową pozostałych obiektów
inżynierii lądowej, prace związane z budową pozostałych obiektów
inżynierii wodnej, prace związane z budową dróg i autostrad, prace
związane z budową rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych,
rozbiórka obiektów budowlanych, burzenie obiektów budowlanych,
prace związane z przygotowaniem terenu pod budowę, wykonywanie instalacji elektrycznej, wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnej, wykonywanie instalacji cieplnej, wykonywanie instalacji
gazowej, wykonywanie instalacji klimatyzacyjnej, tynkowanie, prace
związane ze stolarką budowlaną, posadzkarstwo, tapetowanie, oblicowywanie ścian, malowanie, szklenie, pozostałe prace budowlane wykończeniowe, instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu
i wyposażenia do nich, budowa linii telekomunikacyjnych, budowa
linii elektroenergetycznych, naprawa i konserwacja komputerów
i urządzeń peryferyjnych, naprawa i konserwacja maszyn, demontaż
wyrobów zużytych, 39 wynajem samochodów osobowych, dzierżawa samochodów osobowych, wynajem furgonetek, dzierżawa furgonetek, wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego, dystrybucja energii
elektrycznej, magazynowanie i przechowywanie towarów, zbieranie
odpadów innych niż niebezpieczne, usuwanie odpadów innych niż
niebezpieczne, 40 obróbka odpadów innych niż niebezpieczne, odzysk surowców z materiałów segregowanych, 41 usługi związane
z organizowaniem kongresów, usługi wydawnicze inne niż na potrzeby reklamowe, pozaszkolne formy edukacji osób, 42 wynajem
komputerów, dzierżawa komputerów, zarządzanie stronami informatycznymi (hosting), zarządzanie urządzeniami informatycznymi,
wykonywanie wykopów i wierceń geologicznych, doradztwo w zakresie informatyki, usługi w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych, badania i analizy techniczne, usługi inżynierskie
w zakresie ocen, opinii, badań oraz sporządzania raportów na polu
naukowym i technologicznym, doradztwo techniczne dla działalno-
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ści inżynierskiej, 44 wynajem maszyn rolniczych, dzierżawa maszyn
rolniczych, 45 dzierżawa własności intelektualnej.

(111) 324283
(220) 2019 01 14
(210) 494753
(151) 2019 09 09
(441) 2019 04 23
(732) PIERZCHALSKI BARTŁOMIEJ, Kalisz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NO back ground Projektujesz-nie szparujesz!
(540)

(591) zielony, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 41 fotografia, publikowanie fotografii, edycja zdjęć, usługi z zakresu bibliotek online, mianowicie świadczenie usług bibliotek
elektronicznych udostępniających gazety, magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem sieci komputerowej online, 45 licencjonowanie
własności intelektualnej.
(111) 324284
(220) 2019 01 15
(151) 2019 09 26
(441) 2019 03 25
(732) NATURAVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EVELLA
(540)

(210) 494792

(531) 05.11.99, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso i wędliny, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne,
przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, jaja, mleko, mleczne produkty, oleje i tłuszcze jadalne, produkty serowarskie, tofu, kiełbasy, flaki, galarety mięsne, pasty mięsne
(w tym pasztety, smalec), pasty do kromek zawierające tłuszcz, krokiety, kiełbaski wegetariańskie, kotlety z tofu, ryby, owoce morza
i mięczaki, ryby mrożone, żywność przygotowywana z ryb, ryby
przetworzone, przetworzone owoce morza, warzywa w puszkach,
fasolka konserwowa, oliwki konserwowane, groszek konserwowy,
soja konserwowana spożywcza, korniszony, grzyby konserwowane,
sałatki warzywne, sałatki owocowe, przeciery warzywne, przecier pomidorowy, przecier jabłkowy, miąższ owoców, zupy, zupy (składniki
do sporządzania-), buliony, koncentraty rosołowe, ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], kandyzowane owoce, owoce lukrowane, owoce w puszkach, przekąski na bazie owoców, skórki owocowe,
marmolada, galaretki owocowe, mrożone owoce, warzywa mrożone, białko do celów kulinarnych, pektyna do celów kulinarnych, olej
z oliwek jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, placki
ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, chipsy sojowe, chipsy owocowe,
rodzynki, nasiona słonecznika przetworzone, orzechy preparowane,
orzeszki arachidowe preparowane, migdały spreparowane, daktyle,
desery mleczne, mleko sojowe, mleko migdałowe, mleko kokosowe,
30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka, produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone
do spożycia przez ludzi, chleb, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, słodkie polewy i nadzienia, lody, miód, syropy i melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, pieprz, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, czekolada, chałwa, napoje czekoladowe, napoje
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czekoladowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje kakaowe
z mlekiem, napoje na bazie kawy, napoje kawowe z mlekiem, nielecznicze napoje na bazie herbaty, preparaty roślinne zastępujące kawę,
aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, aromaty (preparaty-)
do żywności, esencje do gotowania, kasze spożywcze, kasza manna,
kuskus, preparaty zbożowe, płatki zbożowe, płatki owsiane, płatki
kukurydziane, kukurydza prażona [popcorn], chipsy [produkty zbożowe], muesli, potrawy na bazie mąki, bułki, ciasta, ciasto w proszku,
ciasto na wypieki, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, pizza,
placki, pierożki ravioli, paszteciki, przekąski na bazie ryżu, przekąski wykonane z mąki sojowej, sushi, kapary, sosy do sałatek, mięsne
sosy, keczup, sos sojowy, sojowa (mąka-), zagęszczacze stosowane
przy gotowaniu produktów spożywczych, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, kit pszczeli, mleczko pszczele, musy deserowe, kleik
spożywczy na bazie mleka, owocowe (galaretki-) [słodycze], cukierki,
batony i guma do żucia, batony zbożowe i energetyczne, desery lodowe, lody spożywcze, 32 piwo, wody mineralne, wody gazowane,
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy
do napojów, preparaty do produkcji napojów, bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, esencje do produkcji napojów, sorbety [napoje], bezalkoholowe napoje na bazie
miodu, napoje serwatkowe, soki warzywne, kwas chlebowy [napoje
bezalkoholowe], napoje izotoniczne, napoje na bazie orzechów i soi,
napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie ryżu,
inne niż substytuty mleka, napoje na bazie kokosu, pastylki do napojów gazowanych, 35 usługi sprzedaży hurtowej w zakresie żywności, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej w zakresie
żywności, reklama i promocja sprzedaży dla osób trzecich w zakresie
żywności, zakup towarów dla osób trzecich w zakresie żywności lub
napojów, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich
dotyczących żywności lub napojów, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.

(111) 324285
(220) 2019 01 22
(210) 495030
(151) 2019 09 18
(441) 2019 06 03
(732) DIDYK SEBASTIAN, SIWEK PIOTR SISCOM SPÓŁKA CYWILNA,
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNFIT garden
(540)

(591) zielony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 szklarnie przenośne metalowe, 18 parasole, pokrowce
na parasole, 20 meble ogrodowe, stojaki na parasole, 28 huśtawki,
baseny.
(111) 324286
(220) 2019 01 22
(210) 495070
(151) 2019 09 26
(441) 2019 06 10
(732) GOLUS KAROLINA ALEKSANDRA SEAZO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rekin
(540)

(591) niebieski, pomarańczowy
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.03.02, 26.03.04, 26.03.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe dla smartfonów i tabletów, urządzenia i przyrządy fotograficzne, kinematograficzne i optyczne, urządzenia i przyrządy do nagrywania, przesyłania, rozpowszechniania,
odbioru, przechowywania, przedstawiania lub odtwarzania dźwięku,
obrazów i danych, komputery, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, chipy komputerowe, urządzenia i przyrządy
do kodowania i dekodowania sygnałów elektrycznych, urządzenia
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do zdalnego sterowania, karty chipowe, karty kodowane, anteny,
anteny satelitarne, kable, światłowody, przełączniki, adaptery, łączniki, złącza, wtyczki, gniazda i wypusty, skrzynki przyłączowe, taśmy,
płyty, dyski i kasety zawierające dane, dźwięk lub obrazy albo służące
do ich rejestracji, filmy kinematograficzne przygotowane do pokazu,
nagrania audio i/lub wideo, urządzenia multimedialne do komunikacji, nagrywania, przesyłania, rozpowszechniania, przechowywania,
przedstawiania, odbioru i odtwarzania, sprzęt przetwarzający dane,
oprogramowanie komputerowe oraz urządzenia i przyrządy do użytku w połączeniu z Internetem, publikacje elektroniczne, części
(i osprzęt) do wszystkich wymienionych towarów, 35 usługi w zakresie
ogłoszeń drobnych, zapewnianie miejsca do handlu on-line, dostarczanie przeszukiwalnej bazy danych on-line prezentującej możliwości
zatrudnienia, oferowanie do sprzedaży i usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej oraz on-line związanej ze sprzedażą substancji chemicznych, żywic, preparatów do hartowania i lutowania metali, substancji
garbujących, farb, pokostów, lakierów, konserwantów, barwników,
zapraw farbiarskich, środków wybielających, substancji stosowanych
w praniu, środków do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydeł, artykułów perfumeryjnych, olejków eterycznych, kosmetyków, płynów do pielęgnacji włosów, środków do czyszczenia zębów,
produktów do pielęgnacji urody, artykułów toaletowych, przemysłowych olejów i tłuszczów, smarów, wyrobów pochłaniających, nawilżających i wiążących kurz, paliw i materiałów oświetleniowych, świec,
knotów, produktów farmaceutycznych i weterynaryjnych, środków
sanitarnych do celów medycznych, żywności dietetycznej i substancji
dietetycznych przystosowanych do celów medycznych lub weterynaryjnych, żywności dla niemowląt, suplementów diety dla ludzi i zwierząt, plastrów i opatrunków gipsowych, materiałów opatrunkowych,
materiałów do plombowania zębów, wosków dentystycznych, środków odkażających, środków do zwalczania robactwa, fungicydów,
herbicydów, wyrobów żelaznych, rur i rurek metalowych, kas pancernych, obrabiarek, silników, narzędzi rolniczych, automatów sprzedających, narzędzi i urządzeń mechanicznych dla majsterkowiczów,
narzędzi ręcznych, przyrządów ręcznych, wyrobów nożowniczych
i sztućców, pojazdów, urządzeń do przemieszczania się na lądzie,
w powietrzu lub wodzie, ogni sztucznych, materiałów wypełniających,
uszczelniających, pakuł, materiałów izolacyjnych, materiałów budowlanych, kas rejestrujących, maszyn liczących, osprzętu do przetwarzania danych, komputerów, oprogramowania komputerowego, sprzętu
komputerowego, urządzeń do gaszenia ognia, urządzeń do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetycznych nośników danych, nagranych dysków, wyrobów optycznych,
kamer i aparatów fotograficznych, płyt CD, płyt DVD i innych nośników cyfrowych, elektrycznych i elektronicznych sprzętów domowych,
urządzeń do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania,
chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacji
sanitarnych, wyrobów jubilerskich, sztucznej biżuterii, zegarów, zegarków, instrumentów muzycznych, przyborów do pisania, materiałów
piśmiennych, książek, publikacji, parasolek, parasoli, waliz, walizek,
kufrów i toreb podróżnych, toreb, mebli, luster, ram obrazów, pojemników i przyborów gospodarstwa domowego, przyborów kuchennych i wyposażenia kuchennego, grzebieni, gąbek, szczotek i pędzli,
sprzętu do czyszczenia, wełny (waty) stalowej, wyrobów ze szkła,
porcelany i ceramiki, lin, sznurów, sieci, namiotów, markiz, brezentu,
żagli, worków, przędzy, nici, umeblowania, tekstyliów, narzut na łóżka,
obrusów, koronek, haftów, wstążek, splotów, guzików, haftek, szpilek,
igieł, sztucznych kwiatów, dywanów, chodników, mat i słomianek, linoleum i innych materiałów do pokrywania podłóg, draperii, odzieży,
obuwia, nakryć głowy, wyrobów modniarskich, kapeluszy, wyrobów
pończoszniczych, akcesoriów do włosów, okularów, nakładek, opasek i soczewek na oczy, wyrobów pasmanteryjnych, zabawek i gier,
artykułów sportowych, żywności, czekolad, wyrobów cukierniczych,
słodyczy, cukierków, napojów, napojów bezalkoholowych, napojów
alkoholowych, kwiatów, roślin, liści, nasion, kompostu ogrodniczego,
doniczek na rośliny, sprzętu i narzędzi ogrodniczych, przyborów dla
palaczy, zapałek, usługi reklamowe, promocyjne i agencyjne, wynajem
powierzchni reklamowej, usługi zarządzania działalnością gospodarczą, usługi księgowe, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne,
wszystkie dotyczące działalności gospodarczej i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi badania rynku, usługi fakturowania, usługi reklamowe i marketingowe, organizacja i prowadzenie pokazów
i wystaw handlowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
i promocyjnych, 36 ogłoszenia drobne w zakresie nieruchomości,
ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, majątek nieru-
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chomy, 38 usługi zapewniania dostępu do for internetowych, usługi
zapewniania dostępu do portali internetowych, dostarczanie interaktywnego serwisu ogłoszeniowego on-line dla celów przesyłania wiadomości między użytkownikami komputerów dotyczących hobby, kolekcji, handlu oraz dla celów sprzedaży towarów i usług przez globalną
sieć komputerową, usługi transmisji głosu, danych, dźwięku i obrazu,
usługi transmisji multimedialnych, usługi telekomunikacyjne, usługi
emisji radiowej, telewizyjnej, satelitarnej i kablowej, usługi agencji prasowych, przesyłanie, dostarczanie i przedstawianie informacji dla celów biznesowych lub domowych z banku danych przechowywanego
na komputerze, emisja na żywo występów, przedstawień, spektakli,
koncertów, imprez i wydarzeń, wynajem, dzierżawa i leasing urządzeń
i przyrządów komunikacyjnych, usługi abonenckie w zakresie transmisji telewizyjnych i internetowych, dostarczanie stron internetowych,
udostępnianie i wypożyczanie czasu dostępu do komputerowych baz
danych, 42 oprogramowanie nie do pobrania, oprogramowanie jako
usługa (SaaS), wypożyczanie komputerów, instalacje i konserwacja
oprogramowania komputerowego, usługi programowania komputerowego i projektowania komputerowego, wszystkie usługi zawarte
w tej klasie dotyczące komputerów, urządzeń i sprzętów liczących,
programowania komputerowego i projektowania komputerowego, usługi projektowania, rysunku i pisania na zamówienie dla celów
opracowywania stron internetowych w Internecie, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, udostępnianie miejsca na serwerach
dla stron internetowych osób trzecich, usługi abonenckie oraz usługi
doradcze, informacyjne, konsultacyjne i zarządzania technicznego dla
abonentów w zakresie użytkowania, najmu, dzierżawy i utrzymywania
systemów informatycznych oraz domen internetowych.

(111) 324287
(220) 2019 01 23
(151) 2019 09 18
(441) 2019 04 23
(732) EUROTERM TGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemyśl (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kolekcja STUDIO ŁAZIENKI
(540)

(210) 495129

(591) czarny, turkusowy
(531) 09.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 akcesoria łazienkowe, antyrozpryskowe dysze wylotowe do kranów, armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz
rur wodnych i gazowych, armatura do kąpieli parowych, armatura
do pieców, armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych
oraz przewodów wodnych lub gazowych, armatura regulacyjna
i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, baterie mieszające do rur
wodociągowych, bidety, bojlery gazowe, deski sedesowe, dozowniki środków odkażających w toaletach, generatory mikrobąbelków
do kąpieli, grzałki nurnikowe, grzejniki do centralnego ogrzewania,
instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje do sauny, instalacje
i urządzenia wentylacyjne, kabiny prysznicowe, kaloryfery elektryczne, krany, lampy elektryczne, lampy oświetleniowe, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, muszle klozetowe, natryski, prysznice,
osuszacze powietrza, pisuary, podgrzewacze wody, regeneratory
ciepła, spłuczki ustępowe, suszarki do prania, elektryczne, umywalki,
urządzenia elektryczne do ogrzewania, uszczelki do kranów wodociągowych, wanny, wanny spa, wyciągi wentylacyjne, zawory do rur
i rurociągów, 19 boazerie, deski podłogowe, kątowniki, niemetalowe, niemetalowe płytki ścienne, okładziny drewniane, podłogi niemetalowe, podłogowe płytki niemetalowe, sufity niemetalowe, 20
bambus, dozowniki stałe do ręczników niemetalowe, dzieła sztuki
z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, haczyki na ubrania,
niemetalowe, lusterka toaletowe, lustra, meble łazienkowe, parawany, płytki lustrzane, pojemniki niemetalowe, stojaki na ręczniki, 42
projektowanie łazienek.
(111) 324288
(220) 2019 02 07
(210) 495686
(151) 2019 09 10
(441) 2019 04 23
(732) BINCODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) ALGOTIQ
(510), (511) 35 organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie sprzedaży towarów, promocja sprzedaży, usługi doradcze dotyczące sprzedaży, administrowanie dotyczące metod sprzedaży, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi w zakresie analizy rynku
dotyczącej sprzedaży towarów, usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz hurtowni, punktów sprzedaży detalicznej oraz sprzedaży za pośrednictwem stron internetowych.
(111) 324289
(220) 2019 02 07
(210) 495688
(151) 2019 09 10
(441) 2019 04 23
(732) PUDŁO KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE PUDLEX, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BERELLA LIGHT
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna, hurtowa oraz za pośrednictwem
Internetu artykułów oświetleniowych i sprzętu oświetleniowego.
(111) 324290
(220) 2019 02 14
(210) 495928
(151) 2019 09 19
(441) 2019 05 20
(732) DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Krotoszyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RIO DE BRASS
(510), (511) 29 mleko i wyroby z mleka, napoje na bazie mleka, mleczne napoje bezalkoholowe, mleko świeże lub kondensowane, mleko
w proszku, namiastki produktów mlecznych, wyroby śmietankowe na bazie mleka, jogurty naturalne, jogurty owocowe, kefiry, 30
kawa oraz ekstrakty kawowe, namiastki kawy oraz ekstrakty namiastek kawy, napoje na bazie kawy, herbata, napoje na bazie herbaty,
herbaty owocowe, herbata oraz esencje herbaciane, kakao i wyroby
na bazie kakao, czekolada, wyroby cukiernicze i słodycze, cukierki
i słodycze, wyroby cukiernicze i piekarnicze, lody i desery lodowe,
lody w proszku, 32 napoje bezalkoholowe, drinki bezalkoholowe,
woda, woda mineralna, napoje chłodzące na bazie wody, bezalkoholowe napoje w tym napoje gazowane i niegazowane, lemoniady,
soki owocowe, soki warzywne, napoje i nektary owocowe, warzywne
i owocowo-warzywne, syropy, esencje, koncentraty i inne preparaty
do przygotowywania napojów.
(111) 324291
(220) 2019 04 01
(210) 498010
(151) 2019 09 16
(441) 2019 05 20
(732) DWOJAK KAMIL GEMELO, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GEMELO
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej towarów takich jak:
drzwi, okna, bramy, parapety i rolety za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, usługi sprzedaży hurtowej towarów takich jak: drzwi, okna, bramy, parapety i rolety za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet.
(111) 324292
(220) 2019 04 01
(210) 498012
(151) 2019 09 13
(441) 2019 05 27
(732) SYSTEM 7 SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SYSTEM 7 SECURITY
(540)

(531) 27.05.01, 27.07.01, 26.04.04, 26.04.09
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące,
transformujące, sygnalizacyjne, przełączające i kontrolno-sterujące,
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urządzenia i przyrządy elektroniczne przewodzące, transformujące,
sygnalizacyjne, przełączające i kontrolno-sterujące, mierniki i analizatory, sprzęt telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej, sprzęt
telewizji dozorowej CCTV, urządzenia do przetwarzania danych,
urządzenia do transmisji i odbioru łączności wizyjnej, urządzenia
systemów zdalnego sterowania, sprzęt telekomunikacyjny, teletransmisyjny, nadajniki i odbiorniki telekomunikacyjne, radiowe,
telewizyjne, kompletne zestawy urządzeń alarmowych sygnalizacji
włamania i napadu oraz kompletne zestawy urządzeń pożarowych,
kamery, monitory, magnetowidy, rejestratory, centrale sygnalizacji
włamania i napadu, anteny, nadajniki, czujniki alarmowe, czujniki
pożarowe i dymowe, czujniki podczerwieni, czujniki zbicia szyby,
czujniki drgań, detektory, sygnalizatory linii telefonicznej, sterowniki
do radiolinii, radiolinie, czytniki informacji, karty magnetyczne kodowane, zamki elektryczne i elektroniczne, komputery, podzespoły
i części komputerowe, osprzęt komputerowy peryferyjny, bezpieczniki, baterie, akumulatory.

(111) 324293
(220) 2018 12 05
(151) 2019 08 09
(441) 2019 04 23
(732) PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Entelac SB
(540)

(210) 493461

(591) biały, fioletowy, szary
(531) 25.07.01, 25.07.02, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy
diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do stosowania jako
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi,
zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, preparaty ziołowe do celów medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe
do celów leczniczych, leki. środki farmaceutyczne, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych.
(111) 324294
(220) 2019 02 21
(210) 496256
(151) 2019 09 24
(441) 2019 04 29
(732) FRĄCKOWIAK JACEK RODI GOSPODARSTWO OGRODNICZOPRZETWÓRCZE, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Rodi
(510), (511) 29 pokrojone sałatki warzywne, uprzednio pokrojone
warzywa do sałatek, sałatki gotowe, sałatki owocowe, sałatki warzywne, przetworzone buraki, kapusta przetworzona, przetworzone
warzywa kapustne, kapusta kwaszona, ogórki kwaszone, ogórki małosolne, krojone warzywa, warzywa solone, warzywa marynowane,
warzywa przetworzone, mieszanki warzywne, warzywa konserwowane, warzywa w słoikach, gotowe produkty z warzyw, owoce marynowane, pokrojone owoce, owoce przetworzone, owoce konserwowane, kompozycje owoców przetworzonych, owoce konserwowane
w słoikach, przetworzone grzyby, grzyby konserwowane, grzyby
gotowe do spożycia, suszone grzyby jadalne, 35 sprzedaż detaliczna
lub hurtowa pokrojonych sałatek warzywnych, uprzednio pokrojonych warzyw do sałatek, sałatek gotowych, sałatek owocowych, sałatek warzywnych, przetworzonych buraków, kapusty przetworzonej,
przetworzonych warzyw kapustnych, kapusty kwaszonej, ogórków
kwaszonych, ogórków małosolnych, krojonych warzyw, warzyw
solonych, warzyw marynowanych, warzyw przetworzonych, mieszanek warzywnych, warzyw konserwowanych, warzyw w słoikach,
gotowych produktów z warzyw, owoców marynowanych, pokrojonych owoców, owoców przetworzonych, owoców konserwowanych,
kompozycji owoców przetworzonych, owoców konserwowanych
w słoikach, przetworzonych grzybów, grzybów konserwowanych,
grzyby gotowych do spożycia, suszonych grzybów jadalnych.

(111) 324295
(220) 2019 02 22
(151) 2019 09 26
(441) 2019 04 08
(732) KORAX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pyskowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KORAX
(540)

Nr 1/2020
(210) 496286

(591) niebieski, szary
(531) 26.04.09, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 37 budownictwo, czyszczenie budynków od wewnątrz,
czyszczenie budynków od zewnątrz, instalacja narzędzi na placach
budowy, izolowanie budynków, konsultacje budowlane, montaż rusztowań, nadzór budowlany, usługi doradztwa budowlanego, wynajem
buldożerów, wynajem koparek, wynajem sprzętu budowlanego.
(111) 324296
(220) 2019 02 25
(151) 2019 09 25
(441) 2019 06 10
(732) Sanofi, Paryż (FR)
(540) (znak słowny)
(540) ABHEPAR
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.

(210) 496355

(111) 324297
(220) 2019 02 25
(151) 2019 08 14
(441) 2019 04 15
(732) TROCHIM KRZYSZTOF KENION, Dołuje (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALEKAFELKI.PL
(540)

(210) 496377

(591) niebieski, biały, czarny
(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 płytki podłogowe niemetalowe, płytki ceramiczne, 35
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej.
(111) 324298
(220) 2019 02 28
(210) 496532
(151) 2019 09 20
(441) 2019 04 29
(732) KOBYLARZ MAŁGORZATA FIRMA HANDLOWA MARGARET,
Legionowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOJA by Margaret
(540)

(591) złoty, ciemnoszary
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 bluzki, bluzy, koszule, kamizelki, kombinezony, swetry,
kurtki, płaszcze, tuniki, sukienki damskie, spódnice, spodnie, szorty,
czapki, szaliki, kardigany.
(111) 324299
(220) 2019 02 28
(210) 496569
(151) 2019 09 19
(441) 2019 05 27
(732) OFICYNA WYDAWNICZA OIKOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TARGI OWOCNYCH SPOTKAŃ
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(540)

(591) biały, czerwony, zielony
(531) 29.01.13, 26.01.15, 26.01.18, 05.03.14, 27.05.01
(510), (511) 16 plakaty, bilety, biuletyny informacyjne, broszury, druki, fotografie, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
przyrządów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, formularze [blankiety, druki], gazety, ulotki, kalendarze, katalogi, koperty,
materiały drukowane, nalepki, naklejki, afisze, plakaty z papieru i kartonu, identyfikatory [artykuły biurowe], indeksy, skorowidze, notatniki [notesy], publikacje drukowane, torby papierowe, transparenty
z papieru, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 41 nauczanie, kształcenie.
(111) 324300
(220) 2019 02 28
(210) 496579
(151) 2019 09 18
(441) 2019 04 08
(732) WYDAWNICTWO NASZA KSIĘGARNIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P
(540)

(591) biały, brązowy, czerwony, różowy, szary, zielony, czarny
(531) 02.05.08, 18.05.03, 27.05.21, 29.01.15
(510), (511) 16 artykuły papiernicze do pisania, papier, kolorowy karton, karton, kartki papieru [wkłady], kalka kopiująca, folia, brystol,
papier drukarski, papier do wyrobu toreb i worków, papier na publikacje, papier na czasopisma, papier katalogowy, papier w arkuszach [artykuły piśmienne], tuby z tektury, tektura, szyldy papierowe,
podkładki tekturowe do oprawiania książek, książki, afisze, plakaty,
banery wystawowe wykonane z kartonu, banery wystawowe z papieru, biuletyny [materiały drukowane], czasopisma o tematyce
ogólnej, broszury, druki w formie obrazów, dodatki do gazet w postaci czasopism, drukowane opowieści przedstawione w formie ilustrowanej, drukowane materiały piśmienne, drukowane materiały
ilustracyjne, drukowane materiały dydaktyczne, etykiety z papieru
lub kartonu, girlandy papierowe, gazety, fotografie [wydrukowane],
fiszki, dzienniki, drukowany materiał promocyjny, drukowane znaki
papierowe, kartki do opakowań na prezenty, kalendarze, historyjki
obrazkowe, katalogi, karykatury, karty obrazkowe, karty drukowane,
karty do kolekcjonowania, kupony, krzyżówki, książeczki do kolorowania, komiksy, kolaże, odbitki, obrazy artystyczne, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notesy, notatniki, monografie, materiały
edukacyjne i instruktażowe, magazyny dotyczące gier wideo i gier
komputerowych, pamiętniki, dzienniki, periodyki [czasopisma], papier gazetowy, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, prospekty, pocztówki i widokówki, podręczniki pomocnicze do nauki,
skoroszyty, segregatory, szablony [artykuły piśmienne], wizytówki,
ulotki, transparenty z papieru, teczki papierowe, szkice, szkicowniki,
znaczki pocztowe, zeszyty ćwiczeń z naklejkami, zeszyty do pisania
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lub rysowania, zakładki do książek, zaproszenia, wzory papierowe,
25 kapelusze, czapki [nakrycia głowy], opaski na głowę, nakrycia
głowy dla dzieci, baletki, botki, butorolki, buty dziecięce, kalosze,
japonki, obuwie dla niemowląt, obuwie dla mężczyzn, obuwie dla
kobiet, obuwie dla dzieci, śniegowce, tenisówki, sandały, akcesoria
na szyję, artykuły odzieżowe do użytku teatralnego, bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, bielizna dla niemowląt, bluzki, biustonosze, bluzy z kapturem, chusty [odzież], fartuszki, dżinsy, dzianina
[odzież], golfy [odzież], garnitury, kamizelki, kombinezony [odzież],
koszule, kostiumy kąpielowe, kostiumy, koszule nocne, kurtki, krótkie
spodnie, krawaty, koszulki z nadrukami, koszulki z krótkim rękawem,
kurtki [odzież], męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, odzież dziewczęca, odzież dziecięca, odzież dla małych dzieci, odzież dla chłopców, odzież damska, odzież codzienna, odzież
ciążowa, odzież niemowlęca, odzież męska, odzież męska, damska
i dziecięca, paski [odzież], piżamy, podkoszulki, rajstopy, rękawiczki, skarpetki, śpioszki, pajacyki [odzież], spódnice, spodenki, swetry,
sukienki damskie, sukienki dla niemowląt i małych dzieci, szorty,
szlafroki, topy [odzież], 28 sprzęt do gier wideo, akcesoria dla lalek,
artykuły do zabawy dla dzieci, automaty do gier, balony, czterokołowe pojazdy dla dzieci [zabawki], broń zabawkowa, biżuteria zabawkowa, elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, elektroniczne zabawki
do nauki, elektroniczne urządzenia do gier edukacyjnych dla dzieci,
elektroniczne gry planszowe, edukacyjne gry elektroniczne, deskorolki [sprzęt rekreacyjny], figurki do zabawy, figurki akcji [zabawki lub
artykuły zabawkowe], gry planszowe, gry elektroniczne, gry automatyczne, huśtawki [zabawki], hulajnogi [zabawki], grzechotki, karty
do gry, inteligentne pluszowe zabawki, kości do gry, konie na biegunach [zabawki], klocki do zabawy [konstrukcyjne], lalki pluszowe,
lalki, kule [gry], kostiumy będące przedmiotami do zabawy dla dzieci,
lalki do zabawy, maski teatralne, maski kostiumowe, maski na twarz
będące zabawkami, latawce, miniaturki do gry, maski zabawkowe, maskotki, misie pluszowe, pacynki, plastelina do zabawy, piłki
do gier, pistolety na wodę [zabawki], pozytywki zabawkowe, pojazdy jeżdżące dla dzieci [zabawki], postacie z bajek fantasy [zabawki],
sanie [zabawki], samoloty do zabawy, samochody do zabawy, rowery
zabawkowe, roboty zabawkowe, puzzle [zabawki], szachy, układanki
[puzzle], trampoliny, wózki do zabawy, wrotki [zabawki], wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, zabawki do rysowania, zabawki, zabawki
[figurki] akcji, zabawki przystosowane do celów edukacyjnych, zabawki rozwojowe dla niemowląt, zestawy figurek do zabawy, zestawy do zabawy, zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], zestawy gier
planszowych, artykuły sportowe, deskorolki, łyżwy, łyżworolki.

(111) 324301
(220) 2018 12 27
(151) 2019 09 24
(441) 2019 03 25
(732) ANIMACCORD LTD, Limassol (CY)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Masza i Niedźwiedź
(540)

(210) 494237

(591) biały, jasnożółty, żółty, różowy, fioletowy, jasnobrązowy,
brązowy, czerwony, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 mydło, mydło migdałowe, mydło antyperspiracyjne,
balsamy inne niż do celów medycznych, sole kąpielowe nie do celów
medycznych, spreje odświeżające oddech, paski odświeżające oddech, mydła toaletowe, preparaty do czyszczenia, kremy kosmetyczne, zestawy kosmetyczne, kosmetyki, wata do celów kosmetycznych,
mydła dezodoryzujące, dezodoranty dla ludzi lub dla zwierząt, mydła dezynfekcyjne, suche szampony, preparaty do prania chemicznego, płyny do włosów, preparaty pralnicze, błyszczyki do ust, etui
na szminki, szminki, lotiony do celów kosmetycznych, preparaty
do make-up, mydła lecznicze, płyny do płukania ust nie do celów
medycznych, lakiery do paznokci, naklejki do zdobienia paznokci,
wyroby perfumeryjne, szampony, wody toaletowe, artykuły toaletowe, woda kolońska, wyroby perfumeryjne, wody perfumowane, 5
wata higroskopijna, plastry, pielucho majtki dla dzieci, balsamy
do celów medycznych, guma do żucia do celów medycznych, pieluch dla niemowląt, żywność dla niemowląt, syropy do celów farma-
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ceutycznych, taśmy klejące do celów medycznych, preparaty do dezodoryzacji powietrza, bandaże opatrunkowe, słodycze lecznicze,
hematogen, herbaty ziołowe do celów medycznych, preparaty witaminowe, 9 okulary 3D, liczydła, filmy animowane, odbiorniki audio
i wideo, urządzenia do monitorowania niemowląt, torby przystosowane do laptopów, ładowarki akumulatorów, lornetki, brzęczyki, maszyny liczące, suwmiarki, aparaty fotograficzne, futerały przystosowane do przyrządów i aparatów fotograficznych, magnetofony
kasetowe, taśmy do telefonów komórkowych, dyski kompaktowe
audio-wideo, CD-Romy, odtwarzacze CD, cyrkle do mierzenia, oprogramowanie gier komputerowych, nagrane oprogramowanie komputerowe, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe do pobrania, klawiatury komputerowe, komputerowe urządzenia
peryferyjne, komputerowe pamięci, komputery, magnesy dekoracyjne, fotograficzne ramki cyfrowe, pliki muzyczne do pobrania, pliki
obrazowe do pobrania, pliki do pobrania z dzwonkami do telefonów
komórkowych, odtwarzacze DVD, publikacje elektroniczne do pobrania, elektroniczne tablice wyświetlające, pióra elektroniczne,
ekranopisy, elektroniczne tłumacze kieszonkowe, terminarze elektroniczne, elektroniczne czytniki książek, futerały na okulary i binokle, światła błyskowe, sygnały świetlne, gogle do celów sportowych,
telefoniczne zestawy głośnomówiące, słuchawki nagłowne, karty
identyfikacyjne magnetyczne, interfejsy komputerowe, zmieniacze
automatyczne do komputerów, laptopy, wskaźniki elektroniczne
emitujące światło, głośniki, magnesy, przyrządy matematyczne, megafony, mikrofony, mikroskopy, lustra (optyka), monitory (programy
komputerowe), monitory (sprzęt komputerowy), myszy (komputerowe urządzenia peryferyjne), podkładki pod myszy komputerowe,
kalkulatory kieszonkowe, telefony przenośne, przenośne odtwarzacze mediów, aparaty projekcyjne, kaski ochronne, kaski ochronne dla
sportu, radia, czytniki (sprzęt do przetwarzania danych), odtwarzacze płyt fonograficznych, linijki pomiarowe, wagi, sygnalizacja
świetlna lub mechaniczna, pokrowce na laptopy, smartfony, skarpety
elektrycznie podgrzewane, urządzenia do transmisji dźwięku, futerały na okulary, okulary przeciwsłoneczne, przełączniki elektryczne,
tablety, urządzenia dydaktyczne, aparaty telefoniczne, teleskopy,
aparaty telewizyjne, czujniki temperatury, pamięci zewnętrzne USB,
kasety wideo, kartridże z grami wideo, ekrany wideo, urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, walkie-talkie, 12 pojazdy, aparaty
do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub na wodzie, w tym rowery, trycykle, sanie (pojazdy), sanki do jazdy na stojąco, wózki dziecięce, spacerówki, wózki dla niemowląt, 14 metale szlachetne i ich stopy
oraz wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, wyroby biżuteryjne, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, sztuczna biżuteria, breloczki do kluczy (kółka do kluczy
z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami), budziki, ozdoby biżuteryjne, chronografy, zegarki, zegary i zegarki elektryczne, zegary
ścienne, szkatułki na biżuterię, 15 akordeony, futerały na instrumenty muzyczne, kastaniety, bębny (instrumenty muzyczne), pałeczki
perkusyjne, elektroniczne instrumenty muzyczne, flety, gitary, organki, rogi (instrumenty muzyczne), syntezatory muzyczne, statywy
do nut, pozytywki, instrumenty muzyczne, pianina, saksofony, stojaki do instrumentów muzycznych, tamburyny, trójkąty (instrumenty
muzyczne), puzony, trąbki, skrzypce, ksylofony, 16 taśmy przylepne
do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, dozowniki taśmy klejącej (przybory biurowe), taśmy przylepne do celów papierniczych lub dla gospodarstwa domowego, kleje do materiałów papierniczych lub do celów domowych, tablice reklamowe z papieru lub
z kartonu, albumy do wklejania, almanachy, zawiadomienia (artykuły
papiernicze), akwarele (malarstwo), tabele arytmetyczne, miseczki
na farby wodne dla artystów, atlasy, torebki (koperty, woreczki) z papieru lub z tworzywa sztucznego do pakowania, śliniaki papierowe,
tablice szkolne, broszury, zakładki do książek, książki, koperty na butelki z papieru lub z kartonu, owijki na butelki z papieru lub z kartonu,
pudełka z kartonu lub z papieru, kasetki na papeterię (artykuły biurowe), kalendarze, płótna malarskie, artykuły kartonowe, tuby kartonowe, karton, katalogi, ołówki węglowe, wskaźniki do wykresów nieelektryczne, podkładki do pisania z klipsem, klipsy do materiałów
piśmiennych, zszywki biurowe, papierowe podkładki pod szklanki,
komiksy, cyrkle kreślarskie, torby papierowe, papier do kopiarek, płyny korekcyjne (przy bory biurowe), taśmy korekcyjne (przybory biurowe), obwoluty (artykuły papiernicze), okładki (artykuły papiernicze), podkładki na biurko, skoroszyty na dokumenty, aktówki
(artykuły biurowe), deski kreślarskie, instrumenty kreślarskie, materiały kreślarskie, notatniki, piórka do rysowania, pinezki, linijki kre-
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ślarskie, zestawy kreślarskie, taśmy elastyczne do użytku biurowego,
płytki grawerskie, sztychy, koperty (artykuły biurowe), artykuły
do wymazywania, akwaforty (grafiki), ręczniki papierowe do wycierania twarzy, figurki z papier mache, skoroszyty, osłonki papierowe
do doniczek, ulotki, teczki na artykuły papiernicze, foldery na papiery, okładki na papiery, pióra wieczne, kleje do artykułów papierniczych lub do celów domowych, odbitki graficzne, karty okolicznościowe, tkanina klejąca do materiałów piśmiennych, artykuły klejące
do artykułów papierniczych lub dla gospodarstwa domowego, chusteczki papierowe, karty indeksowe, indeksy, skorowidze, atrament,
kałamarze (wpuszczane w pulpit), etykiety z papieru lub kartonu,
tacki biurkowe, segregatory na luźne kartki, papier świecący, czasopisma [periodyki], kreda do znakowania, zakreślacze, glina do modelowania, materiały do modelowania, pasta do modelowania, wosk
do modelowania nie do celów stomatologicznych, formy do gliny
modelarskiej [materiały dla artystów], kartki muzyczne z życzeniami,
chusteczki papierowe do usuwania makijażu, gazety, notatniki [notesy], artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], materiały do pakowania
wykonane z krochmalu lub skrobi, bloki [artykuły papiernicze], zakładki do stron, pudełka z farbami [artykuły szkolne], kuwety malarskie, pędzle, sztalugi malarskie, obrazy [malarstwo], oprawione lub
nie, palety dla malarzy, broszury, kokardy papierowe, inne niż pasmanteria lub ozdoby do włosów, klamerki, klipsy do papieru, noże
do papieru [artykuły biurowe], wstążki papierowe, inne niż pasmanteria lub dekoracje do włosów, papier w arkuszach [artykuły piśmienne], papier, spinacze do papieru, papier mâché, pastele [kredki], wykroje do celów krawiectwa damskiego, wykroje do wykonywania
odzieży, pudełka na pióra, klipsy do piór i długopisów, suszki do piór,
pojemniki na ołówki, ołówki na grafit [ołówki automatyczne], grafity
do ołówków, temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, maszynki do ostrzenia ołówków, elektryczne lub nie, ołówki, obsadki do piór, pióra i długopisy [artykuły biurowe], periodyki [czasopisma], fotograwiura, ramki i stojaki do fotografii, fotografie
[wydrukowane], obrazy i zdjęcia, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, maty stołowe z papieru, tworzywa sztuczne do modelowania,
portrety, znaczki pocztowe, karty pocztowe, afisze, plakaty, publikacje drukowane, drukowane rozkłady, prospekty, perforatory biurowe, gumki do ścierania, przybory szkolne [artykuły piśmienne], stemple do pieczętowania, taśmy przylepne do celów papierniczych lub
do użytku domowego, śpiewniki, ekierki, materiały piśmienne, pióra
ze stali, futerały na matryce, płótna malarskie, matryce, szablony [artykuły piśmienne], nalepki, naklejki [materiały piśmienne], bielizna
stołowa papierowa, serwetki stołowe papierowe, papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, zaczepy do kart indeksowych, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), globusy, bilety, papier
higieniczny, ręczniki papierowe, kalka płócienna, karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, czcionki drukarskie, papier do zawijania,
przybory do wycierania tablic do pisania, pędzle do pisania, teczki
z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], teczki z notatnikiem
i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], kreda do pisania,
przyrządy do pisania, materiały do pisania, zeszyty do pisania lub rysowania, papier do pisania [listowy], łupkowe tabliczki do pisania, 18
skóra i imitacja skóry oraz wyroby z tych materiałów, skóry zwierzęce,
kufry i walizki, bagaż, portfele, etui na karty [portfele], portmonetki,
teczki na nuty, torebki, torby plażowe, torby szkolne, torby szkolne
[z paskiem na ramię], parasole i parasolki, laski, kijki marszowe i trekkingowe, bicze, uprząż i wyroby siodlarskie, 20 poduszki dmuchane,
do celów niemedycznych, materace dmuchane, do celów niemedycznych, fotele, maty do przewijania niemowląt, kosze niemetalowe, zasłony dekoracyjne z koralików, podstawy łóżek, pościel, oprócz
bielizny pościelowej, łóżka, ławy [meble], podgłówki, wałki, podpórki
pod książki, korki do butelek, niemetalowe, pudełka drewniane lub
z tworzyw sztucznych, komody, skrzynki na zabawki, haczyki
na ubrania, niemetalowe, wieszaki i haczyki na ubrania, wieszaki stojące na płaszcze, pojemniki niemetalowe [składowanie, transport],
manekiny na ubrania, szafy wnękowe, kółka do zasłon, prowadnice
do zasłon, rolki do zasłon, haki do zasłon, poduszki, kanapy, ozdoby
z tworzyw sztucznych do artykułów spożywczych, pulpity do pracy
w pozycji stojącej, kanapo-tapczany, klamki do drzwi niemetalowe,
dzwonki do drzwi niemetalowe, nieelektryczne, kołatki do drzwi
z materiałów niemetalowych, toaletki, duże wyściełane fotele, ramki
do haftowania, wentylatory nieelektryczne do użytku osobistego,
posążki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, meble, meble, półki, meble metalowe, lusterka ręczne [lusterka toaletowe], zagłówki [meble], wysokie krzesła dla dzieci, numery domów nieświe-
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cące, niemetalowe, łóżka hydrostatyczne nie do celów leczniczych,
niemetalowe bransoletki identyfikacyjne, rolety wewnętrzne okienne, chodziki dla dzieci, nadmuchiwane meble, obiekty nadmuchiwane powietrzem do reklamy, tablice do zawieszania kluczy, drabiny
z drewna lub tworzyw sztucznych, skrzynki na listy, niemetalowe
i niemurowane, szafki zamykane, maty do kojców dziecięcych, materace, szafki na lekarstwa, lustra (srebrzone szkło), dekoracje wiszące
[ozdoby], meble biurowe, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, rolety papierowe, ramki do obrazów, wezgłowia, wywieszki
[tabliczki ogłoszeniowe] z drewna lub tworzyw sztucznych, karty-klucze z tworzyw sztucznych, niekodowane i niemagnetyczne, kojce, meble szkolne, krzesła, stojaki, półki do przechowywania, poziome żaluzje wewnętrzne z lamelkami, śpiwory kempingowe, sofy,
zwierzęta wypchane, blaty stołowe, stoły, stoły metalowe, wózki barowe ruchome do podawania herbaty, rolety okienne tekstylne wewnętrzne, tace niemetalowe, stojaki na parasole, przewijaki, pulpity
do pisania, 21 dozowniki aerozoli do celów niemedycznych, wanienki dla niemowląt przenośne, kosze do użytku domowego, butelki,
miseczki, szczotki, kubły, wiadra płócienne, świeczniki, pudełka
na słodycze, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego,
dzbanki do kawy, nieelektryczne, etui na grzebienie, grzebienie,
grzebienie elektryczne, torebki do wyciskania kremu przy dekoracji,
pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, formy i foremki
[przybory kuchenne], słoiki na ciastka, garnki kuchenne, przybory
kosmetyczne, filiżanki, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, zastawa stołowa, talerze jednorazowego użytku, butelki na napoje dla
sportowców, naczynia szklane do napojów, kosze na śmieci, kieliszki
do jajek, nici dentystyczne, pucharki na owoce, patelnie, gąsiory
szklane, miski ze szkła, rękawice do użytku domowego, szybkowary
nieelektryczne, wiaderka do kostek lodu, foremki do lodu, pojemniki
kuchenne, pudełka obiadowe, kubki, serwetniki, wyroby szklane malowane, talerze papierowe, rozpylacze do perfum, porcelana, garnki,
wyroby garncarskie, salaterki, mydelniczki, wazy do zup, słomki
do picia, cukiernice, talerze, zastawa stołowa, inna niż noże, widelce
i łyżki, serwisy do herbaty, czajniczki do herbaty, szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne, wykałaczki, tace do użytku
domowego, tace papierowe, do użytku domowego, wazony, półmiski do jarzyn, 22 plandeki, markizy z tworzyw sztucznych, markizy
z materiałów tekstylnych, torby do pakowania [koperty, woreczki]
z materiałów tekstylnych, taśmy niemetalowe do owijania i związywania, worki na zwłoki, torby tekstylne do pakowania, namioty, pokrowce na pojazdy [plandeki], taśmy do owijania lub łączenia niemetalowe, 24 tekstylia i wyroby tekstylne, narzuty na łóżka, obrusy,
bielizna pościelowa i koce, serwety na stół nie papierowe, chusteczki
do nosa z materiałów tekstylnych, pledy podróżne, ręczniki tekstylne, kapy na łóżka, koce na łóżka, zasłony prysznicowe z materiałów
tekstylnych lub tworzyw sztucznych, zasłony z tkaniny lub z tworzyw
sztucznych, firanki, bieżniki stołowe z materiałów tekstylnych, ceraty
[obrusy], 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bandany na szyję, bielizna osobista, buty za kostkę, krawaty, kamizelki, wyroby pończosznicze, rajstopy, kombinezony [odzież], kostiumy kąpielowe, stroje kąpielowe, stroje na maskaradę, stroje plażowe, kurtki [odzież],
nauszniki [odzież], t-shirty, skarpetki, rękawiczki, piżamy, szaliki, podwiązki, szelki, suknie, fartuchy [odzież], szlafroki, szarfy [do ubrania],
27 maty łazienkowe [dywaniki], maty gimnastyczne, maty, tapeta,
wycieraczki do obuwia, dywaniki i maty samochodowe, dywany,
chodniki, maty antypoślizgowe, kilimy dekoracyjne, nie z materiałów
włókienniczych, tapety tekstylne, 28 gry i zabawki, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, pneumatyczne pistolety [zabawki], automaty do gier wideo, sztuczne przynęty wędkarskie,
śnieg sztuczny na choinki, tryktrak [gra], torby na narty i deski surfingowe, piłki do gier, rękawice baseballowe, dzwonki na choinkę, karty
do bingo, gry planszowe, bobsleje, bodyboard, łuki do strzelania,
klocki do zabawy [konstrukcyjne], gry polegające na budowaniu,
siatki na motyle, uchwyty na świeczki choinkowe, szachy, szachownice, choinki z materiałów syntetycznych, stojaki do choinek, konfetti,
żetony do gier, torby na sprzęt do krykieta, kubki na kości do gry,
rzutki, strzałki [gra], kości do gry, lalki, butelki do karmienia lalek,
domki dla lalek, pokoiki dla lalek, łóżka dla lalek, ubranka dla lalek,
gra w domino, plansze do gry w warcaby, warcaby, krawędzie nart,
ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe], strzelające zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukierków, płetwy do pływania, dyski latające, urządzenia do gier, rękawice do gier, naciągi do rakiet, artykuły
gimnastyczne, kije hokejowe, łyżwy, układanki [puzzle], kalejdoskopy, szpule do latawców, latawce, nakolanniki [artykuły sportowe],
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łyżworolki, madżong, gra w kulki, maski zabawkowe, wiszące karuzele dla dzieci [mobile], siatki do sportów, śmieszne gadżety na imprezy, tańce [bibeloty, podarki na przyjęcia], ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], papierowe czapeczki
na przyjęcia, paralotnie, gry towarzyskie, balony, piłki do gier i zabaw, karty do gry, zabawki wypchane, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, śmieszne gadżety do zabawy, marionetki, pierścienie do rzucania [gry], kije do gier, pojazdy zdalnie
sterowane do zabawy, grzechotki, gry z obręczami, konie na biegunach [zabawki], wrotki, modele pojazdów w zmniejszonej skali, zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania [zabawki], hulajnogi
[zabawki], zdrapki do gier loteryjnych, nagolenniki [artykuły sportowe], lotki [gry], buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami, wiązania do nart, narty, kręgle, sanki [artykuły sportowe], zjeżdżalnie
[przedmioty do zabawy], proce [artykuły sportowe], śnieżne kule,
deski snowboardowe, rakiety śnieżne, bańki mydlane [zabawki], pokrycie ślizgów nart, bąki [zabawki], naciągi do rakiet, zabawki wypchane, deski surfingowe, kapoki do pływania, pasy do pływania,
deski do pływania, baseny kąpielowe [zabawki], huśtawki, misie pluszowe, maski teatralne, broń zabawkowa, maski zabawkowe, samochody do zabawy, modele będące zabawkami, figurki do zabawy,
zabawki dla zwierząt domowych, zabawki, zabawki do ściskania [antystresowe], trampoliny, sprzęt do gier wideo, urządzenia pływackie
do pływania, zestawy zabawkowe do figurek akcji, 29 konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy,
kompoty, jaja, mleko i produkty mleczne, napoje mleczne lub z przewagą mleka, mleko albuminowe, koktajle mleczne, migdały mielone,
przecier jabłkowy, jadalne gniazda ptaków, krem na bazie masła, produkty serowarskie, wiórki kokosowe, kompoty, mleko skondensowane, kompot żurawinowy, śmietana [produkty mleczarskie], owoce
lukrowane, zsiadłe mleko, daktyle, owoce konserwowane, miąższ
owoców, pulpa owocowa, skórki owocowe, chipsy owocowe, sałatki
owocowe, przekąski na bazie owoców, mrożone owoce, owoce
w puszkach, dżem imbirowy, dżemy, galaretki, kefir [napój mleczny],
czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, marmolada, orzechy ziemne
przetworzone, preparowane orzeszki ziemne, chipsy ziemniaczane,
placki ziemniaczane, jaja w proszku, mleko sfermentowane [prostokvasha], rodzynki, riażenka [prażone zsiadłe mleko], kiełbasy, nasiona, przetworzone, kwaśna śmietana, zupy, mleko sojowe, nasiona
słonecznika przetworzone, trufle konserwowane, soki roślinne
do gotowania, sałatki warzywne, przeciery warzywne, konserwowane warzywa, warzywa gotowane, warzywa w puszkach, warzywa
suszone, bita śmietana, jogurt, 30 kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, preparaty roślinne zastępujące kawę, napoje na bazie herbaty, napoje na bazie kawy, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lód, cukier, miód, melasa,
drożdże, proszek do pieczenia, pasta migdałowa, wyroby cukiernicze
na bazie migdałów, ciasteczka, bułeczki słodkie, ciasta, cukierki, karmelki [cukierki], batony zbożowe, przekąski na bazie zbóż, cheeseburgery, guma do żucia, chipsy [produkty zbożowe], czekolada,
musy czekoladowe, napoje czekoladowe z mlekiem, czekolada pitna,
napoje kakaowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje kawowe
z mlekiem, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek,
płatki kukurydziane, krakersy, musy deserowe, ciasto [masa do pieczenia], potrawy na bazie mąki, pomadki [cukierki], sosy owocowe,
owocowe galaretki –słodycze, syropy i melasa, kasze spożywcze,
chałwa, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, kasza kukurydziana,
lody, herbata mrożona, lukrecja [cukiernictwo], pastylki [wyroby cukiernicze], makaron rurki, makaroniki [wyroby cukiernicze], herbatniki słodowe, marcepan, melasa do celów spożywczych, muesli, gotowe potrawy na bazie makaronu, płatki owsiane, produkty spożywcze
na bazie owsa, owsianka, naleśniki, ciasto na słodkie wypieki, wyroby
cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, cukierki miętowe, herbatniki petit-beurre, ptifurki [ciasteczka], placki, pizza, kukurydza
prażona [popcorn], pralinki, puddingi, pierożki ravioli, wafle ryżowe,
przekąski na bazie ryżu, suchary, kanapki, sosy [przyprawy], sorbety
[lody], spaghetti, tarty (z owocami), kawa niepalona, gofry, jogurt
mrożony [lody spożywcze], 32 wody, wody mineralne i gazowane
oraz inne napoje bezalkoholowe, soki owocowe [napoje], syropy
i inne preparaty do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, soki warzywne [napoje], soki, syropy do napojów, preparaty do produkcji napojów, napoje owocowe, 35 reklama, zarządzanie w działalności
gospodarczej, administrowanie w działalności gospodarczej, usługi
biurowe, promocji sprzedaży dla osób trzecich, publicity, zarządza-
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nie handlowe w zakresie licencjonowania towarów i usług osób trzecich, usługi detalicznej sprzedaży wysyłkowej w zakresie akcesoriów
odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie słodyczy, prezentacja towarów w mediach telekomunikacyjnych dla
celów sprzedaży detalicznej, skomputeryzowane usługi on-line sklepów detalicznych, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej w zakresie odzieży, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w zakresie
materiałów piśmiennych, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej
w zakresie bielizny domowej, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w zakresie kosmetyków, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w zakresie odzieży, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej
w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej lub
hurtowej w zakresie rowerów, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w zakresie toreb i torebek, usługi sprzedaży detalicznej lub
hurtowej w zakresie obuwia, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w zakresie papieru i artykułów papierniczych, usługi sprzedaży
detalicznej lub hurtowej w zakresie żywności i napojów, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w zakresie owoców i warzyw, usługi
sprzedaży detalicznej lub hurtowej w zakresie mebli, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w zakresie materiałów drukowanych,
usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w zakresie materiałów tekstylnych i pościeli, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w zakresie pojazdów, usługi sprzedaży detalicznej on-line dzwonków telefonicznych do pobrania, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej
w zakresie słodyczy, chleba i pieczywa w formie placków, usługi
sprzedaży detalicznej lub hurtowej w zakresie herbaty, kawy, kakao
i artykułów kolonialnych, usługi sprzedaży detalicznej on-line kosmetyków i produktów do pielęgnacji urody, usługi sprzedaży detalicznej on-line muzyki i nagrań wideo do pobrania, usługi sprzedaży
detalicznej lub hurtowej w zakresie kosmetyków, artykułów toaletowych, pasty do zębów, mydła i artykułów do czyszczenia, usługi
sprzedaży detalicznej lub hurtowej w zakresie produktów do pielęgnacji urody, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w zakresie
odzieży i akcesoriów odzieżowych, prezentacja filmów animowanych i seriali telewizyjnych, 38 usługi telekomunikacyjne, nadawanie
telewizji kablowej, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, informacja o telekomunikacji, fora [pokoje rozmów]
dla serwisów społecznościowych, udostępnianie forów internetowych on-line, transmisja programów radiowych, transmisja satelitarna, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią
komputerową, usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, transmisja programów telewizyjnych, przesyłanie on-line
kartek z życzeniami, transmisja plików cyfrowych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, usługi poczty głosowej,
nadawanie bezprzewodowe, rozpowszechnianie filmów animowanych oraz seriali telewizyjnych, 41 usługi edukacyjne, szkolenia, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, produkcja muzyczna,
usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], przedstawienia teatralne [produkcja], wystawianie spektakli
na żywo, telewizyjne usługi rozrywkowe, produkcja filmów innych
niż reklamowe, produkcja filmów wideo, organizowanie zajęć kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie zajęć sportowych, produkcja,
post produkcja i dystrybucja filmów animowanych i seriali telewizyjnych, usługi parków rozrywki, udostępnianie obiektów i sprzętu
do salonów gier, rezerwowanie miejsc na pokazy, usługi pokazów
filmowych, cyrki, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], organizowanie i prowadzenie koncertów, dubbing, usługi artystów estradowych, informacja o imprezach rozrywkowych, usługi gier on-line
udostępnianych z sieci komputerowej, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], świadczenie usług w zakresie karaoke, udostępnianie on-line publikacji elektronicznych [nie do pobrania], udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie,
udostępnianie nagrań video nie do pobrania, usługi bibliotek objazdowych, produkcje muzyczne, usługi w zakresie komponowania muzyki, przedszkola, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie
widowisk [impresariat], planowanie przyjęć [rozrywka], prezentowanie występów na żywo, publikowanie książek, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, radiowe programy rozrywkowe,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, udostępnianie
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, informacja o rekreacji, pisanie scenariuszy, sporządzanie napisów [np. do filmów], 43 usługi rezerwacji
zakwaterowania dla podróżnych w szczególności za pośrednictwem
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biur podróży lub przedstawicieli biur podróży, hotele dla zwierząt,
biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], usługi barowe, rezerwacja miejsc w pensjonatach, kawiarnie, kafeterie [bufety], stołówki,
usługi cateringowe w zakresie żywności i napojów, żłobki dla dzieci,
usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], rezerwacje miejsc w hotelach, usługi hotelowe, motele, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, wynajmowanie zakwaterowania
na pobyt czasowy, wynajem budynków przenośnych, wypożyczanie
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wynajmowanie
sal na zebrania, wypożyczanie namiotów, wypożyczanie urządzeń
do gotowania, wypożyczanie dozowników wody pitnej, wypożyczanie urządzeń oświetleniowych innych niż do dekoracji teatralnych
lub studiów filmowych, usługi rezerwacji pokojów, usługi restauracyjne, domy opieki dla osób w podeszłym wieku, restauracje samoobsługowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], domy turystyczne.

(111) 324302
(220) 2018 12 27
(151) 2019 09 24
(441) 2019 03 25
(732) SICO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hanza flex
(540)

(210) 494241

(591) granatowy, żółty, biały
(531) 20.05.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 rozpowszechnianie materiałów reklamowych: ulotki,
prospekty, druki, próbki, wzorniki, reklama za pośrednictwem Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, reklamy prasowe, reklamy korespondencyjne, promocja sprzedaży dla osób trzecich.
(111) 324303
(220) 2018 12 27
(151) 2019 09 24
(441) 2019 03 25
(732) SICO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hanza coat
(540)

(210) 494244

(591) zielony, granatowy
(531) 20.05.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 rozpowszechnianie materiałów reklamowych: ulotki,
prospekty, druki, próbki, wzorniki, reklama za pośrednictwem Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, reklamy prasowe, reklamy korespondencyjne, promocja sprzedaży dla osób trzecich.
(111) 324304
(220) 2018 12 27
(151) 2019 09 24
(441) 2019 03 25
(732) SICO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hanza blueback
(540)

(210) 494245

(591) granatowy, niebieski, biały
(531) 20.05.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 rozpowszechnianie materiałów reklamowych: ulotki,
prospekty, druki, próbki, wzorniki, reklama za pośrednictwem Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, reklamy prasowe, reklamy korespondencyjne, promocja sprzedaży dla osób trzecich.
(111) 324305
(151) 2019 09 24

(220) 2018 12 27
(441) 2019 03 25

(210) 494246
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(732) SICO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hanza jet
(540)

(591) granatowy, czerwony, biały
(531) 20.05.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 rozpowszechnianie materiałów reklamowych: ulotki,
prospekty, druki, próbki, wzorniki, reklama za pośrednictwem Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, reklamy prasowe, reklamy korespondencyjne, promocja sprzedaży dla osób trzecich.
(111) 324306
(220) 2018 12 27
(151) 2019 09 24
(441) 2019 03 25
(732) SICO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hanza inks
(540)

(210) 494247

(591) granatowy, czerwony, biały
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 rozpowszechnianie materiałów reklamowych: ulotki,
prospekty, druki, próbki, wzorniki, reklama za pośrednictwem Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, reklamy prasowe, reklamy korespondencyjne, promocja sprzedaży dla osób trzecich.
(111) 324307
(220) 2018 12 27
(151) 2019 09 24
(441) 2019 03 25
(732) SICO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hanza wall
(540)

(510), (511) 7 części do napędów i silników spalinowych-alternatory,
chłodnice, tłoki, wkłady filtrów, gaźniki, głowice cylindrowe, korbowody, łożyska, paski napędowe, pasy do prądnic, pierścienie tłokowe, prądnice prądu stałego, rozruszniki, separatory wody, świece zapłonowe i żarowe, tłumiki wydechu, turbosprężarki, wały korbowe,
wentylatory, wtryskiwacze, rury wydechowe, urządzenia zapłonowe,
zawory, złącza części silników, 12 pojazdy i środki transportu, części
i akcesoria do pojazdów, 35 pomoc biznesowa, zarządzanie i usługi administracyjne, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, analizy biznesowe, badania i usługi informacyjne, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich wielobranżowych towarów mających zastosowanie w pojazdach jak również do naprawy i obsługi pojazdów
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w wyspecjalizowanym sklepie i/lub hurtowni jak również poprzez pośredników oraz za pośrednictwem globalnej sieci internetowej, a także
wysyłkowej wykorzystując zamówienie korespondencyjne lub używając środków telekomunikacji, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi detaliczne związane z częściami samochodowymi,
usługi detaliczne związane z pojazdami, usługi handlu detalicznego
związane z akcesoriami samochodowymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z pojazdami, usługi sprzedaży hurtowej części samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie
sprzedaży produktów i świadczenia usług sprzedaży w branży motoryzacyjnej.

(111) 324310
(220) 2019 03 19
(151) 2019 09 17
(441) 2019 06 03
(732) BODY JANUSZ, Jarosze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BACIARY
(540)

(210) 497398

(210) 494248

(591) granatowy, niebieski, biały
(531) 20.05.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 rozpowszechnianie materiałów reklamowych: ulotki,
prospekty, druki, próbki, wzorniki, reklama za pośrednictwem Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, reklamy prasowe, reklamy korespondencyjne, promocja sprzedaży dla osób trzecich.
(111) 324308
(220) 2019 03 04
(210) 496677
(151) 2019 09 12
(441) 2019 05 27
(732) OLSZEWSKI MICHAŁ, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) STUDENCKIE
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane.
(111) 324309
(220) 2019 03 13
(210) 497069
(151) 2019 09 25
(441) 2019 06 03
(732) SENKOWSKI ANDRZEJ POLCAR P.P.H., Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polcar
(540)

(531) 26.04.04, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01
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(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.11.11, 26.11.12
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, piwo rzemieślnicze,
piwo pszeniczne, piwo słodowe, piwo bezalkoholowe, piwo pełne
jasne, piwo typu saison, piwo typu koźlak, czarne piwo, piwo o smaku kawy, piwo jasne typu ale, korzenne piwa, piwa smakowe, napoje
na bazie piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, porter, stout, indyjskie piwa jasne ale, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, shandy
jako napój składający się z piwa i lemoniady, mineralizowane piwa,
drinki na bazie piwa, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące
zawierające kofeinę, soki, sok winogronowy, sok pomarańczowy, sok
grejfrutowy, sok żurawinowy, soki warzywne, soki gazowane, soki
aloesowe, sok pomidorowy, sok z melona, sok z guawy, sok z mango,
sok z granatów, organiczny sok owocowy, sok z arbuza, soki owocowe, mieszane soki owocowe, skoncentrowane soki owocowe, gazowane soki owocowe, koncentraty soków owocowych, zagęszczony
pomarańczowy sok owocowy, sok z czarnej porzeczki, napoje z soku
jabłkowego, napoje z soku pomarańczowego, napoje z sokiem ananasowym, napoje z soku aloesu, napoje zawierające głównie soki
owocowe, bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napój z soku cytrynowego z cukrem, napoje na bazie soku z imbiru, napoje na bazie soku
z winogron, napoje na bazie soku z zielonych warzyw, napoje na bazie soku z czerwonego żeń-szenia, napoje składające się z mieszanki
soków owocowych i warzywnych, 33 wódka, alkohole wysokoprocentowe, napoje alkoholowe aromatyzowane, napoje alkoholowe
niskoprocentowe, wymieszane napoje alkoholowe, napoje energetyczne zawierające alkohol, napoje alkoholowe z owoców, mieszanki
koktajli alkoholowych, alkoholowe koktajle owocowe, ekstrakty napojów alkoholowych, sfermentowane alkohole wysokoprocentowe,
alkohole destylowane, aperitify na bazie napojów alkoholowych,
gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa piw i produktów piwowarskich, piw rzemieślniczych, piw pszenicznych, piw słodowych, piw bezalkoholowych,
piw pełnych jasnych, piw typu saison, piw typu koźlak, czarnych piw,
piw o smaku kawy, piw jasnych typu ale, korzennych piw, piw smakowych, napojów na bazie piwa, piw o małej zawartości alkoholu,
porterów, stoutów, indyjskich piw jasnych ale, napojów bezalkoho-
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lowych o smaku piwa, shandy jako napoju składającego się z piwa
i lemoniady, mineralizowanych piw, drinków na bazie piwa, napojów
energetyzujących, napojów energetyzujących zawierających kofeinę, soków, soków winogronowych, soków pomarańczowych, soków
grejpfrutowych, soków żurawinowych, soków warzywnych, soków
gazowanych, soków aloesowych, soków pomidorowych, soków
z melona, soków z guawy, soków z mango, soków z granatów, organicznych soków owocowych, soków z arbuza, soków owocowych,
mieszanych soków owocowych, skoncentrowanych soków owocowych, gazowanych soków owocowych, koncentratów soków owocowych, zagęszczonych pomarańczowych soków owocowych, soków
z czarnej porzeczki, napojów z soku jabłkowego, napojów z soku pomarańczowego, napojów z sokiem ananasowym, napojów z sokiem
z aloesu, napojów zawierających głównie soki owocowe, bezalkoholowych napojów zawierających soki warzywne, napojów bezalkoholowych zawierających soki owocowe, napojów z soku cytrynowego
z cukrem, napojów na bazie soku z imbiru, napojów na bazie soku
z winogron, napojów na bazie soku z zielonych warzyw, napojów
na bazie soku z czerwonego żeń-szenia, napojów składających się
z mieszanek soków owocowych i warzywnych, wódki, alkoholi wysokoprocentowych, napojów alkoholowych aromatyzowanych, napojów alkoholowych niskoprocentowych, wymieszanych napojów
alkoholowych, napojów energetycznych zawierających alkohol, napojów alkoholowych z owoców, mieszanek koktajli alkoholowych,
alkoholowych koktajli owocowych, ekstraktów napojów alkoholowych, sfermentowanych alkoholi wysokoprocentowych, alkoholi
destylowanych, aperitifów na bazie napojów alkoholowych, gotowych napojów alkoholowych innych niż na bazie piwa, 41 występy
zespołów muzycznych na żywo, prezentacja występów zespołów
muzycznych na żywo, usługi rozrywkowe w postaci występów zespołów muzycznych, przedstawienia muzyczne, widowiska muzyczne, koncerty muzyczne, produkcja muzyczna, produkcja nagrań
muzycznych, usługi koncertów muzycznych, organizowanie koncertów muzycznych, organizacja rozrywek muzycznych, organizowanie widowisk muzycznych, organizowanie wydarzeń muzycznych,
prezentacja koncertów muzycznych, prezentacja przedstawień muzycznych, organizowanie imprez muzycznych, zapewnianie muzyki
na żywo, rozrywka z udziałem muzyki, występy muzyczne i piosenkarskie, komponowanie muzyki dla osób trzecich, usługi rozrywkowe
świadczone przez muzyków, zarządzanie stroną artystyczną występów muzycznych, występy grup muzycznych na żywo, dostarczanie
rozrywki w postaci nagranej muzyki, usługi rozrywkowe świadczone przez grupy muzyczne, usługi rozrywki muzycznej świadczone
przez grupy wokalne, muzyczne widowiska sceniczne wykonywane
w miejscach przeznaczonych do występów, usługi rezerwacji biletów
i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, 43 zapewnianie żywności
i napojów w restauracjach, usługi klubów w zakresie dostarczania
żywności i napojów, usługi w zakresie pubów, serwowanie napojów
w pubach z browarem, oferowanie żywności i napojów w bistrach,
bary, bary przekąskowe, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, hotelowe usługi kateringowe, organizowanie posiłków w hotelach, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności
i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność
i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków,
przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje dla turystów,
usługi restauracji hotelowych, usługi kawiarni, restauracje oferujące
dania na wynos, restauracje samoobsługowe, serwowanie jedzenia
i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów,
usługi barów i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego, usługi
doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie gotowania posiłków,
usługi hotelowe, rezerwacja zakwaterowania w hotelach, organizowanie zakwaterowania w hotelach, wycena zakwaterowania w hotelach, udzielanie informacji w zakresie hoteli, udostępnianie miejsc
noclegowych w hotelach, świadczenie usług przez hotele i motele,
elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami, rezerwacja
hotelowa na rzecz osób trzecich, zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach, udostępnianie informacji online dotyczących rezerwacji hotelowych, usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośred-
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nictwem internetu, usługi agencji wynajmu mieszkań, zapewnianie
zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach.

(111) 324311
(220) 2019 03 20
(210) 497411
(151) 2019 09 17
(441) 2019 06 03
(732) TOMCZAK PAWEŁ TOMGRAF, Konstantynów Łódzki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOMGRAF
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowej.
(111) 324312
(220) 2019 03 20
(151) 2019 09 20
(441) 2019 04 29
(732) OPTIMA NATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gródki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OLEJEK ZŁODZIEI
(540)

(210) 497426

(591) czarny, biały, niebieski
(531) 03.07.19, 09.07.17, 26.01.15, 25.01.05, 25.01.25, 26.11.08,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 olejki eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, olejki eteryczne do użytku w odświeżaczach powietrza,
olejki eteryczne do użytku w gospodarstwie domowym, olejki eteryczne do użytku w procesach produkcyjnych, olejki eteryczne jako
zapachy do prania, olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii,
olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, esencje eteryczne, olejki eteryczne, olejki eteryczne cytrynowe, roślinne olejki eteryczne, naturalne olejki eteryczne, aromatyczne olejki eteryczne, aromaty [olejki
eteryczne], zmieszane olejki eteryczne, esencje i olejki eteryczne,
olejki eteryczne do użytku przemysłowego, olejki eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, olejki eteryczne do użytku osobistego,
kosmetyki w formie olejków, kremy do ciała [kosmetyki], kosmetyki i preparaty kosmetyczne, olejki do ciała [kosmetyki], kosmetyki
w postaci płynów, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki
do pielęgnacji skóry, kosmetyki do użytku osobistego, płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki],
kosmetyki do stosowania na skórę, olejki zapachowe, olejki do włosów, olejki mineralne [kosmetyki], aromaty [olejki aromatyczne],
olejki do ciała, olejki do masażu, olejki do kąpieli nielecznicze, olejki
do masażu, nielecznicze, olejki do celów kosmetycznych, naturalne
olejki do celów oczyszczających, olejki naturalne do celów kosmetycznych, olejki i płyny do masażu, olejki kąpielowe do pielęgnacji
włosów, olejki do pielęgnacji skóry [nielecznicze], olejki do ciała
w sprayu, olejki do perfum i zapachów, olejki do kąpieli do celów kosmetycznych, olejki perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych, olejki do aromaterapii [do użytku kosmetycznego], olejki
zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, aromatyczne
olejki do kąpieli, preparaty zapachowe, drewno zapachowe, pałeczki zapachowe, pokojowe spraye zapachowe, rozpylacze zapachowe
do pomieszczeń, środki odświeżające powietrze [zapachowe], środki
zapachowe do pomieszczeń, preparaty zapachowe do pomieszczeń,
środki zapachowe do samochodów, sole zapachowe do kąpieli, saszetki zapachowe do bielizny, środki perfumeryjne i zapachowe,
spraye zapachowe do odświeżania tkanin, środki zapachowe do celów domowych, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, my-
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dła i żele, mydła kosmetyczne, mydła antybakteryjne, perfumowane
mydła, mydła nielecznicze, mydła w płynie, mydła w kremie, mydła
w kostce, produkty z mydła, mydła do pielęgnacji ciała, mydła do celów leczniczych, mydła w płynie do kąpieli, mydło migdałowe, mydło pielęgnacyjne, mydło do skóry, mydło w płynie do kąpieli stóp,
nielecznicze preparaty do masażu, kremy do masażu, nie do celów
leczniczych, żele do masażu, inne nie do celów medycznych, woski
do masażu, substancje zapachowe do użytku osobistego, zapachowe kremy do ciała, olejek lawendowy, olejek lawendowy do użytku
kosmetycznego, olejek z drzewa herbacianego, 5 odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety składające się z witamin, suplementy diety sporządzone
głównie z witamin, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych
wymaganiach dietetycznych, produkty farmaceutyczne do leczenia
chorób dróg oddechowych, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne antybakteryjne, przeciwbakteryjne preparaty
farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom układu oddechowego, 44 aromaterapia, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji
urody ludzi.

(111) 324313
(220) 2019 03 20
(210) 497427
(151) 2019 09 20
(441) 2019 05 06
(732) RENTPLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RentPlanet Apartaments
(510), (511) 35 usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 36 zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami.
(111) 324314
(220) 2019 03 20
(151) 2019 09 20
(441) 2019 05 06
(732) RENTPLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RentPlanet
(540)

(210) 497432

(591) czerwony, czarny
(531) 07.01.08, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 platformy oprogramowania komputerowego, nagrane
lub do pobrania, 35 udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 36 organizowanie
wynajmu nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie nieruchomością, 42 projektowanie
oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa
[SaaS], hosting stron internetowych.
(111) 324315
(220) 2019 03 20
(151) 2019 09 20
(441) 2019 04 29
(732) KAMIŃSKI MATEUSZ, Oświęcim (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) METYOU
(540)
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(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, dostarczanie informacji
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, marketing ukierunkowany, optymalizacja stron internetowych, pisanie
scenariuszy do celów reklamowych, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy
telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów
informacji do celów handlowych lub reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi komunikacji
korporacyjnej, usługi marketingowe, usługi public relations, usługi
relacji z mediami, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych.

(111) 324316
(220) 2019 03 21
(210) 497504
(151) 2019 09 26
(441) 2019 05 27
(732) OGRODNIK TADEUSZ TROPICAL, Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TropiCat following the cat’s needs
(540)

(531) 03.01.06, 03.01.24, 03.01.26, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 24.17.01
(510), (511) 5 suplementy diety dla kotów, mineralne suplementy
diety dla kotów, białkowe suplementy diety dla kotów, preparaty
witaminowe dla kotów, preparaty z mikroelementami dla kotów, 31
produkty żywnościowe do hodowli kotów, pokarmy dla kotów w postaci płatków, granulatów, ekstrudatów, tabletek, premiksów, suszone i liofilizowane pokarmy naturalne dla kotów, pokarmy dla kotów
zawierające środki odżywcze (nie do celów leczniczych), jadalne nagrody do żucia i gryzienia dla kotów, żwirek i piasek dla kotów, 41 organizowanie i prowadzenie loterii, w tym losowanie nagród, imprezy
edukacyjne, organizowanie zawodów w celach edukacyjnych lub
rozrywkowych, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych
lub rozrywkowych, wyżej wymienione usługi w dziedzinie hodowli
kotów.
(111) 324317
(220) 2019 03 21
(210) 497505
(151) 2019 09 20
(441) 2019 04 29
(732) POPARDA SEBASTIAN PPHU ARTGRAF, Jelcz-Laskowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WALFRÉ
(540)

(210) 497429

(531) 02.01.16, 02.01.23, 02.01.30, 09.07.17, 26.05.01, 26.05.18, 27.05.01

(531) 01.15.05, 01.15.11, 24.17.01, 27.05.01
(510), (511) 27 tapeta, tapeta izolacyjna, tapeta tekstylna, tapeta
z pokryciem tekstylnym, tapeta z efektami wizualnymi 3D, tapeta
w postaci dekoracyjnych przylepnych obić ściennych wielkości pokoju.
(111) 324318
(220) 2019 03 22
(151) 2019 09 20
(441) 2019 04 29
(732) POPKOWSKI JAROSŁAW TROPIC, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jean Paul

(210) 497559
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(540)

(531) 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 9 łańcuszki i etui do okularów, szkła optyczne korekcyjne,
szkła kontaktowe, lornetki, lunety, lupy, mikroskopy, okulary optyczne, okulary przeciwsłoneczne, okulary ochronne sportowe, oprawki
do okularów, 16 artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, pióra wieczne,
długopisy.
(111) 324319
(220) 2019 03 22
(210) 497600
(151) 2019 09 25
(441) 2019 06 10
(732) STRYKOWSKI PAWEŁ APLIKUJ.PL, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Aplikuj.pl
(540)

(591) ciemnoniebieski, pomarańczowy, biały
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 26.11.12, 29.01.13, 24.17.02
(510), (511) 35 usługi internetowe związane z kojarzeniem pracodawców z pracownikami, polegające na publikowaniu ofert pracy
i umożliwianiu kontaktu przyszłym kontrahentom w zawarciu stosunku pracy.
(111) 324320
(220) 2019 04 03
(210) 498245
(151) 2019 09 26
(441) 2019 06 10
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE BUDOPOLPOZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BP BUDOPOL POZNAŃ
(540)

(591) biały, czerwony
(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 budownictwo, usługi budowlane, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, 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, nadzór nad robotami budowlanymi,
usługi remontowe, remont nieruchomości, remontowanie budynków, stawianie fundamentów, stawianie ogrodzeń zabezpieczających, usługi konstrukcyjne, usługi budowlane w zakresie budowania
na potrzeby przemysłu, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków, usługi doradcze dotyczące remontów
budynków, renowacja budynków, naprawy budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji budynków, usługi odnawiania budynków,
usługi odnawiania mieszkań, usługi doradcze dotyczące renowacji
nieruchomości, usługi doradcze w zakresie budowania, usługi doradztwa w zakresie budowy budynków, usługi generalnych wykonawców budowlanych, usługi informacyjne w zakresie konstrukcji
budynków, usługi w zakresie remontów budynków, wznoszenie bu-
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dynków prefabrykowanych, wznoszenie obszarów mieszkalnych, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, zarządzanie
projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, zarządzanie projektem budowy, budowa obiektów do celów
sportowych, budowa hal sportowych, budowa boisk sportowych,
budowa terenów sportowych, budowa budynków służby zdrowia,
budowa biur, naprawa i konserwacja budynków biurowych, 42 architektura, usługi architektoniczne, projektowanie architektoniczne,
badania architektoniczne, usługi architektury wnętrz, przygotowywanie raportów architektonicznych, usługi projektowania architektonicznego, przygotowywanie projektu architektonicznego, zarządzanie projektami architektonicznymi, przygotowywanie planów
architektonicznych, usługi architektoniczne w zakresie przygotowywania planów architektonicznych, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, sporządzanie raportów dotyczących architektury,
usługi projektowania dotyczące architektury, projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, profesjonalne doradztwo w zakresie
architektury, usługi doradcze w zakresie architektury, usługi architektoniczne dotyczące zagospodarowania terenu, usługi w zakresie
planowania architektonicznego, doradztwo w dziedzinie projektowania architektonicznego, usługi projektowania architektonicznego dotyczące wystaw, usługi inżynieryjne i w zakresie architektury,
usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków, projektowanie architektoniczne w zakresie planowania miasta, usługi
doradcze w zakresie planowania architektonicznego, usługi profesjonalne związane z projektami architektonicznymi, wspomagane
komputerowo usługi projektowe związane z architekturą, projekty
architektoniczne w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania centrów handlowych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków biurowych,
usługi architektoniczne w zakresie projektowania obiektów biurowych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków
przemysłowych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania
budynków komercyjnych, doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, usługi architektoniczne w zakresie
projektowania pomieszczeń do handlu detalicznego, dostarczanie
informacji w dziedzinie projektowania architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej, projektowanie budynków, projektowanie budowlane, opracowywanie projektów budowlanych,
projektowanie budynków przemysłowych, opracowywanie projektów technicznych do projektów budowlanych, usługi projektowania
wnętrz budynków, projektowanie zewnętrznej części budynków,
projektowanie systemów inżynierii budowlanej, usługi projektowania wspomaganego komputerowo w zakresie projektów budowlanych, przygotowywanie raportów związanych z opracowaniami projektów technicznych do projektów budowlanych, usługi doradcze
związane z projektowaniem budynków.

(111) 324321
(220) 2019 01 31
(210) 495417
(151) 2019 08 27
(441) 2019 04 29
(732) PUDŁO KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE PUDLEX, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kosmiczne lampy
(540)

(591) szary, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.02, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.17, 01.01.02,
26.02.07, 26.02.18
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna, hurtowa oraz za pomocą Internetu artykułów oświetleniowych i sprzętu oświetleniowego.
(111) 324322
(220) 2018 09 03
(210) 490021
(151) 2019 05 30
(441) 2019 02 11
(732) MATECKI I SPÓŁKA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pleszew (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mario Tazza 1961
(540)

(591) granatowy, biały
(531) 03.07.06, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 wyroby porcelanowe i ceramiczne, wyroby z fajansu,
porcelitu i kamionki, serwisy do kawy, herbaty, serwisy obiadowe,
zastawa stołowa, wyroby ceramiczne, dekoracyjne, wazony, figurki,
doniczki, czajniczki, cukiernice, ekspresy do kawy, kubki, półmiski,
salaterki, chlebaki, termoizolacyjne pojemniki na żywność, słoje, butelki, karafki, gąsiory szklane, dzbanki, figurki ze szkła, klosze szklane do przykrywania masła i sera, miski szklane, pokrywki szklane
do naczyń, pudła i pojemniki szklane, kufle, zestawy do przypraw
szklane, salaterki szklane, kieliszki, szklanki, talerze, talerze do ciasta,
naczynia nie z metali szlachetnych, przybory kuchenne nie z metali
szlachetnych, pojemniki kuchenne nie z metali szlachetnych, garnki kuchenne, garnki do gotowania na parze, komplety garnków kuchennych, pokrywki do naczyń kuchennych, pokrywki do garnków,
garnki ze stali nierdzewnej, patelnie, patelnie ze stali nierdzewnej,
czajniki, imbryki emaliowane nieelektryczne, kubki, kubki nie z metali szlachetnych, naczynia kuchenne, formy do ciasta, brytfanny,
kubły, wiadra, miski, menażki, szkło emaliowane, sztućce ze stali
nierdzewnej, patelnie i garnki, garnki i patelnie ze stali nierdzewnej,
naczynia kuchenne, formy do ciasta, zestawy piknikowe, butelki,
pojemniki, słoje na produkty spożywcze, doniczki, termosy, suszarki
do naczyń i bielizny, deski do prasowania, szufelki, sprzęt do czyszczenia, ściereczki, gąbki do czyszczenia, dozowniki mydła i ręczników papierowych, wyroby z tworzyw sztucznych stosowane w gospodarstwie domowym, szkło, wyroby i naczynia szklane do użytku
domowego, wyroby ze szkła do użytku domowego przezroczyste,
barwione, z aplikacjami i dekoracjami.
(111) 324323
(220) 2019 01 15
(210) 494775
(151) 2019 07 04
(441) 2019 03 18
(732) CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STREFA ORZEŹWIENIA
(540)

(591) biały, czarny, żółty, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.15.15, 25.07.25, 24.17.07
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.
(111) 324324
(220) 2018 10 17
(210) 491699
(151) 2019 08 06
(441) 2019 02 18
(732) REMED REHABILITACJA MEDYCZNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Remed Rehabilitacja medyczna Sp. z o.o.
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25, 02.09.25
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(510), (511) 44 rehabilitacja urologiczna, rehabilitacja uroginekologiczna, rehabilitacja medyczna, opracowywanie indywidualnych
programów rehabilitacji medycznej, informacja o ww. usługach .

(111) 324325
(220) 2018 10 19
(210) 491790
(151) 2019 08 14
(441) 2019 04 08
(732) NARUSZEWICZ JAROSŁAW, SAŁACKI ADAM
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
BABELL SPÓŁKA CYWILNA, Toruń (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540)
(540)

(531) 26.13.25
(510), (511) 25 bielizna, bielizna damska, bielizna nocna, bielizna
funkcjonalna, body [bielizna], halki [bielizna], bielizna termoaktywna, gorsety [bielizna damska], bielizna dla mężczyzn, bielizna wyszczuplająca [wyroby gorseciarskie], majtki, slipy męskie, figi damskie, bokserki, skarpetki, skarpety wewnętrzne do obuwia [stopki],
podkoszulki, podkolanówki, podkoszulki z długimi rękawami, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, rajstopy, pończochy,
kąpielówki, płaszcze kąpielowe, kostiumy kąpielowe, szorty kąpielowe, bikini, szorty, stringi, koszule nocne, piżamy, szlafroki, podwiązki,
bluzki, t-shirty.
(111) 324326
(220) 2018 10 30
(151) 2019 09 20
(441) 2019 04 23
(732) INSPIRATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bobrowiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIVA Factory
(540)

(210) 492182

(591) czarny, różowy
(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.05, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi kosmetyczne, usługi w zakresie makijażu, w tym
usługi w zakresie makijażu permanentnego i mikropigmentacji.
(111) 324327
(220) 2018 10 31
(210) 492263
(151) 2019 09 20
(441) 2019 05 20
(732) ROSZKOWSKA JOANNA PAKOSFERA, Łomianki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) be be edu
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.02.01
(510), (511) 16 materiały do rysowania, materiały drukowane, zeszyty
i katalogi drukowane, drukowane materiały reklamowe, artykuły
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szkolne, zestawy rysunkowe, nalepki, naklejki, bloczki do pisania,
bloki do pisania, bloki listowe czyli papeteria, bloki rysunkowe afisze,
notatniki, notesy, notesy podręczne, obrazy, plakaty, albumy, plakaty
z papieru lub kartonu, grafika-akwaforty, podręczniki, książki, akwarele, wzory do kalkowania, zakładki do książek, zeszyty drukowane,
znaczki pocztowe, zszywacze, zszywki biurowe, obwoluty papierowe na dokumenty, okładki, obwoluty wykorzystywane w papiernictwie, ołówki, ołówki automatyczne, ołówki węglowe, opakowania
do butelek z tektury lub papieru, oprawy do ołówków, broszury, chorągiewki papierowe, chusteczki do nosa papierowe, czasopisma, periodyki, przenośne artykuły biurowe, drukowane materiały reklamowe, druki, materiały dla artystów, gazety, artykuły biurowe, gumki
do ścierania, kalendarze, kalendarze z kartkami do zrywania, kalka
techniczna, kalkomanie, kartki z życzeniami, karton, karton z miazgi
drzewnej, artykuły papiernicze, karty, karty muzyczne z życzeniami,
karty pocztowe, kasetki na papeterie, katalogi, klajstry, kleje mączne
do papieru lub do użytku domowego, kleje do papieru lub do użytku
domowego, kokardy papierowe, komiksy, urządzenia biurowe
do stemplowania, koperty, artykuły piśmienne, koperty na butelki
z kartonu lub papieru, korektory w płynie, kreda do pisania, kreda
do znakowania, krzywiki, linijki, reglety dla drukarzy, linijki rysownicze kreślarskie, obrazy malarskie oprawione lub nie, maszynki
do ostrzenia ołówków elektryczne lub nie, maszyny do pisania elektryczne i nieelektryczne, materiały do modelowania, materiały
do nauczania z wyjątkiem aparatów, materiały klejące do celów papierniczych lub do użytku domowego, miseczki na farby dla artystów malarzy, naklejki adresowe, obrazy, obrusy papierowe, obsadki,
uchwyty do piór, obsadki do piór, obwoluty na luźne kartki, osłony
na doniczki z papieru, palety dla malarzy, papeteria, papier, papier
do pakowania, papier do pisania, papier do zawijania, papier higieniczny, papier mâché, papierowe maty na siedzenia, papierowe podstawki pod karafki, papier przebitkowy, mapy, materiały piśmienne,
papier srebrny, papier świecący, papier toaletowy, papier w arkuszach, papier Xuan do chińskiego malarstwa i kaligrafii, papier z miazgi drzewnej, pasma przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, pasta do modelowania, pastele, kredki, pędzle,
pieczęcie, pudełka na stemple, pinezki, pióra, pióra wieczne, pióra
ze stali, piórka do rysowania, grafiony, piórniki, wzorce pisma do kopiowania, plansze, płytki grawerskie, płótno do malarstwa, podkładki pod kufle, podpórki do utrzymywania wielu książek w pozycji pionowej, podstawki do długopisów i ołówków, poduszki do stempli
i pieczęci, poduszki nasączone tuszem, pojemniki na śmietanę papierowe, portrety, powielacze, taśmy i karty papierowe do zapisu,
przezrocza, materiały szkoleniowe i instruktażowe, przybory do pisania, zestawy przyborów do pisania, przybory szkolne, przyciski
do papieru, rysunkowe przykładnice kreślarskie, przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, pudełka kartonowe lub papierowe, pudełka na farby z kartonu, papieru lub tektury,
pudła na kapelusze z tektury, ramki do fotografii, rejestry, księgi
główne, książki, reprodukcje graficzne, ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, rolki do taśm barwiących, rury tekturowe,
ryciny, rylce do kopiowania rysunków, rysiki, rysunki, komplety kreślarskie, segregatory, serwetki papierowe do demakijażu, serwetki
stołowe papierowe, serwety na stół papierowe, skoroszyty na dokumenty, klej skrobiowy do celów papierniczych lub do użytku domowego, spinacze biurowe, spinacze do papieru, stemple, pieczątki,
stemple do pieczętowania, stojaki na stemple, szablony, szczotki
i pędzle do pisania, szczotki i pędzie malarskie, sztalugi malarskie,
śliniaki papierowe, śpiewniki, tablice ogłoszeniowe na afisze z kartonu lub papieru, tablice szkolne, taśma klejąca, materiały introligatorskie, taśmy introligatorskie, taśmy do maszyn do pisania, taśmy papierowe, taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku
domowego, taśmy samoprzylepne do celów papierniczych lub
do użytku domowe, teczki papierowe, teczki na dokumenty, skoroszyty, temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, torby na śmieci z papieru lub z tworzyw sztucznych, torebki do pakowania koperty, woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki
papierowe rożki w kształcie stożka, trójkąty kreślarskie, tusz kreślarski, atrament, tworzywa sztuczne do modelowania, uchwyty do kredy, uchwyty do stempli, pieczęci, ulotki, wkładki papierowe do szuflad, perfumowane lub nie, wkłady atramentowe do piór, wosk
do modelowania nie do celów stomatologicznych, wydruki graficzne, wykroje do szycia, wykroje do wykonywania odzieży, wyroby
przeznaczone do wymazywania, wzory do haftowania, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach,
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ozdoby choinkowe, automaty do gier, automaty do gier hazardowych i wideo, balony do zabawy, bańki mydlane, rękawice baseballowe, baseny kąpielowe, bąki do zabawy, urządzenia do zaznaczania
punktów w bilardzie, kije bilardowe, końcówki do kijów bilardowych,
kule bilardowe, stoły bilardowe, karty do bingo, bloki startowe, bobsleje, body board, przyrządy do reperacji darni na boiska jako akcesoria golfowe, rękawice bokserskie, butelki do karmienia lalek, buty
łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami, łyżwy, ozdoby na choinki
z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy, stojaki do choinki, choinki z materiałów syntetycznych, papierowe czapeczki na przyjęcia, deski do pływania, deski snowbordowe, deski windsurfingowe,
trapezy do desek windsurfingowych, deskorolki, dętki do piłek
do gry, gra w domino, domki dla lalek, dyski sportowe, dzwonki
na choinkę, ekrany maskujące jako artykuły sportowe, elektroniczne
tarcze, przyrządy gimnastyczne, przyrządy mechaniczne do gimnastyki, kije golfowe, rękawice golfowe, torby na kije golfowe na kółkach i bez kółek, karty do gry, kule do gry, piłki do gry, żetony do gry,
gry automatyczne lub żetony, gry planszowe, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, grzechotki,
gwizdki, wabiki myśliwskie, hantle, hokejowe kije, huśtawki, kalafonia używana przez sportowców, kalejdoskopy, kapiszony do pistoletów, kapiszony wybuchowe, kapoki do pływania, karty do bingo,
karty do gry, karuzele, kije do gier, klocki jako zabawki, kołowrotki
wędkarskie, confetti, konie na biegunach, gry polegające na konstrukcji jako zabawki, kontrolery do konsoli gier, kości do gry, kubki
na kości do gry, kotyliony, krawędzie nart, kreda do kijów bilardowych, kręgle, oprzyrządowanie i urządzenia do kręgli, torby na sprzęt
do krykieta, kukiełki, kulki do gry, lalki, butelki do karmienia lalek,
łóżka dla lalek, pokoiki dla lalek, ubranka dla lalek, latawce, szpule
do latawcy, żyłki wędkarskie, lotki, lotnie, łóżka dla lalek, łuki do strzelania, przybory do ołówków do strzelania, łyżworolki, Mahjongs, marionetki, maski zabawkowe, maski szermiercze, maski teatralne, maskujące ekrany, maszty do desek windsurfingowych, misie pluszowe,
zestawy modeli, przeskalowane zabawki, modele pojazdów przeskalowane, siatki na motyle, bańki mydlane, naciągi do rakiet, naturalne
naciągi do rakiet, nagolenniki do użytku sportowego, nakolanniki
do użytku sportowego, narty, krawędzie nart, pokrycie ślizgów nart,
wiązania do nart, torby na narty i deski surfingowe, narty surfingowe,
narty wodne, ochraniacze jako części strojów sportowych, ochraniacze łokci jako części strojów sportowych, amunicja do broni do paintball, broń do paintball, pałeczki sztafetowe, paralotnie, pasy do pływania, pasy do podnoszenia ciężarów, petardy w kształcie cukierków
pierścienie do rzucania, stoły do piłkarzyków, piłki do gier, piniaty,
kapiszony do pistoletów zabawkowych, pistolety zabawkowe, pistolety do paintballa, plansze do gry w warcaby, pluszowe misie, pluszowe zabawki, płetwy do pływania, pływaki do kąpieli i pływania, płetwy do pływania, pneumatyczne pistolety zabawkowe, podkowy
do zabawy, pojazdy przeskalowane, pojazdy zabawkowe, pokrycie
ślizgów nart, przyrządy do ćwiczeń fizycznych, przyrządy do reperacji darni, przyrządy do zjeżdżania z góry po śniegu, puzzle, samochody sterowane radio, naciągi do rakiet, naciągi naturalne do rakiet, rakiety do gry, rakiety śnieżne, akcesoria do gier, rękawice baseballowe,
rękawice bokserskie, rękawice do gier rękawice do szermierki, rękawice golfowe, rękawki do pływania, ringo, rolki do stacjonarnych rowerów ćwiczeniowych, rowery treningowe stacjonarne, rolki do rowerów treningowych stacjonarnych, ruletka koło do ruletki, strzałki,
rzutki strzelnicze, przyrządy do wyrzucania rzutek strzelniczych, tarcze elektroniczne go gier, samochody sterowane radiem, sanki, siatki
na motyle, pokrycia na narty wykonane ze skóry foczej, spławiki,
sprzęt wędkarski, stoły bilardowe uruchamiane monetami lub żetonami, stoły do piłkarzyków, stoły do tenisa stołowego, szachownice,
szachy, atrapy jako śmieszne gadżety, śnieg sztuczny na choinki,
śnieżne kule, uchwyty do świeczek choinkowych, tarcze elektroniczne, tarcze strzelnicze, aparaty do wyrzucania piłek tenisowych, siatki
tenisowe, stoły do tenisa stołowego, trampoliny, gra trik-trak, tyczki
do uprawiania skoku o tyczce, uprząż wspinaczkowa, urządzenia zaciskowe jako sprzęt do wspinaczki górskiej, warcaby, worki treningowe, wrotki, zabawki, zabawki dla zwierząt domowych, zabawki ruchome, zabawki wypchane, urządzenia do zaznaczania punktów
w bilardzie, zdrapki do gier loteryjnych, żetony do gier, żetony do gier
hazardowych, 35 drukowane materiały reklamowe, książki, materiały
do rysowania, materiały drukowane, zeszyty i katalogi drukowane,
zestawy rysunkowe, plakaty z papieru lub kartonu, bloczki do pisania, bloki do pisania, broszury, papier w arkuszach, publikacje, artykuły szkolne, segregatory, torebki papierowe, wyroby z kartonu, ma-
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teriały do rysowania, materiały drukowane, zeszyty i katalogi
drukowane, drukowane materiały reklamowe, zestawy rysunkowe,
nalepki, naklejki, bloczki do pisania, bloki do pisania, bloki listowe
czyli papeteria, bloki rysunkowe afisze, notatniki, notesy, notesy podręczne, obrazy, plakaty, albumy, plakaty z papieru lub kartonu, grafika – akwaforty, podręczniki, książki, akwarele, albumy, wzory do kalkowania, zakładki do książek, znaczki pocztowe, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów obejmujących, świece, znicze i lampiony, świece ozdobne, świece okolicznościowe i świąteczne, świece stołowe, wotywne i ogrodowe, lampki nocne (świeczki),
świece zapachowe i do aromaterapii, świece woskowe, świece na bazie wosku pszczelego, świeczki na choinkę, podgrzewacze, knoty
do świec, wosk pszczeli, wosk, parafina oraz mieszanki do oświetlania, wkłady olejowe i parafinowe do zniczy, kadzidełka zapachowe,
reklamowe wyroby z metali nieszlachetnych, figurki z metali nieszlachetnych, materiały reklamowe na nośnikach, multimedialne prezentacje reklamowe, podkładki pod myszy, sprzęt, oprogramowanie
i akcesoria komputerowe, sprzęt fotograficzny, sprzęt audio-video,
stoiska wystawowe, stragany handlowe, stojaki, wieszaki, zasłony dekoracyjne, namioty, namioty handlowe, namioty turystyczne, namioty rycerskie, namioty bankietowe, hangary, hale namiotowe, baldachimy i zadaszenia, w tym zwłaszcza dla imprez piknikowych, targów,
wystaw, tarasów, ogrodów i zewnętrznych części lokali usługowo-handlowych, daszki, zadaszenia do przyczep kempingowych, markizy, brezenty, liny, sznury, taśmy, plandeki, torby do pakowania z wyrobów tekstylnych, tekstylia i wyroby włókiennicze, pościel i ręczniki,
serwetki stołowe tekstylne, flagi tekstylne, taśmowe smycze reklamowe, smycze sublimacyjne, smycze krótkie na rękę, smycze suwakowe, smycze silikonowe, opaski silikonowe na rękę, ozdoby
do ubrań, obuwia i nakryć głowy nie z metali szlachetnych, ozdoby
do włosów, siatki na włosy, szpilki do włosów, treski z włosów, włosy
sztuczne, włosy do przedłużania, sprzączki ozdobne do ubrań i obuwia, szelki do prowadzenia dzieci, reklamowe artykuły pasmanteryjne, dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie (nietekstylne), mięso, ryby,
drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone, gotowane, pieczone, duszone i smażone owoce, warzywa i grzyby, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje
i tłuszcze jadalne, chrupki owocowe i ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, dżemy, filety rybne, galaretki jadalne, galarety mięsne, zupy
jarzynowe, jogurt, kapusta kwaszona, kefir, krokiety, łosoś, produkty
mleczne, napoje mleczne z przewagą mleka, galaretki owocowe, sałatki owocowe, przekąski na bazie owoców, potrawy rybne, żywność
przygotowywana z ryb, potrawy mięsne, potrawy mięsno-warzywne, potrawy warzywne, sałatki warzywne, śledzie, tuńczyk, zupy, anchois, bita śmietana, bulion, daktyle, flaki, hummus, jaja, kiełbasy,
kiełbaski w cieście, koncentraty bulionu i rosołu, korniszony, masło,
miąższ owoców, opiekane wodorosty, orzechy, owoce kandyzowane,
pasztet z wątróbki, przecier pomidorowy, przecier jabłkowy, pulpa
owocowa, bakalie, rodzynki, sery i twarogi, skórki owocowe, wędliny,
ziemniaki zapiekane w cieście, frytki, gotowe bądź mrożone wyroby
garmażeryjne, świeże warzywa i owoce, sałatki owocowe i warzywne, orzechy, otręby zbożowe, zioła świeże, napoje alkoholowe, zapałki, wyroby dla palaczy, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność, napoje i substancje do celów leczniczych lub
weterynaryjnych, mleko w proszku i żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe,
środki odkażające, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, balsamy
do celów farmaceutycznych, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych, roztwory
do szkieł kontaktowych, herbaty ziołowe do celów medycznych, herbaty lecznicze, intymne preparaty nawilżające, sole do kąpieli do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi,
wkładki higieniczne, wkładki laktacyjne, papier i preparaty przeciw
molom, preparaty medyczne do odchudzania, odświeżacze do ubrań
i tkanin, kadzidełka i środki do odstraszania owadów, pieluchy, pieluchomajtki, podpaski, tampony, płyny do płukania ust do celów farmaceutycznych, środki farmaceutyczne przeciw poceniu się ciała lub
stóp, preparaty odświeżające powietrze, preparaty witaminowe, pilniki do paznokci, gilotynki i polerki do paznokci (elektryczne i nieelektryczne), przybory do manicure i pedicure, akcesoria kosmetyczne, sztućce, w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie
i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie, na stoiskach
handlowych, podczas targów, pokazów i podobnych okoliczności
oraz drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych to-
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warów., 41 edukacja, informacje o edukacji, nauczanie, fotografowanie, obsługa gry w systemie on-line z sieci informatycznej, organizowanie konkursów, edukacyjna rozrywka, publikowanie książek,
pokazy z kształcenia praktycznego, filmowanie, nagrywanie filmów
na taśmach wideo, organizowanie konkursów w ramach edukacji lub
rozrywki, pisanie tekstów innych niż reklamowych, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, rozrywka, udostępnianie publikacji elektronicznych online nie do pobierania, publikowanie książek, nagrywanie filmów na taśmach wideo.

(111) 324328
(220) 2018 11 20
(210) 492876
(151) 2019 09 24
(441) 2019 06 03
(732) KIJANOWSKI TOMASZ, KIJANOWSKA DOROTA ROKOKO
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hair Diamonds
(540)

(531) 17.02.01, 17.02.04, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 26 peruki, włosy do przedłużania, ludzkie włosy, kosmyki
włosów.
(111) 324329
(220) 2018 11 21
(210) 492886
(151) 2019 07 31
(441) 2019 03 04
(732) KAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Future Capital
(540)

(591) czarny, zielony, biały
(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe,
dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron
internetowych, usługi reklamowe, usługi gromadzenia informacji
do baz danych, przeprowadzanie badań rynkowych za pomocą komputerowej bazy danych, komputerowe zarządzanie plikami, komputerowe zarządzanie bazami danych, dostarczanie biznesowych
i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem Internetu,
dostarczanie informacji handlowych z internetowych baz danych,
dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem komputerowych baz danych, udostępnianie informacji handlowych, doradztwo
w zakresie zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, 36
usługi pośrednictwa pożyczkowego i kredytowego, usługi infolinii
w dziedzinie kredytów, pożyczek, bankowości i finansów, usługi obsługi klientów takie jak usługi finansowe elektroniczne z wykorzystaniem aplikacji internetowych, wykonywanie transakcji i operacji
finansowych przy użyciu aplikacji finansowych mobilnych zainstalowanych na smartfonach, tabletach i innych podobnych urządzeniach
elektronicznych z dostępem do Internetu, finansowanie pożyczek,
pożyczanie pod zastaw, prowadzenie kas oszczędnościowo-pożyczkowych, doradztwo dotyczące pożyczek, udzielanie pożyczek,
organizowanie pożyczek za zabezpieczeniem, pożyczki pod zastaw
nieruchomości, zapewnienie funduszy na pożyczki, doradztwo dotyczące usług pożyczkowych i kredytowych, usługi leasingowe, usługi
kredytowania nieruchomości, usługi w zakresie oceny zdolności kredytowej, finansowanie leasingu pojazdów, pośrednictwo pieniężne,
prowadzenie agencji inkasa i biur kredytowych, udzielanie kredytów,
doradztwo w sprawach finansowych, zarządzanie finansami, usługi
wyceny nieruchomości, inwestycji developerskich, dzieł sztuki, wyrobów jubilerskich, pozyskiwanie środków na inwestycje budowlane,
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elektroniczny transfer środków finansowych oraz usługi związane
z rozdzielaniem środków finansowych, obsługa rachunków bankowych, doradztwo i usługi w zakresie działalności ubezpieczeniowej,
zarządzanie długami, usługi związane z płaceniem rachunków, usługi w zakresie obrotu należnościami i windykacji, analizy finansowe
i finansowe usługi konsultacyjne, badania finansowe, usługi w zakresie ubezpieczeń zabezpieczających spłaty pożyczek, 42 usługi opracowania oprogramowania komputerowego w zakresie dostarczania
infrastruktury informatycznej, usługi najmu oprogramowania, usługi
utrzymania i obsługi oprogramowania, usługi w zakresie doradztwa
informatycznego, usługi instalacji i wdrażania technologii IT na potrzeby osób trzecich, usługi tworzenia informatycznej bazy danych,
witryn internetowych i innych źródeł dostępnych poprzez globalną sieć komputerową, dostarczanie narzędziowych programów
wyszukujących do uzyskania informacji i danych w globalnej sieci
komputerowej, tworzenie, modyfikacja i utrzymanie programów
komputerowych integrujących system bankowości elektronicznej
z bankowością mobilną, usługi związane z prowadzeniem portalu
internetowego.

(111) 324330
(220) 2018 11 21
(210) 492898
(151) 2019 09 18
(441) 2019 02 18
(732) QUATTRO BUSINESS PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Q five
(540)

(591) szary, biały
(531) 26.04.04, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sekretariatu, usługi sekretarskie i biurowe, usługi sekretarskie świadczone w biurach firm, usługi biurowe, wynajmowanie urządzeń, sprzętu 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, usługi planowania spotkań biznesowych, wynajem tablic
oraz powierzchni do celów reklamowych, udostępnianie i wynajem
powierzchni reklamowej, usługi w zakresie reklamy, 36 zarządzanie
nieruchomościami, wynajem pomieszczeń biurowych, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi i usługowymi, wynajem pomieszczeń komercyjnych, wynajem pomieszczeń
gospodarczych na potrzeby działalności biurowej, organizacja najmu nieruchomości handlowych, wynajem oraz udostępnianie powierzchni biurowej oraz komercyjnej na potrzeby działalności fundacji, instytucji non-profit oraz instytucji pozarządowych, wynajem
pomieszczeń handlowych i usługowych, wynajem lokali na potrzeby
działalności handlowej i usługowej, 39 wynajem garaży i miejsc parkingowych, wynajem magazynów, wynajem przestrzeni magazynowej, wynajem skrzynek i skrytek pocztowych, 43 wynajmowanie sal
na zebrania, wynajmowanie sal na konferencje i zebrania, wynajem
sal konferencyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania.
(111) 324331
(220) 2018 11 21
(210) 492900
(151) 2019 09 18
(441) 2019 02 18
(732) QUATTRO BUSINESS PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Q QUATTRO BUSINESS PARK
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(540)

(591) szary, biały
(531) 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sekretariatu, usługi sekretarskie i biurowe, usługi sekretarskie świadczone w biurach firm, usługi biurowe, wynajmowanie urządzeń, sprzętu 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, usługi planowania spotkań biznesowych, wynajem tablic
oraz powierzchni do celów reklamowych, udostępnianie i wynajem
powierzchni reklamowej, usługi w zakresie reklamy, 36 zarządzanie
nieruchomościami, wynajem pomieszczeń biurowych, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi i usługowymi, wynajem pomieszczeń komercyjnych, wynajem pomieszczeń
gospodarczych na potrzeby działalności biurowej, organizacja najmu nieruchomości handlowych, wynajem oraz udostępnianie powierzchni biurowej oraz komercyjnej na potrzeby działalności fundacji, instytucji non-profit oraz instytucji pozarządowych, wynajem
pomieszczeń handlowych i usługowych, wynajem lokali na potrzeby
działalności handlowej i usługowej, 39 wynajem garaży i miejsc parkingowych, wynajem magazynów, wynajem przestrzeni magazynowej, wynajem skrzynek i skrytek pocztowych, 43 wynajmowanie sal
na zebrania, wynajmowanie sal na konferencje i zebrania, wynajem
sal konferencyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania.
(111) 324332
(220) 2018 11 21
(210) 492902
(151) 2019 09 18
(441) 2019 02 18
(732) QUATTRO BUSINESS PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) five
(540)

(591) szary, biały
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sekretariatu, usługi sekretarskie i biurowe, usługi sekretarskie świadczone w biurach firm, usługi biurowe, wynajmowanie urządzeń, sprzętu 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, usługi planowania spotkań biznesowych, wynajem tablic
oraz powierzchni do celów reklamowych, udostępnianie i wynajem
powierzchni reklamowej, usługi w zakresie reklamy, 36 zarządzanie
nieruchomościami, wynajem pomieszczeń biurowych, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi i usługowymi, wynajem pomieszczeń komercyjnych, wynajem pomieszczeń
gospodarczych na potrzeby działalności biurowej, organizacja najmu nieruchomości handlowych, wynajem oraz udostępnianie powierzchni biurowej oraz komercyjnej na potrzeby działalności fundacji, instytucji non-profit oraz instytucji pozarządowych, wynajem

Nr 1/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

pomieszczeń handlowych i usługowych, wynajem lokali na potrzeby
działalności handlowej i usługowej, 39 wynajem garaży i miejsc parkingowych, wynajem magazynów, wynajem przestrzeni magazynowej, wynajem skrzynek i skrytek pocztowych, 43 wynajmowanie sal
na zebrania, wynajmowanie sal na konferencje i zebrania, wynajem
sal konferencyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania.

(111) 324333
(220) 2018 11 21
(210) 492909
(151) 2019 09 05
(441) 2019 02 18
(732) VENEZIA OGANOWSKA NACHIŁO SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V
(540)

(531) 26.04.01, 27.05.21
(510), (511) 18 torebki, torebki damskie, torby podróżne, torby turystyczne, torby plażowe, torebki skórzane, torebki skóropodobne, torby i saszetki męskie skóra, imitacje skóry, ćwieki ze skóry, nici ze skóry, pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, walizki ze skóry lub ze skóry
wtórnej, pasy naramienne ze skóry, zawory, wentyle ze skóry, okładziny do mebli ze skóry, wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, okrycia wierzchnie, mufki, kombinezony, nauszniki, odzież damska, męska, młodzieżowa i dziecięca,
obuwie damskie, męskie młodzieżowe i dziecięce, bluzki, sukienki,
odzież na gimnastykę, odzież papierowa, sportowe: koszulki, buty,
ubrania, swetry, bluzy, obuwie sportowe, odzież sportowa, kamizelki,
kąpielówki, ubrania dla kolarzy, koszule, koszulki gimnastyczne, legginsy, majtki, kąpielowe płaszcze, sandały, slipy, pantofle, kostiumy,
czepki, bielizna, korki do butów piłkarskich, nakrycia głowy, nauszniki, buty narciarskie, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, marynarki, odzież gotowa, odzież wodoodporna, odzież ze skóry i z imitacji skóry, paski, kurtki, cholewki do obuwia, czubki do obuwia, środki
antypoślizgowe do obuwia, obcasy do obuwia, paski do obuwia,
paski skórzane, paski skóropodobne, kurtki skórzane, kurtki ze skór
lakierowanych, kurtki ze skór naturalnych, kurtki skóropodobne, 35
sprzedaż, reklama i promocja towarów: torebki, torebki damskie,
torby podróżne, torby turystyczne, torby plażowe, torebki skórzane,
torebki skóropodobne, torby i saszetki męskie skóra, imitacje skóry,
ćwieki ze skóry, nici ze skóry, pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej,
walizki ze skóry lub ze skóry wtórnej, pasy naramienne ze skóry, zawory, wentyle ze skóry, okładziny do mebli ze skóry, wykończenia
i dekoracje ze skóry do mebli, paski skórzane, paski skóropodobne,
kurtki skórzane, kurtki ze skór lakierowanych, kurtki ze skór naturalnych, kurtki skóropodobne, odzież, obuwie, nakrycia głowy, okrycia
wierzchnie, mufki, kombinezony, nauszniki, odzież damska, męska,
młodzieżowa i dziecięca, obuwie damskie, męskie, młodzieżowe,
bluzki, sukienki, odzież na gimnastykę, odzież papierowa, sportowe:
koszulki, buty, ubrania, swetry, bluzy, obuwie sportowe, odzież sportowa, kamizelki, kąpielówki, ubrania dla kolarzy, koszule, koszulki
gimnastyczne, legginsy, majtki, kąpielowe: płaszcze, sandały, slipy,
pantofle, kostiumy, czepki, bielizna, korki do butów piłkarskich, nakrycia głowy, nauszniki, buty narciarskie, kurtki wełniane lub futrzane
z kapturem, marynarki, odzież gotowa, odzież wodoodporna, odzież
ze skóry i z imitacji skóry, paski, kurtki, cholewki do obuwia, czubki
do obuwia, środki antypoślizgowe do obuwia, obcasy do obuwia,
paski do obuwia.
(111) 324334
(220) 2018 11 21
(210) 492914
(151) 2019 09 05
(441) 2019 02 18
(732) VENEZIA OGANOWSKA NACHIŁO SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) U
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(540)

(531) 26.04.01, 27.05.21
(510), (511) 18 torebki, torebki damskie, torby podróżne, torby turystyczne, torby plażowe, torebki skórzane, torebki skóropodobne, torby i saszetki męskie skóra, imitacje skóry, ćwieki ze skóry, nici ze skóry, pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, walizki ze skóry lub ze skóry
wtórnej, pasy naramienne ze skóry, zawory, wentyle ze skóry, okładziny do mebli ze skóry, wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, okrycia wierzchnie, mufki, kombinezony, nauszniki, odzież damska, męska, młodzieżowa i dziecięca,
obuwie damskie, męskie młodzieżowe i dziecięce, bluzki, sukienki,
odzież na gimnastykę, odzież papierowa, sportowe: koszulki, buty,
ubrania, swetry, bluzy, obuwie sportowe, odzież sportowa, kamizelki,
kąpielówki, ubrania dla kolarzy, koszule, koszulki gimnastyczne, legginsy, majtki, kąpielowe płaszcze, sandały, slipy, pantofle, kostiumy,
czepki, bielizna, korki do butów piłkarskich, nakrycia głowy, nauszniki, buty narciarskie, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, marynarki, odzież gotowa, odzież wodoodporna, odzież ze skóry i z imitacji skóry, paski, kurtki, cholewki do obuwia, czubki do obuwia, środki
antypoślizgowe do obuwia, obcasy do obuwia, paski do obuwia,
paski skórzane, paski skóropodobne, kurtki skórzane, kurtki ze skór
lakierowanych, kurtki ze skór naturalnych, kurtki skóropodobne, 35
sprzedaż, reklama i promocja towarów: torebki, torebki damskie,
torby podróżne, torby turystyczne, torby plażowe, torebki skórzane,
torebki skóropodobne, torby i saszetki męskie skóra, imitacje skóry,
ćwieki ze skóry, nici ze skóry, pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej,
walizki ze skóry lub ze skóry wtórnej, pasy naramienne ze skóry, zawory, wentyle ze skóry, okładziny do mebli ze skóry, wykończenia
i dekoracje ze skóry do mebli, paski skórzane, paski skóropodobne,
kurtki skórzane, kurtki ze skór lakierowanych, kurtki ze skór naturalnych, kurtki skóropodobne, odzież, obuwie, nakrycia głowy, okrycia
wierzchnie, mufki, kombinezony, nauszniki, odzież damska, męska,
młodzieżowa i dziecięca, obuwie damskie, męskie, młodzieżowe,
bluzki, sukienki, odzież na gimnastykę, odzież papierowa, sportowe:
koszulki, buty, ubrania, swetry, bluzy, obuwie sportowe, odzież sportowa, kamizelki, kąpielówki, ubrania dla kolarzy, koszule, koszulki
gimnastyczne, legginsy, majtki, kąpielowe: płaszcze, sandały, slipy,
pantofle, kostiumy, czepki, bielizna, korki do butów piłkarskich, nakrycia głowy, nauszniki, buty narciarskie, kurtki wełniane lub futrzane
z kapturem, marynarki, odzież gotowa, odzież wodoodporna, odzież
ze skóry i z imitacji skóry, paski, kurtki, cholewki do obuwia, czubki
do obuwia, środki antypoślizgowe do obuwia, obcasy do obuwia,
paski do obuwia.
(111) 324335
(220) 2018 11 21
(210) 492936
(151) 2019 09 18
(441) 2019 02 18
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) No1
(540)

(591) niebieski, granatowy, biały
(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 jednorazowe chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 16 ręczniki papierowe, chusteczki papierowe, serwetki
papierowe, papier śniadaniowy, papier toaletowy.
(111) 324336
(220) 2019 02 26
(210) 496446
(151) 2019 09 25
(441) 2019 06 10
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOBRY DZIEŃ Z TVP3 KIELCE
(540)

(591) czarny, szary, ciemnoniebieski, biały
(531) 11.03.04, 01.15.11, 27.05.01, 29.01.14, 26.04.01, 26.04.02,
26.04.08, 26.04.17, 26.04.18, 27.07.01
(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, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania
fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione
i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka
do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie
z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy
do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25
odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe
inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe,
artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie
multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych,
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych
tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla
telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach
handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public relations,
merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych,
gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych
i artykułów kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby
umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach,
38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/Iub 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 audioteksto-
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wych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, usługi w zakresie sportu i kultury, 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) 324337
(220) 2019 02 26
(210) 496447
(151) 2019 09 25
(441) 2019 06 10
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INFORMACJE
(540)

(591) czarny, szary, niebieski, ciemnoniebieski, biały
(531) 01.05.01, 27.05.01, 26.11.12, 26.11.25, 29.01.15, 27.07.01
(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, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania
fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione
i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka
do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie
z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy
do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25
odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe
inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe,
artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie
multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych,
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych
tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla
telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach
handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public relations,
merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i pro-
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gramów 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 danycti, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu
ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-Iine interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowycli, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, usługi w zakresie sportu i kultury, 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) 324338
(220) 2019 03 06
(210) 496799
(151) 2019 08 07
(441) 2019 04 23
(732) KOWALCZYK MAREK EUROMIX, Szczytno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Eurofol
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa materiałów budowlanych, akcesoriów budowlanych, narzędzi budowlanych, mieszanek
farb, farb zewnętrznych, farb wewnętrznych, farb gruntowych, emalii
do malowania, farb akrylowych, lakierów, krat metalowych do sufitów podwieszanych, metalowych systemów sufitów podwieszanych
składających się z paneli, sufitów podwieszanych z obramowaniem
z metalu, metalowych paneli podłogowych, metalowych listew
przypodłogowych, blach do pokrycia dachów z metalu, metalowych
elementów wykończeniowych stosowanych w budownictwie, profilów metalowych do użytku w budownictwie, listew profilowych metalowych dla budownictwa, listew profilowanych metalowych dla
budownictwa, metalowych okładzin elewacyjnych, zewnętrznych
drzwi metalowych, drzwi metalowych do użytku wewnątrz pomieszczeń, futryn do drzwi metalowych, klamek do drzwi metalowych,
metalowych klamek do okien, metalowych parapetów okiennych,
rolet zewnętrznych metalowych, pędzli, pędzli do nanoszenia farb,
pędzli używanych przez malarzy pokojowych, wałków malarskich,
wałków do farb, folii poliuretanowej do użytku przy uszczelnianiu
i izolacji budynków, metalowej folii do izolacji budynków, folii z tworzyw sztucznych do użytku w ogrodnictwie, wełny mineralnej do celów izolacyjnych, płyt izolacyjnych wykonanych z wełny mineralnej,
styropianu, niemetalowych konstrukcji sufitów podwieszanych,
systemów niemetalowych sufitów podwieszanych zawierających
panele, folii z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie, niemetalowych paneli podłogowych, listew przypodłogowych niemetalowych, blach z tworzyw sztucznych na dachy, niemetalowych
obróbek blacharskich dachu, niemetalowych płyt izolacyjnych, elementów wykończeniowych budowlanych niemetalowych, profilów
niemetalowych dla budownictwa, niemetalowych zewnętrznych
drzwi, niemetalowych drzwi wewnętrznych, futryn drzwiowych
niemetalowych, progów i parapetów z materiałów niemetalowych,
klamek do drzwi niemetalowych, klamek do okien niemetalowych,
rolet wewnętrznych, rolet okiennych, pokryć z tworzyw sztucznych
używanych jako folie malarskie.
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(111) 324339
(220) 2019 03 07
(210) 496843
(151) 2019 08 29
(441) 2019 05 06
(732) TRAFALSKA DOROTA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WIEJE
(510), (511) 18 walizy, torby podróżne, torby, torebki, portfele, parasolki, paski skórzane, plecaki, torby do niesienia niemowląt, uprząż
dla zwierząt, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, paski, konfekcja
odzieżowa, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie, ubiory plażowe, szale, szlafroki, akcesoria na szyję, bielizna,
odzież niemowlęca i dziecięca.
(111) 324340
(220) 2019 03 11
(210) 496959
(151) 2019 08 19
(441) 2019 04 15
(732) GAJEWSKA ANNA VESPER, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Vesper
(510), (511) 43 usługi hotelowe, rezerwowanie i wynajmowanie pokoi, usługi związane z zakwaterowaniem, wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, usługi restauracyjne, usługi gastronomiczne, usługi cateringowe, restauracje
samoobsługowe, bary szybkiej obsługi.
(111) 324341
(220) 2019 01 11
(210) 494681
(151) 2019 09 06
(441) 2019 04 15
(732) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SORAYA PLANTE
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy, balsamy do celów kosmetycznych, mleczka
do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne, lotony do celów kosmetycznych, żele do celów kosmetycznych, maseczki kosmetyczne,
olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, olejki do celów perfumeryjnych, olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby perfumeryjne,
wody kolońskie, wody toaletowe, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
żele pod prysznic, mydła, szampony, odżywki i środki do pielęgnacji
włosów, pomady do celów kosmetycznych, środki do czyszczenia
zębów, środki kosmetyczne do płukania jamy ustnej, sole do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, produkty kosmetyczne
i preparaty do opalania i po opalaniu oraz do ochrony przeciwsłonecznej, produkty do makijażu i do demakijażu, kosmetyki upiększające, środki do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów, produkty
do depilacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi.
(111) 324342
(220) 2019 03 21
(210) 497501
(151) 2019 08 22
(441) 2019 04 29
(732) PLATINUM RESIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLATINUM hotel & residence
(540)

(591) złoty
(531) 29.01.06, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 26.11.11, 24.17.25
(510), (511) 36 usługi agencji nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa w handlu i wynajmie nieruchomości, wynajem i dzierżawa
majątku nieruchomego, wynajem apartamentów i mieszkań, wynajem powierzchni biurowych, zarządzanie nieruchomościami, usługi
dotyczące zarządzania domami z apartamentami, usługi zarządzania
domami czynszowymi, administrowanie nieruchomościami, usługi
administracyjne dotyczące domów, 43 usługi agencji zakwaterowania, rezerwowanie i wynajmowanie noclegów, rezerwacje hotelowe,
rezerwacje kwater, usługi hotelowe, usługi domów turystycznych,
usługi związane z działalnością pensjonatów, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami, transportem.
(111) 324343
(151) 2019 09 20

(220) 2019 04 03
(441) 2019 05 27

(210) 498231
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(732) AGROSIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błędów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEXT PRO
(540)

(591) czerwony, pomarańczowy, żółty
(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 preparaty chemiczne dla przemysłu, produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, środki chemiczne przeznaczone dla
przemysłu, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów,
herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki
do ochrony nasion, nawozy użyźniające glebę, preparaty do nawożenia gleby, nawozy dla rolnictwa, środki grzybobójcze i dodatki chemiczne do środków grzybobójczych, środki owadobójcze i dodatki
chemiczne do środków owadobójczych, 5 antyseptyki, środki bakteriobójcze, biocydy, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki do odstraszania owadów,
pestycydy, środki chwastobójcze.
(111) 324344
(220) 2019 04 08
(210) 498379
(151) 2019 09 16
(441) 2019 05 27
(732) DELTA SPORT CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O nowa ortopedia
(540)

(591) czarny, garantowy
(531) 24.13.09, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12, 24.13.22
(510), (511) 35 prowadzenie hurtowni, aptek, sklepów i innych punktów sprzedaży i kupna artykułów mających zastosowanie w lecznictwie, w tym leków, kosmetyków oraz aparatury oraz wyposażenia,
mebli stosowanych w lecznictwie i szpitalnictwie, 39 usługi transportu, transport sanitarny i medyczny krajowy i międzynarodowy, przewóz chorych, pogotowie do nagłych wezwań chorobowych i wypadkowych, 42 usługi prowadzenia prac badawczych rozwojowych
w zakresie ochrony zdrowia, 44 usługi świadczeń zdrowotnych służące do zachowania, przywracania, poprawy lub zachowania, zdrowia,
badania, badania USG, pracownie ultrasonograficzne, porady lekarskie, diagnostyka, analityka medyczna, leczenie, badania i terapia
psychologiczna, rehabilitacje lecznicze, protetyka stomatologiczna
i ortodoncja, usługi w zakresie medycyny pracy, badanie i opiniowanie dokumentacji medycznej na potrzeby firm ubezpieczeniowych,
prowadzenie szpitali i sanatoriów oraz punktów rehabilitacji zdrowotnej, niepubliczny zakład opieki, zdrowotnej, kliniki medyczne,
lecznice (prywatne kliniki), medyczna opieka pielęgniarska, pomoc
medyczna, opieka zdrowotna.
(111) 324345
(220) 2019 04 08
(210) 498380
(151) 2019 09 16
(441) 2019 05 27
(732) DELTA SPORT CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D szpital Dworska
(540)

(591) granatowy, czarny
(531) 24.13.09, 24.13.24, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12, 27.05.12
(510), (511) 35 prowadzenie hurtowni, aptek, sklepów i innych punktów sprzedaży i kupna artykułów mających zastosowanie w lecznic-
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twie, w tym leków, kosmetyków oraz aparatury oraz wyposażenia,
mebli stosowanych w lecznictwie i szpitalnictwie, 39 usługi transportu, transport sanitarny i medyczny krajowy i międzynarodowy, przewóz chorych, pogotowie do nagłych wezwań chorobowych i wypadkowych, 42 usługi prowadzenia prac badawczych rozwojowych
w zakresie ochrony zdrowia, 44 usługi świadczeń zdrowotnych służące do zachowania, przywracania, poprawy lub zachowania, zdrowia,
badania, badania USG, pracownie ultrasonograficzne, porady lekarskie, diagnostyka, analityka medyczna, leczenie, badania i terapia
psychologiczna, rehabilitacje lecznicze, protetyka stomatologiczna
i ortodoncja, usługi w zakresie medycyny pracy, badanie i opiniowanie dokumentacji medycznej na potrzeby firm ubezpieczeniowych,
prowadzenie szpitali i sanatoriów oraz punktów rehabilitacji zdrowotnej, niepubliczny zakład opieki, zdrowotnej, kliniki medyczne,
lecznice (prywatne kliniki), medyczna opieka pielęgniarska, pomoc
medyczna, opieka zdrowotna.

(111) 324346
(220) 2018 11 30
(210) 493319
(151) 2019 09 27
(441) 2019 03 11
(732) WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ProfiLingua
(540)

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.15.11
(510), (511) 9 programy komputerowe, elektroniczne bazy danych,
software ładowalny, programy sterujące nagrane, oprogramowanie
komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje do telefonów komórkowych, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania,
pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu
komórkowego, translatory elektroniczne, karty kodowane, elektroniczne książki i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści multimedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki audio, gry
komputerowe, gry wideo w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramowania
komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane gry wideo jako
oprogramowanie, zawarte na kartridżach, urządzenia i przyrządy elektryczne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy do przezroczy naświetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne
nośniki nagrań cyfrowych, urządzenia do nagrywania, przesyłania
oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, programy i taśmy do gier
komputerowych, urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych
i naukowych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne oraz komputerowe urządzenia
peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, interfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń
dydaktycznych, części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 16 papier, tektura, wyroby papierowe obejmujące
papierowe artykuły piśmienne i teczki papierowe jako artykuły papiernicze, papierowe koperty do pakowania, podstawki pod naczynia i pod szklanki z papieru, wyroby tekturowe obejmujące pudełka
tekturowe, tuby z tektury, tekturowe maty stołowe, figurki wykonane
z tektury, podstawki pod szklanki z tektury, druki, książki, publikacje,
komiksy, śpiewniki, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne,
tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi,
podręczniki, zeszyty ćwiczeń, mapy, ulotki, broszury, foldery reklamowe i informacyjne, plakaty, naklejki, przybory biurowe, materiały
i przyrządy do rysowania i malowania, przybory do pisania, przybory
kreślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażowe także w formie
gier, materiały introligatorskie, okładki na książki, zakładki, zestawy
do drukowania będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki, obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina,
modelina, farby dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania,
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opakowania z papieru lub z tektury, papier do pakowania oraz materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, karty
do kolekcjonowania i karty na wymianę, nalepki, znaki papierowe,
banery wystawowe i reklamowe z papieru lub z kartonu, wykresy,
plany, kalki papierowe, 35 usługi w zakresie: marketingu i reklamy,
także on-line w sieci komputerowej z wykorzystaniem technik
dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, samodzielnie
i w koprodukcji, dystrybucji i rozpowszechniania materiałów reklamowych, tworzenia tekstów reklamowych i sponsorowanych, przetwarzania tekstu, publikowania i rozpowszechniania tekstów promocyjnych i reklamowych, w tym w sieci on-line, projektowania
i pośrednictwa w rozpowszechnianiu reklam radiowych, telewizyjnych
i w Internecie, badania rynku i opinii publicznej, marketingu bezpośredniego i marketingu wydarzeń, prowadzenia kampanii reklamowych, organizowania wystaw i targów dla celów reklamowych i promocyjnych, sprzedaży czasu i powierzchni reklamowej oraz
pośrednictwa w tym zakresie, doręczania publikacji osobom trzecim,
prenumeraty czasopism na rzecz osób trzecich, transkrypcji informacji, pozyskiwania i systematyzacji danych w komputerowych bazach
danych, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, usługi sprzedaży, także za pośrednictwem mediów elektronicznych takich towarów jak: programy
komputerowe, elektroniczne bazy danych, software ładowalny, programy sterujące nagrane, oprogramowanie komputerowe nagrane,
aplikacje komputerowe, aplikacje do telefonów komórkowych, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, translatory elektroniczne, elektroniczne książki i publikacje, moduły
ładowane z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści multimedialne, publikacje elektroniczne
do pobrania, książki audio, gry komputerowe, gry wideo w formie
programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, gry
wideo w formie oprogramowania komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane gry wideo jako oprogramowanie zawarte
na kartridżach, urządzenia i przyrządy elektryczne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy do przezroczy
naświetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych i naukowych,
audiowizualne urządzenia dydaktyczne, sprzęt komputerowy, w tym
komputery przenośne oraz komputerowe urządzenia peryferyjne,
pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, interfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, wyroby papierowe, wyroby tekturowe, druki, książki, publikacje,
komiksy, śpiewniki, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne,
tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi,
podręczniki, mapy, ulotki, broszury, plakaty, naklejki, przybory biurowe, materiały, urządzenia i przyrządy do rysowania i malowania,
przybory do pisania, przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażowe także w formie gier, materiały introligatorskie, okładki
na książki, zakładki, zestawy do drukowania będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki, obrazki, kalendarze,
długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania, papier do pakowania oraz materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, nalepki, znaki papierowe, banery
wystawowe i reklamowe z papieru lub z kartonu, wykresy, plany,
kalki papierowe, gry i zabawki, karty do kolekcjonowania i wymiany,
artykuły sportowe i gimnastyczne, 38 przesyłanie danych, aplikacji
komputerowych i aplikacji do telefonów komórkowych, informacji
tekstowych, dźwiękowych i obrazowych za pośrednictwem sieci
komputerowych i telekomunikacyjnych, przekazywanie on-line kartek z życzeniami, przydzielanie dostępu do komputerowych baz danych, udostępnianie komputerowych baz danych, obsługa telekonferencji, udostępniania forów internetowych, udostępnianie
internetowych chatroomów, usługi poczty elektronicznej, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platformy internetowej i portalu internetowego, zapewnianie dostępu do portalu internetowego, 41 usługi wydawnicze w zakresie: serwisów
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informacyjnych dotyczących wydawnictw naukowych i edukacyjnych, dydaktyki, nauczania i wychowania świadczone m.in. drogą
elektroniczną i poprzez internet, publikacji tekstów innych niż reklamowe, publikacji książek, czasopism, materiałów informacyjno-edukacyjno-szkoleniowych także w sieci on-line, publikacji elektronicznych on-line książek i periodyków, publikacji elektronicznych
niepobieranych, udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie kursów korespondencyjnych, usługi w zakresie: elektronicznej
małej poligrafii, komputerowego przygotowania materiałów do publikacji, tłumaczenia tekstów, cyfrowego obrazowania, usługi edukacyjne, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń i warsztatów,
w tym nauczanie bezpośrednie za pośrednictwem mediów informatycznych i nauczanie korespondencyjne, udostępnianie informacji
dotyczących szkoleń, udostępnianie kursów instruktażowych wspomaganych komputerowo, udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów, udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym,
organizowanie i prowadzenia konferencji i sympozjów, organizowanie wystaw dla celów kulturalnych lub edukacyjnych, usługi w zakresie produkcji programów radiowych, telewizyjnych, filmów oraz
przedstawień, usługi w zakresie rozrywki telewizyjnej i radiowej,
usługi w zakresie organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, wypożyczanie książek także e-booków, wypożyczanie
materiałów edukacyjnych i szkoleniowych w formie filmów oraz zapisanych na magnetycznych i optycznych nośnikach danych, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie mediów
audiowizualnych za pośrednictwem sieci łączności, usługi w zakresie
sprawdzianów edukacyjnych, usługi klubowe w zakresie rozrywki
lub edukacji, informacja o edukacji i szkoleniach, 42 programowanie
komputerowe, uaktualnianie oprogramowania komputerowego,
tworzenie i projektowanie aplikacji komputerowych i aplikacji do telefonów komórkowych, tworzenie grafiki użytkowej, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych na rzecz osób trzecich, hosting, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony internetowej, 45 usługi prawne
w zakresie licencjonowania programów komputerowych i zarządzania prawami autorskimi.

(111) 324347
(220) 2018 12 11
(210) 493687
(151) 2019 09 23
(441) 2019 04 23
(732) PWN WYDAWNICTWO SZKOLNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) www.weiter deutsh
(540)

(591) biały, czarny, złoty, czerwony, szary
(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do celów dydaktycznych i naukowych,
magnetyczne i optyczne nośniki danych, taśmy i płyty audiovideo.
dyskietki, dyski, płyty CD, CDROM, nagrane dyski, publikacje elektroniczne wydawane na nośnikach elektronicznych, publikacje elektroniczne udostępniane za pośrednictwem sieci komputerowych
zawierające program do przeszukiwania baz danych, dyskietki, filmy
do nagrań dźwiękowych, nośniki do rejestracji dźwięku, programy
komputerowe, translatory elektroniczne, komputery i sprzęt przetwarzający dane, urządzenia do odtwarzania dźwięku, 16 książki,
wydawnictwa encyklopedyczne i słownikowe, broszury i czasopisma, gazety, periodyki, kalendarze, materiały do nauczania, materiały szkoleniowe, katalogi, publikacje wymiennokartkowe, fotografie,
materiały biurowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania
nieujęte w innych klasach, czcionki i matryce drukarskie, 41 usługi
w zakresie: edukacji, organizowania nauczania korespondencyjnego, prowadzenia konferencji, kongresów i konkursów edukacyjnych
lub rozrywkowych, publikowanie książek, wydawnictw dziełowych

106

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

i prasowych, publikowania w sieciach informatycznych, produkcji
filmów, tworzenia produktów audiowizualnych i multimedialnych,
publikowania tekstów audiowizualnych i tekstów innych niż reklamowe, usługi publikacji za pomocą Internetu, usługi udostępniania
w trybie on-line publikacji elektronicznych, wypożyczanie książek
za pośrednictwem sieci Internet, publikowanie tekstów, usługi wydawnicze, usługi tłumaczenia tekstów, usługi nagrań dźwiękowych
i muzycznych, usługi fotograficzne, usługi organizowania targów,
wystaw i kongresów w celach edukacyjnych i kulturalnych.

(111) 324348
(220) 2018 06 06
(151) 2019 09 09
(441) 2018 10 08
(732) DYDUCH JAN HONBU, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OYAMA
(540)

(210) 486790

(540)

(591) błękitny, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 5 białkowe suplementy dla zwierząt, biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, enzymy do celów weterynaryjnych,
kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych,
preparaty weterynaryjne, suplementy diety dla zwierząt, pasza lecznicza dla zwierząt, 29 mleko, produkty mleczne, 31 otręby (pokarm
dla zwierząt), pasza dla zwierząt tucznych, produkty do tuczenia
zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające
dla zwierząt.
(111) 324351
(220) 2018 08 27
(210) 489804
(151) 2019 09 13
(441) 2018 12 10
(732) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Poweramino
(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 06.01.04, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 16 afisze, plakaty, druki, kalendarze, nalepki, naklejki,
notatniki, fotografie, gadgety i materiały biurowe, broszury, czasopisma, książki, poradniki, materiały instruktażowe, materiały metodyczne, 25 ubrania sportowe, obuwie sportowe, kurtki, bluzy, swetry, koszule, podkoszulki, daszki przeciwsłoneczne na głowę, czapki,
chusty na głowę, opaski na głowę, bielizna, kąpielówki, trykoty, getry, skarpety, rękawice, krawaty, pasy, paski, szaliki, szale, fulary, szarfy, rytualne stroje do uprawiania wschodnich sztuk walki, obuwie
rytualne do uprawiania wschodnich sztuk walki, 26 łaty przyklejane
na gorąco do dekoracji artykułów tekstylnych, wstęgi do dekorowania, emblematy z nieszlachetnych metali, emblematy ozdobne
niemetalowe, hafty ozdobne, opaski na ręce, ozdoby do czapek i kapeluszy, 41 usługi w zakresie nauczania karate, samoobrony, gimnastyki ogólnorozwojowej, szkolenie instruktorów oraz trenerów karate i samoobrony, organizowanie i prowadzenie imprez sportowych,
organizowanie i prowadzenie imprez rekreacyjnych, organizowanie
i prowadzenie zajęć sportowych stałych, kursowych, specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie pokazów sportowych.
(111) 324349
(220) 2018 10 25
(151) 2019 09 24
(441) 2019 05 06
(732) SZLĘK JACEK BEJMET, Markowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEJMET QUALITY FIRST
(540)
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(210) 489061

(591) czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 białkowe suplementy dla zwierząt, biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, enzymy do celów weterynaryjnych,
kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych,
preparaty weterynaryjne, suplementy diety dla zwierząt, pasza lecznicza dla zwierząt, 29 mleko, produkty mleczne, 31 otręby (pokarm
dla zwierząt), pasza dla zwierząt tucznych, produkty do tuczenia
zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające
dla zwierząt.
(111) 324352
(220) 2018 08 27
(210) 489805
(151) 2019 09 13
(441) 2018 12 10
(732) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OvuSan L
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 białkowe suplementy dla zwierząt, biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, enzymy do celów weterynaryjnych,
kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych,
preparaty weterynaryjne, suplementy diety dla zwierząt, pasza lecznicza dla zwierząt, 29 mleko, produkty mleczne, 31 otręby (pokarm
dla zwierząt), pasza dla zwierząt tucznych, produkty do tuczenia
zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające
dla zwierząt.

(591) biały, szary, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 26.04.03
(510), (511) 35 prowadzenie sklepu i hurtowni z: metalowymi konstrukcjami, rurami, kolankami, kałnierzami, kątownikami, śrubami,
nakrętkami, drutami, linami, stopami metali, materiałami spawalniczymi, zaworami, nyplami, urządzeniami i przyrządami żeglarskimi,
40 obróbka metali, spawanie i lutowanie, 42 doradztwo techniczne
dotyczące konstrukcji wykonanych ze stali wysokostopowych.

(111) 324353
(220) 2018 09 05
(210) 490386
(151) 2019 09 13
(441) 2018 12 10
(732) ELEKTROWNIA OSTROŁĘKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrołęka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Elektrownia Ostrołęka Spółka z o.o.
(540)

(111) 324350
(220) 2018 08 27
(210) 489803
(151) 2019 09 13
(441) 2018 12 10
(732) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Prela 3.5

(591) czerwony, pomarańczowy, żółty, szary
(531) 01.15.23, 27.05.05, 29.01.14
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(510), (511) 4 energia elektryczna, mineralne paliwa, 11 aparatura i instalacje chłodnicze, instalacje do dystrybucji wody, instalacje
klimatyzacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, aparatura i urządzenia do uzdatniania wody, instalacje do dystrybucji wody, instalacje
do uzdatniania wody, instalacje do zaopatrywania w wodę, 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
36 wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, zarządzanie majątkiem nieruchomym, 39 dystrybucja energii,
dystrybucja prądu elektrycznego, dystrybucja wody, przewożenie
ładunków, transport i wyładunek odpadów, transport kolejowy, 40
wytwarzanie energii.

(111) 324354
(220) 2018 09 05
(210) 490391
(151) 2019 09 13
(441) 2018 12 10
(732) ELEKTROWNIA OSTROŁĘKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrołęka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Elektrownia Ostrołęka Spółka z o.o.
(540)

(591) czarny, szary, biały
(531) 01.15.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 energia elektryczna, mineralne paliwa, 11 aparatura i instalacje chłodnicze, instalacje do dystrybucji wody, instalacje
klimatyzacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, aparatura i urządzenia do uzdatniania wody, instalacje do dystrybucji wody, instalacje
do uzdatniania wody, instalacje do zaopatrywania w wodę, 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 36
wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych,
zarządzanie majątkiem nieruchomym, 39 dystrybucja energii, dystrybucja prądu elektrycznego, dystrybucja wody, kolejowy transport, przewożenie ładunków, transport i wyładunek odpadów, transport kolejowy, 40 wytwarzanie energii.
(111) 324355
(220) 2018 09 05
(210) 490392
(151) 2019 09 13
(441) 2018 12 10
(732) ELEKTROWNIA OSTROŁĘKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrołęka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Elektrownia Ostrołęka Spółka z o.o.
(540)

(531) 01.15.23, 27.05.01
(510), (511) 4 elektryczna energia, energia elektryczna, mineralne
paliwa, 11 aparatura i instalacje chłodnicze, chłodnicze aparatura
i instalacje, dystrybucja wody instalacje do, klimatyzacja instalacje,
klimatyzacja urządzenia, powietrze instalacje klimatyzacyjne, woda
aparatura i urządzenia do uzdatniania, woda instalacje do dystrybucji, woda instalacje do uzdatniania, woda instalacje do zaopatrywania w, 35 działalność gospodarcza, doradztwo w zakresie organizacji
i zarządzania, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, działalność gospodarcza doradztwo w zakresie zarządzania, zarządzanie działalnością gospodarczą usługi doradcze w,
36 majątek nieruchomy zarządzanie, mieszkania wynajmowanie,
wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych
nieruchomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym, 39 dystrybucja energii, dystrybucja prądu elektrycznego, dystrybucja wody,
kolejowy transport, przewożenie ładunków, transport i wyładunek
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odpadów, transport kolejowy, woda dystrybucja, 40 energia wytwarzanie, wytwarzanie energii.

(111) 324356
(220) 2018 10 16
(210) 491671
(151) 2019 09 18
(441) 2018 12 10
(732) KOZIK PAWEŁ, KOZIK SZYMON KATMANDU SPÓŁKA
CYWILNA, Staniątki 581 (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KATMANDU
(510), (511) 20 meble z drewna z wyłączeniem mebli przystosowanych do użytku na zewnątrz i mebli kempingowych, 35 sprzedaż
hurtowa i detaliczna w związku z meblami z wyłączeniem mebli
przystosowanych do użytku na zewnątrz i mebli kempingowych
za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet.
(111) 324357
(220) 2018 12 11
(210) 493715
(151) 2019 09 12
(441) 2019 04 23
(732) TASOMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Biskupice Ołoboczne (PL)
(540) (znak słowny)
(540) 4 Łapy
(510), (511) 31 karma dla zwierząt domowych, pasza dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt,
spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, ziarno do żywienia
zwierząt, pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt.
(111) 324358
(220) 2018 12 13
(210) 493803
(151) 2019 09 24
(441) 2019 02 25
(732) KRYSIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Baranowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lider.
(540)

(591) żółty, biały, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01
(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, ogrodniczkach 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) 324359
(220) 2018 12 13
(151) 2019 09 23
(441) 2019 04 23
(732) August Storck KG, Berlin (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 493819
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(540) Knoppers Baton Orzechowy
(540)

(591) biały, brązowy, ciemnobrązowy, czerwony, jasnobrązowy,
niebieski, zielony, żółty, szary
(531) 27.05.01, 05.07.06, 08.01.21, 29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, czekolada, wyroby czekoladowe, ciasta,
lody, preparaty do sporządzania wyżej wymienionych produktów
zawarte w klasie 30.
(111) 324360
(220) 2018 12 18
(151) 2019 09 09
(441) 2019 04 08
(732) OPTIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CANA
(540)

(210) 494003

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 instalacje kuchenne, w tym do użytku na zewnątrz
na otwartym powietrzu, kuchnie ogrodowe, urządzenia do gotowania do użytku domowego, kuchnie i kuchenki gazowe, kuchnie
i kuchenki elektryczne, kuchnie i kuchenki elektryczno-gazowe, piekarniki elektryczne, kuchenki mikrofalowe, kuchenki indukcyjne, piekarniki, płyty grzejne do kuchenek, okapy do kuchenek, urządzenia
i instalacje do dystrybucji wody, armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, krany,
odpływy wody, części do wszystkich wymienionych wyżej urządzeń,
elektryczne lodówki, chłodziarki, zamrażarki, pralki, zmywarki do naczyń, zlewozmywaki, umywalki, czajniki, opiekacze, tostery, grille,
gofrownice, ekspresy do kawy, filtry do wody, filtry do kawy, aparatura i urządzenia do klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania, chłodzenia, suszenia i nawilżania powietrza, instalacje grzewcze, chłodnicze,
wentylacyjne i klimatyzacyjne, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, urządzenia grzewcze do użytku domowego, w tym
farelki, piecyki, grzejniki elektryczne, termowentylatory, instalacje
sanitarne, w tym bojlery, grzejniki, instalacje i armatura sanitarna,
dmuchawy, wyciągi, sprzęt oświetleniowy, instalacje oświetleniowe,
w tym do ogrodów, lampy, w tym lampy owadobójcze, lampy solarne, elektryczne lampy, lampiony, klosze do lamp, obudowy do lamp,
osłony do lamp, reflektory do lamp, latarnie oświetleniowe, świeczniki, 20 meble kuchenne, w tym meble do kuchni ogrodowych, blaty
kuchenne, meble ogrodowe, stoły, krzesła, ławy, leżaki, bufety ruchome jako meble, stojaki, stoliczki, kredensy, kwietniki jako meble,
meble drewniane lub metalowe, stojaki na parasole.
(111) 324361
(220) 2018 12 18
(151) 2019 08 12
(441) 2019 04 23
(732) MUSIC COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) music company
(540)

(210) 494013

(591) czerwony, czarny
(531) 24.17.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 dyski magnetyczne, dyski optyczne, karty magnetyczne zakodowane, kasety video, magnetyczne nośniki danych, nośniki
do rejestracji dźwięku, magnetyczne nośniki informacji, płyty CD
i DVD, oprogramowanie komputerowe nagrane, pamięci zewnętrzne
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USB, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki
muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, płyty fonograficzne, podkładki pod myszy komputerowe, programy komputerowe jako software ładowalny, publikacje elektroniczne jako moduły
ładowalne, słuchawki na uszy, 16 afisze, plakaty, broszury, albumy,
fotografie wydrukowane, kalendarze, kartki z życzeniami, katalogi,
komiksy, materiały drukowane, śpiewniki, nuty, karty okolicznościowe, wydawnictwa jednorazowe wydrukowane, 35 produkcja
reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych, prasowych, dystrybucja
materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną,
oferowanie towarów z myślą o osobach trzecich: zapisów koncertów,
zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, plików muzycznych, publikacji z dziedziny muzyki, nut, fotografii, odzieży, nakryć głowy, 41
informacja o imprezach rozrywkowych, usługi klubowe w zakresie
rozrywki, usługi w zakresie kompozycji muzycznych, organizowanie,
wykonywanie i prowadzenie koncertów, organizowanie spektakli,
wystawianie spektakli na żywo, organizowanie wystaw z dziedziny
kultury i rozrywki, pisanie tekstów innych niż reklamowych, producenckie usługi muzyczne, produkcja filmów innych niż reklamowych,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikowanie
elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie elektroniczne
on-line książek, periodyków i wydawnictw jednorazowych, rezerwacja miejsc na spektakle, widowiska rozrywkowe, usługi studia
nagrań, usługi prezenterów muzyki, usługa prowadzenia portali
internetowych w zakresie: muzyki, rozrywki, kultury, prowadzenia
forów, udostępniania zapisów koncertów, audycji radiowych i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze.

(111) 324362
(220) 2018 12 20
(210) 494087
(151) 2019 09 23
(441) 2019 04 29
(732) ALLFORDOGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALLFORDOGS.PL
(540)

(591) czarny, niebieski, biały
(531) 03.01.08, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 18 obroże dla zwierząt, odzież dla zwierząt domowych,
okrycia dla zwierząt, stroje dla zwierząt domowych, 20 posłania dla
zwierząt domowych, 24 koce dla zwierząt domowych, 28 zabawki
dla zwierząt domowych.
(111) 324363
(220) 2018 12 21
(210) 494164
(151) 2019 09 09
(441) 2019 04 08
(732) CZELADZIŃSKA IZABELA, SŁOMION JANUSZ J+J SPÓŁKA
CYWILNA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WELON I MUCHA
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 09.03.13, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 41 dyskoteki, imprezy taneczne, nocne kluby, organizowanie imprez w celach rozrywkowych, w tym w formie udawanych
wesel, organizacja przyjęć, organizacja i prowadzenie balów, koncerty muzyczne, usługi klubów nocnych, usługi świadczone przez kluby
rozrywkowe, świadczenie usług w zakresie karaoke, udostępniane
pomieszczeń do celów rozrywkowych, obsługa gości na imprezach
rozrywkowych, 43 usługi w zakresie pubów, usługi barów i restauracji, usługi koktajlbarów, usługi kateringowe, usługi osobistych kucharzy, usługi prywatnego klubu kolacyjnego, usługi prywatnego klubu picia, usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, usługi
w zakresie bankietów, serwowanie napojów alkoholowych, wynajem
pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, wynajmowanie sal konferencyjnych, wypożyczanie urządzeń gastronomicznych.

(111) 324364
(220) 2019 01 21
(210) 495005
(151) 2019 09 05
(441) 2019 04 23
(732) TYSZKIEWICZ ADAM MOBILE FOOD FRIENDS, Polanica Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) osiem misek
(540)

(591) czarny, różowy, zielony
(531) 26.01.03, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 buliony, zupy, składniki do sporządzania zup, filety
rybne, krewetki [nieżywe], nieżywe mięczaki, owoce morza [nieżywe], potrawy rybne, produkty z owoców morza, ryby, przystawki gotowe do spożycia, składające się przede wszystkim z owoców morza,
żywność przygotowywana z ryb, burgery warzywne, desery owocowe, krojone owoce, krojone warzywa, kotlety sojowe, kotlety z tofu,
przystawki na bazie warzyw, sałatki owocowe, sałatki warzywne,
jaja, cielęcina, bekon, drób, drób gotowany, mięso i wędliny, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa,
hamburgery, indyk, kurczak, wieprzowina, wołowina, frytki, 30 makarony, makarony do zup, pasty curry, przyprawa curry, sosy curry,
sajgonki, risotto, baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), ramen (japońskie danie na bazie makaronu), sosy, gotowe sosy, sosy
do gotowania, sosy do ryżu, sosy w proszku, pasty warzywne [sosy],
sosy zawierające orzechy, przeciery warzywne [sosy], sosy do sałatek, sosy sałatkowe, sosy owocowe, sosy ziołowe, sosy curry, słone
sosy, sosy pikantne, sosy rybne, sosy pomidorowe, mięsne sosy,
sosy zagęszczone, sosy sałatkowe [dressingi], sosy do makaronów,
sosy do kurczaka, sosy w puszkach, sosy na bazie pomidorów, sosy
o smakach orzechowych, sosy na bazie majonezu, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), pikantne sosy, czatnej i pasty, pikantne sosy
używane jako przyprawy, sosy do sałatek do celów spożywczych,
przyprawy, przyprawy do żywności, dodatki smakowe i przyprawy,
mieszanki przypraw, zioła do celów spożywczych, 32 niegazowane
napoje bezalkoholowe, aromatyzowane napoje gazowane, koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], napoje mrożone na bazie
owoców, bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, woda
gazowana wzbogacona witaminami [napoje], napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości
witamin, bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, napoje na bazie soku z zielonych warzyw, napoje typu kola
[napoje bezalkoholowe], bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, toniki [napoje nielecznicze], napoje na bazie coli, bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane,
napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, bezalkoholowe napoje
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gazowane aromatyzowane herbatą, napoje warzywne, napoje owocowe, mrożone napoje owocowe, napoje owocowe niealkoholowe,
napoje aromatyzowane owocami, soki warzywne [napoje], soki owocowe [napoje], napoje na bazie owoców, napoje zawierające głównie soki owocowe, owoce (bezalkoholowe napoje z soków-), napoje
z soku warzywnego, bezalkoholowe, napoje z soku winogronowego,
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje składające
się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, napoje owocowe
z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cukru, woda [napoje],
napoje funkcjonalne na bazie wody, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, syropy owocowe [napoje bezalkoholowe],
43 usługi restauracyjne, udzielanie informacji dotyczących restauracji, usługi barów i restauracji, informacja o usługach restauracyjnych,
dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, restauracje oferujące
dania na wynos, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, bary, usługi restauracji z daniami ramen, usługi restauracji fast-food, usługi
restauracji szybkiej obsługi.

(111) 324365
(220) 2019 01 23
(210) 495131
(151) 2019 09 05
(441) 2019 04 29
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PLKA z natury piękna
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia
i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty,
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne,
środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry
do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski
do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs,
brwi, paznokci do celów leczniczych.
(111) 324366
(220) 2019 02 20
(210) 496164
(151) 2019 08 27
(441) 2019 05 13
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOKULSKI
(540)

(591) biały, brązowy, czarny
(531) 09.07.01, 10.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, gotowe napoje
alkoholowe, aperitify, koktajle, wódki, likiery, brandy, wina.
(111) 324367
(220) 2019 02 20
(210) 496187
(151) 2019 09 04
(441) 2019 04 29
(732) Global Mobile Payment Standard Inc., Lewes (US)
(540) (znak słowny)
(540) POLSKARTA
(510), (511) 9 czytniki, czytniki kodów kreskowych, elektroniczne terminarze osobiste, emotikony do pobrania na telefony komórkowe,
identyfikacyjne karty magnetyczne, inteligentne karty z układem
scalonym lub mikroprocesorem, karty bankowe, karty kredytowe,
karty debetowe, w tym karty z układami scalonymi lub mikroprocesorami, karty pamięci, kodowane karty magnetyczne, magnetyczne
nośniki danych, mikroprocesory, nadajniki sygnałów elektronicz-
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nych, automatyczne bankomaty, sprzęt do przetwarzania danych
i komputery, sprzęt komputerowy w postaci zintegrowanych kart
z układem scalonym i czytników kart zawierających transpondery i inne zbliżeniowe urządzenia płatnicze, aplikacje internetowe
do pobrania, oprogramowanie do pobrania na komputery, telefony
komórkowe i inne urządzenia mobilne umożliwiające użytkownikowi uzyskiwanie dostępu do witryny internetowej w poszukiwaniu informacji, w tym w celu dostępu do informacji i ich pobrania,
przeszukiwania internetu, zamieszczania recenzji i ocen, chipy zawierające układ scalony, 36 agencje kredytowe, bankowość, bankowość online, doradztwo w sprawach finansowych, usługi finansowe
i pieniężne, usługi ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, emisja kart kredytowych, informacje finansowe,
transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków pieniężnych,
zarządzanie finansami, usługi płatności rachunków, usługi kart kredytowych, usługi kart debetowych, usługi kart płatniczych, usługi
kart przedpłaconych, elektroniczne transakcje kredytowe i debetowe, karty inteligentne i elektroniczne usługi gotówkowe, wpłaty
i wypłaty gotówki, elektroniczne transakcje gotówkowe, weryfikacja
czeków, realizacja czeków, dostęp do depozytów i usługi automatów
kasjerskich, usługi przetwarzania płatności, usługi uwierzytelniania
i weryfikacji transakcji, usługi ubezpieczenia podróży, usługi wymiany walut.

(111) 324368
(220) 2019 02 24
(210) 496347
(151) 2019 09 25
(441) 2019 06 10
(732) SHEVELOV IHOR EDUARDOVICH, Lwów (UA)
(540) (znak słowny)
(540) kumpel
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, aromatyzowane napoje gazowane, soki, wody, aperitify bezalkoholowe, bazy do koktajli
bez alkoholu, bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków
owocowych, preparaty do produkcji napojów, 43 usługi restauracji,
restauracje samoobsługowe, restauracje z grillem, usługi mobilnych
restauracji, usługi barów, usługi barów piwnych, stołówki, winiarnie,
imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], kafeterie [bufety], lodziarnie, puby, doradztwo kulinarne, informacja o usługach restauracyjnych, informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania
posiłków.
(111) 324369
(220) 2019 02 24
(210) 496350
(151) 2019 09 17
(441) 2019 05 20
(732) ZAKŁAD PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH ROWITA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROWITA
(540)

(591) żółty, czerwony
(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 suszone owoce, suszone migdały, suszone orzechy,
rodzynki, kandyzowana skórka pomarańczowa i cytrynowa, suszone
daktyle, suszone figi, suszone śliwki, suszone morele, wiórki kokosowe, jaja w proszku, koncentraty rosołowe, przecier pomidorowy, warzywa suszone, grzyby suszone, zupy błyskawiczne, zupy w proszku,
oleje jadalne, zupy błyskawiczne, kostki bulionowe, 30 przyprawy
spożywcze, mieszanki przypraw, przyprawowe uszlachetniacze smaku do potraw, przyprawy w płynie, sól jadalna, sosy, marynaty zawierające przyprawy, glazury do wędlin, gluten jako artykuł spożywczy,
ocet, proszek do pieczenia, ciasta w proszku, cukier waniliowy, musztardy, majonezy, 31 naturalne dodatki uszlachetniające do potraw,
ciast, pieczywa i innych wypieków takie jak ziarna zbóż, ziarna słonecznika, maku, orzechy, migdały, daktyle, grzyby świeże.
(111) 324370
(220) 2019 02 25
(210) 496401
(151) 2019 09 25
(441) 2019 06 10
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) LAJK!
(540)

(591) fioletowy, różowy, żółty, niebieski, biały
(531) 26.01.01, 26.01.06, 26.01.18, 26.01.20, 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, minialbumy fotograficzne,
urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy
fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych,
fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28
gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne
gry komputerowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca
i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam
radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu,
organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych,
sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej
i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa
przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie
cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną,
satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży,
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych
i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych,
usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie
serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interak-
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tywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych
i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi w zakresie sportu i kultury, 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) 324371
(220) 2018 09 12
(210) 490450
(151) 2019 09 17
(441) 2018 12 10
(732) FURCZOŃ PATRYCJA CENTRUM ZDROWIA I URODY
AMERICAN DREAMS HEALTH & BEAUTY, Zaskale (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) American Dreams health & beauty
(540)

(591) brązowy, złoty
(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 szampony, odżywki, płyny do ondulacji włosów
i trwałej ondulacji włosów, rozjaśniacze do włosów, wody utlenione, preparaty do układania włosów, lotony, aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, balsamy do ciała, balsamy do brody,
balsamy po goleniu, balsamy do włosów, balsamy do wygładzania
i prostowania włosów, baza podkładowa do paznokci, brylantyna,
emalie do paznokci, emulsje do ciała, emulsje do depilacji, emulsje
do wzmacniania paznokci, farby do włosów, henna do celów kosmetycznych, kleje do mocowania sztucznych paznokci, klej do utwardzania paznokci, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, kosmetyczne
płyny do włosów, kosmetyczne peelingi do ciała, kosmetyki, kosmetyki do paznokci, kosmetyki do włosów, kosmetyki zawierające
keratynę, kremy do twarzy, kremy do rąk, kremy do włosów, kremy
do paznokci, kremy na noc, kremy na dzień, kremy do utrwalania
fryzury, kremy pielęgnacyjne do włosów, kremy ochronne, lakier
do celów kosmetycznych, lakiery do paznokci, lakiery do włosów,
lakiery nawierzchniowe do paznokci, maski do pielęgnacji włosów, maskara do włosów, maseczki nawilżające, maseczki do włosów, maseczki oczyszczające, maseczki do twarzy i ciała, maseczki
do stylizacji włosów, maski kosmetyczne, masła do twarzy i ciała,
materiały na powłoki do paznokci u rąk, mydła, mydełka, mleczka
kosmetyczne, nielecznicze płyny do włosów, nielecznicze szampony do włosów, odżywki utwardzające do paznokci, odżywki
do włosów, odżywki do paznokci, odżywki do skórek wokół paznokci, odżywczy wosk do włosów, olejki do celów kosmetycznych,
olejki do włosów, olejki do odżywiania włosów, olejki kąpielowe
do pielęgnacji włosów, pianki do stylizacji włosów, pianki ochronne
do włosów, płukanki do włosów, płyny do ondulacji włosów, płyny
do kuracji wzmacniających włosy, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do stylizacji włosów, płyny do trwałej ondulacji, płyny do układania włosów, płyny do ciała i włosów, płyny koloryzujące do włosów, płyny ochronne do włosów, płyny pielęgnacyjne do włosów,
pomady do włosów, podkłady do paznokci, preparaty do barwienia
włosów, preparaty do kuracji włosów, preparaty do kuracji paznokci, preparaty do kręcenia włosów, preparaty do koloryzacji włosów,
preparaty do demakijażu, preparaty do mycia włosów, preparaty
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do neutralizacji włosów, preparaty do ochrony włosów przed słońcem, preparaty do ondulacji na zimno, preparaty do rozjaśniania
włosów, preparaty do prostowania włosów, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do pielęgnacji skóry preparaty do pielęgnacji
paznokci, preparaty do trwałej ondulacji, preparaty do układania
włosów, preparaty do wzmacniania paznokci, zestaw do trwałej ondulacji, zmywacze do paznokci, żele do ciała, żele do stylizacji włosów, żele do utrwalania fryzury, żele do włosów, żele do paznokci,
żele pod prysznic, woski do układania włosów, woda utleniona
do włosów, utwardzacze do paznokci, toniki, szampony do włosów, suche szampony, szampony koloryzujące, środki zmiękczające
skórki przy paznokciach, środki nawilżające, środki oczyszczające,
środki rozjaśniające do włosów, środki pomagające rozczesywać
splątane włosy, środki do usuwania paznokci żelowych, środki
do trwałej ondulacji, środki do rozjaśniania pasemek na włosach,
środki do pielęgnacji włosów, środki do nawilżania włosów, serum do włosów, serum do układania włosów, serum do pielęgnacji
włosów, serum do celów kosmetycznych, rozjaśniacze do włosów,
produkty do pielęgnacji farbowanych włosów, produkty do usuwania farby z włosów, preparaty odżywcze do włosów, preparaty
nabłyszczające do włosów, preparaty wygładzające i prostujące
włosy, produkty utrwalające do włosów, produkty do zapobiegania
wypadaniu włosów do użytku kosmetycznego, produkty do wysuszania włosów do użytku kosmetycznego, produkty do układania
włosów dla mężczyzn, 35 prowadzenie hurtowni i sklepów z następującymi artykułami, w tym z importu: suszarki do włosów, nożyczki, nożyczki-degażówki i akcesoria fryzjerskie, fartuchy ochronne,
pelerynki, czapki, myjnie, fotele, taborety, wózki, pianki, lakiery,
farby do włosów, środki do modelowania oraz środki do pielęgnacji włosów, organizowanie wystaw i pokazów fryzjerskich i kosmetycznych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketing, reklama prasowa, internetowa, usługi agencyjne i przedstawicielskie
na rzecz krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych,
dotyczące: katalogów produktów, zamówień korespondencyjnych
i internetowych, ręcznego elektrycznego i nieelektrycznego sprzętu fryzjerskiego, artykułów kosmetycznych, wyposażenia salonów
fryzjerskich i kosmetycznych, materiałów promocyjnych, szkoleniowych, reklamowych, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, organizowanie targów i wystaw, dystrybucja ogłoszeń reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, rozprowadzanie próbek
dla celów reklamowych, organizacja i przeprowadzanie imprez
reklamowych, usługi reklamowe w zakresie produktów kosmetycznych, organizowanie programów lojalnościowych dla celów
handlowych, promocyjnych lub reklamowych, 39 dystrybucja artykułów fryzjerskich i kosmetycznych, 41 usługi edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, 44 salony fryzjerskie, salony kosmetyczne,
salony piękności, świadczenie usług przez salony piękności, usługi
kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne, konsultacje dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące kosmetyków, zabiegi kosmetyczne
dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne
dla włosów, męskie salony fryzjerskie, kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, usługi w zakresie laserowego odmładzania
skóry, kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, usługi
laserowego usuwania owłosienia, kosmetyczne usuwanie laserem
zbędnych włosów, usuwanie laserowe pajączków naczyniowych,
kosmetyczny zabieg laserowy skóry, laserowy zabieg kosmetyczny
pajączków, laserowe usuwanie żylaków, usługi doradztwa związane z odchudzaniem, depilacja woskiem, usługi solariów i salonów
oferujących zabiegi brązujące, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz
i włosy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi terapeutyczne
dla ciała, zabiegi terapeutyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne
dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi pielęgnacji urody, zabiegi depilacyjne, zabiegi kosmetyczne, usługi kosmetycznej
pielęgnacji ciała, analiza kolorów [usługi kosmetyczne], usługi kosmetyczne, usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi klinik chirurgii
kosmetycznej i plastycznej.

(111) 324372
(220) 2018 09 13
(151) 2019 08 12
(441) 2019 04 08
(732) SOLAREK IZABELA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HecklerGroup

(210) 490492
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naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych, usługi prawne, usługi w zakresie zabezpieczenia ochrony prawnej, doradztwo prawne.

(111) 324375
(220) 2018 10 05
(210) 491306
(151) 2019 08 08
(441) 2019 03 18
(732) KOMPRANET.PL SEBASTIAN MRÓZ SPÓŁKA JAWNA,
Pruszcz Gdański (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WHeeL UP
(540)
(591) jasnoszary, ciemnoszary, szary
(531) 26.03.01, 07.15.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia
zawodowego, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, doradztwo w zakresie treningu fizycznego, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), doradztwo zawodowe [edukacja],
doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], informacje dotyczące kariery zawodowej i usługi doradztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne i szkoleniowe).
(111) 324373
(220) 2018 09 19
(151) 2019 09 05
(441) 2018 11 19
(732) „OLEOFARM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OLENOS
(540)

(210) 490757

(591) szary, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.09.07
(510), (511) 5 preparaty z olejami roślinnymi do celów medycznych,
produkty medyczne stosowane do nosa.
(111) 324374
(220) 2018 10 02
(210) 491215
(151) 2019 08 07
(441) 2019 03 18
(732) LEŚNIAK TOMASZ KANCELARIA LESTA, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLINNOVATION
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 35 doradztwo gospodarcze, doradztwo przy tworzeniu
działalności gospodarczej, organizowanie, tworzenie spółek, wyszukiwanie informacji w komputerowych bazach danych, pomoc
w prowadzeniu lub zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi
lub przemysłowymi, pozyskiwanie komputerowych baz danych, biadanie rynku w zakresie nieuczciwej konkurencji i praktyk monopolistycznych, prowadzenie negocjacji i zawieranie umów licencyjnych,
know-how, leasingowych, jonit venture, franczyzy, wyszukiwanie
projektów związanych ze strategią marketingową i działalnością gospodarczą, wyszukiwanie partnerów na potrzeby realizacji projektów
związanych ze strategią marketingową i działalnością gospodarczą,
komercjalizowanie i wdrażanie projektów w zakresie strategii marketingowych i działalności gospodarczej, 36 pośrednictwo w realizacji projektów, występowanie jako broker, doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, usługi związane z doradztwem finansowym lub
bankowym, 42 tworzenie stron internetowych i portali, usługi internetowe, 45 ochrona własności przemysłowej: wynalazków, wzorów
użytkowych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, badanie

(591) czerwony, czarny
(531) 01.15.03, 27.05.01, 29.01.12, 24.01.05, 24.15.02, 24.17.20
(510), (511) 6 drobne artykuły metalowe, dzwonki, kłódki, klucze
metalowe, zamki metalowe, inne niż elektryczne, zamki sprężynowe, śruby zamkowe, zamki metalowe do pojazdów, zamki metalowe
do toreb, zaciski metalowe, klamry metalowe do butów, podpory
metalowe, rury stalowe, łańcuchy metalowe, koła metalowe, inne niż
do maszyn, dzwonki dla zwierząt, pierścienie z metali nieszlachetnych do kluczy, kajdanki, sprężyny [metalowe], nosze do metalowych
opasek [cięgna naprężające], 11 lampy, elektryczne latarki kieszonkowe, reflektory kieszonkowe, aparaty i instalacje oświetleniowe, lampy bezpieczeństwa, świetlówki do oświetlenia, latarki elektryczne,
reflektory, urządzenia do oświetlania diod [LED], oświetlacze podczerwieni, światła do pojazdów, światła rowerowe, światła motocyklowe, lampy do kierunkowych sygnałów samochodowych, światła
samochodowe, podgrzewacze kieszonkowe, latarnie do oświetlenia,
reflektory samochodowe, lampy nocne [inne niż świece], lampy tarasowe i uliczne, 12 rowery, błotniki, uchwyty rowerowe, obręcze
rowerowe, pedały do rowerów, koła do rowerów, rowery, siodełka
rowerowe, stojaki na rowery, dzwonki rowerowe, pompy rowerowe,
18 uniwersalne torby sportowe, uniwersalne torby do przenoszenia,
uniwersalne torby wielokrotnego użytku, nosidełka dla zwierząt,
torby sportowe, nosidełka dla niemowląt noszone na ciele, plecaki,
przywieszki-etykiety (identyfikatory) do oznaczania bagażu, torby
ze skóry, torby zakupowe, torby i torebki na odzież sportową, torby
dla wspinaczy w postaci uniwersalnych worków do noszenia, torby plażowe, torby na pasek i torby biodrowe, torby na książki, brezentowe torby na zakupy, torby przenośne, torby podręczne, torby
kosmetyczne, kosmetyczki, torby kurierskie, torby na pieluchy, torby i worki marynarskie, torby i torebki wieczorowe, dopasowane
pokrowce ochronne do noszenia toreb, plecaki, uniwersalne torby
transportowe, torby na bagaż, torby lotnicze, torby ogólnego przeznaczenia do przenoszenia sprzętu, torby do jogi, torebki męskie,
torby gimnastyczne, portmonetki i portfele, torby na zestawy, skórzane torby i portfele, torby szkolne, torby na książki, torby na sprzęt
komputerowy, torby naramienne, torby zapinane w tali, torby na ramię, walizki i portfele, 35 sprzedaż internetowa i tradycyjna drobnych artykułów metalowych, mianowicie : dzwonków, kłódek, kluczy
metalowych, zamków metalowych, innych niż elektryczne, zamków
sprężynowych, śrub zamkowych, zamów metalowych do pojazdów,
zamków metalowych do toreb, zacisków do kół [butów], podpór metalowych, rur stalowych, łańcuchów metalowych, kół metalowych,
innych niż do maszyn, dzwonków dla zwierząt, pierścieni z metali
nieszlachetnych do kluczy, kajdanek, sprężyn [metalowych], noszy
do metalowych opasek [cięgien naprężających], sprzedaż internetowa i tradycyjna lamp, elektrycznych latarek kieszonkowych, reflektorów kieszonkowych, aparatów i instalacji oświetleniowych, lamp
bezpieczeństwa, świetlówek do oświetlenia, latarek elektrycznych,
reflektorów, urządzeń do oświetlania diod [LED], oświetlaczy podczerwieni, świateł do pojazdów, świateł rowerowych, świateł motocyklowych, lamp do kierunkowych sygnałów samochodowych,
świateł samochodowych, podgrzewaczy kieszonkowych, latarni
do oświetlenia, reflektorów samochodowych, lamp nocnych, lamp
tarasowych i ulicznych, sprzedaż internetowa i tradycyjna rowerów
i części rowerowych, mianowicie błotników, uchwytów rowero-
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wych, obręczy rowerowych, pedałów do rowerów, kół do rowerów,
siodełek, stojaków na rowery, dzwonków rowerowych, pomp rowerowych, sprzedaż internetowa i tradycyjna toreb sportowych, torb
donoszenia, przenoszenia, uniwersalnych toreb wielokrotnego użytku, nosidełek dla zwierząt, toreb do noszenia niemowląt, plecaków,
znaczników bagażu, toreb ze skóry, toreb i torebek do pakowania,
toreb i torebek na odzież sportową, toreb dla wspinaczy w postaci
uniwersalnych worków do noszenia, toreb plażowych, toreb na pasek i toreb biodrowych, toreb na książki, brezentowych toreb na zakupy, toreb przenośnych, toreb podręcznych, toreb kosmetycznych,
kosmetyczek, toreb kurierskich, toreb i worków marynarskich, toreb
pieluszkowych, toreb marynarskich, toreb i torebek wieczorowych,
dopasowanych pokrowców ochronnych do noszenia toreb, plecaków, uniwersalnych toreb transportowych, toreb na bagaż, toreb
lotniczych, toreb ogólnego przeznaczenia do przenoszenia sprzętu, toreb do jogi, torebek męskich, aktówek, toreb gimnastycznych,
portmonetek i portfeli, toreb na zestawy, skórzanych toreb i portfeli,
toreb szkolnych, toreb na książki, toreb na sprzęt komputerowy, toreb naramiennych, toreb zapinanych w tali, toreb na ramię, walizek
i portfeli.

(111) 324376
(220) 2018 10 08
(210) 491362
(151) 2019 09 24
(441) 2019 05 20
(732) HTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B WHEY PROTEIN CONCENTRATE PROTEIN series 100 % WPC
Suplement diety. Zawiera substancje słodzące. BLADE SERIES 23 g
PROTEIN PER SERVING TASTY & CREAMY BEST QUALITY CUT YOUR
LIMITS
(540)

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 5 suplementy diety zawierające białko, suplementy diety
proteinowe, 32 napoje bezalkoholowe, napoje serwatkowe, preparaty do produkcji napojów, preparaty do produkcji napojów proteinowych, 35 handlowe informacje i porady udzielane konsumentom,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, zapewnienie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług.
(111) 324377
(220) 2019 04 01
(151) 2019 09 19
(441) 2019 05 20
(732) KUROPATWA ARTUR, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STĄGIEWNA Bar mleczny
(540)

(531) 11.01.13, 27.05.01
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi.

(210) 498020

(111) 324378
(220) 2019 04 01
(151) 2019 09 11
(441) 2019 05 27
(732) SARE SPÓŁKA AKCYJNA, Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SARE hub integrate to sell
(540)
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(591) zielony, ciemnozielony, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 dane na nośnikach magnetycznych, optycznych, interfejsy, programy komputerowe (software) ładowalne, programy
komputerowe nagrane, komputerowe programy sterujące, 35 usługi
reklamowe i promocyjne : produkcja reklam, animacje i wizualizacje
komputerowe, prowadzenie kampanii reklamowych na rzecz osób
trzecich, usługi marketingowe, usługi informatyczne w zakresie produkcji internetowych reklam i ogłoszeń, stron portali internetowych,
rozpowszechnianie informacji i ogłoszeń reklamowych w sieciach teleinformatycznych, usługi w zakresie kompilacji informacji do komputerowych baz danych, systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, 38 usługi komputerowego przesyłania danych
i obrazów, usługi komunikacji radiowej, telefonicznej i telewizyjnej,
poczty elektronicznej, przekazu satelitarnego, przekazu danych, obrazów i informacji na nośnikach cyfrowych, magnetycznych i optycznych, usługi telewizji kablowej.
(111) 324379
(220) 2019 04 01
(210) 498035
(151) 2019 09 11
(441) 2019 05 27
(732) MARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KYK
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 26.11.02, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.12, 26.11.08
(510), (511) 7 reduktory ciśnienia jako części maszyn, regulatory ciśnienia jako części maszyn, zawory ciśnienia jako części maszyn, cylindry
do maszyn, cylindry do silników łożyska dla czopów, czopy jako części
maszyn, maszyny do filtrowania, filtry jako części maszyn lub silników,
filtry jako wkłady do maszyn filtrujących, silniki hydrauliczne, koła
maszyn, pasy do kół pasowych, koła zębate jako zespoły maszynowe,
łańcuchy napędowe inne niż do pojazdów lądowych, łoża silnika inne
niż do pojazdów lądowych, łożyska jako części maszyn, łożyska do wałów transmisyjnych, łożyska kulkowe, koszyczki do łożysk kulkowych,
łożyska z automatycznym smarowaniem, miechy jako części maszyn,
młoty elektryczne, młoty pneumatyczne, mechanizmy napędu inne
niż do pojazdów lądowych, łańcuchy napędowe inne niż do pojazdów
lądowych, mechanizmy napędowe inne niż do pojazdów lądowych,
narzędzia jako części maszyn, odtłuszczacze maszyny, osie do maszyn, osłony maszyn, paski napędowe do wentylatorów silników, pasy
do maszyn, pasy do przenośników, pasy do silników, pasy napędowe
do podnośników, młoty pneumatyczne, pneumatyczne urządzenia
sterujące do maszyn i silników, podajniki jako części maszyn, podajniki taśm jako maszyny, łańcuchy do podnośników jako części maszyn,
pasy napędowe do podnośników, podstawy jako statywy maszyn,
pokrywy jako części maszyn, pokrywy jako części maszyn, pokrywy
jako osłony jako części maszyn, pompy jako części maszyn lub silników, pompy jako maszyny, pompy na sprężone powietrze, maszyny
na powietrze sprężone, pasy do prądnic, łożyska przeciwcierne do maszyn, 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,
przekładnie redukcyjne inne niż do pojazdów lądowych, reduktory
ciśnienia jako części maszyn, silniki elektryczne inne niż do pojazdów
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lądowych, silniki napędowe inne niż do pojazdów lądowych, sita jako
maszyny lub części maszyn, smarownice jako części maszyn, pompy
smarownicze, sprężarki jako maszyny, sprężyny jako części maszyn,
sprzęgła inne niż do pojazdów lądowych, sprzęgła stałe jako złącza
inne niż do pojazdów lądowych, mechanizmy sterowania hydraulicznego do maszyn i silników, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, szczotki jako części maszyn, taśmy do kół pasowych, tłoki jako
części maszyn lub silników, łożyska do wałów transmisyjnych, wibratory jako maszyny do celów przemysłowych, zawory jako części maszyn
lub silników, zawory jako części maszyn, koła zębate jako zespoły maszynowe, 35 oferowanie w mediach produktów dla detalicznego handlu, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom w punktach informacji konsumenckiej, handlowe wyceny, wszystkie wymienione usługi dotyczą wyłącznie następujących towarów: reduktory ciśnienia jako części maszyn,
regulatory ciśnienia jako części maszyn, zawory ciśnienia jako części
maszyn, cylindry do maszyn, cylindry do silników, łożyska dla czopów,
czopy jako części maszyn, maszyny do filtrowania, filtry jako części
maszyn lub silników, filtry jako wkłady do maszyn filtrujących, silniki
hydrauliczne, koła maszyn, pasy do kół pasowych, koła zębate jako
zespoły maszynowe, łańcuchy napędowe inne niż do pojazdów lądowych, łoża silnika inne niż do pojazdów lądowych, łożyska jako części
maszyn, łożyska do wałów transmisyjnych, łożyska kulkowe, koszyczki
do łożysk kulkowych, łożyska z automatycznym smarowaniem, miechy jako części maszyn, młoty elektryczne, młoty pneumatyczne, mechanizmy napędu inne niż do pojazdów lądowych, łańcuchy napędowe inne niż do pojazdów lądowych, mechanizmy napędowe inne niż
do pojazdów lądowych, narzędzia jako części maszyn, odtłuszczacze
maszyny, osie do maszyn, osłony maszyn, paski napędowe do wentylatorów silników, pasy do maszyn, pasy do przenośników, pasy
do silników, pasy napędowe do podnośników, młoty pneumatyczne,
pneumatyczne urządzenia sterujące do maszyn i silników, podajniki
jako części maszyn, podajniki taśm jako maszyny, łańcuchy do podnośników jako części maszyn, pasy napędowe do podnośników, podstawy jako statywy maszyn, pokrywy jako części maszyn, pokrywy jako
części maszyn, pokrywy jako osłony jako części maszyn, pompy jako
części maszyn lub silników, pompy jako maszyny, pompy na sprężone
powietrze, maszyny na powietrze sprężone, pasy do prądnic, łożyska
przeciwcierne do maszyn, 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, przekładnie redukcyjne inne niż do pojazdów
lądowych, reduktory ciśnienia jako części maszyn, silniki elektryczne
inne niż do pojazdów lądowych, silniki napędowe inne niż do pojazdów lądowych, sita jako maszyny lub części maszyn, smarownice jako
części maszyn, pompy smarownicze, sprężarki jako maszyny, sprężyny
jako części maszyn, sprzęgła inne niż do pojazdów lądowych, sprzęgła
stałe jako złącza inne niż do pojazdów lądowych, mechanizmy sterowania hydraulicznego do maszyn i silników, mechanizmy sterownicze
do maszyn i silników, szczotki jako części maszyn, taśmy do kół pasowych, tłoki jako części maszyn lub silników, łożyska do wałów transmisyjnych, wibratory jako maszyny do celów przemysłowych, zawory
jako części maszyn lub silników, zawory jako części maszyn, koła zębate jako zespoły maszynowe, 37 informacja o naprawach, instalacja,
konserwacja i naprawy maszyn, 39 dostarczanie towarów, 42 badania
w dziedzinie mechaniki, inżynieria techniczna.

(111) 324380
(220) 2019 04 01
(210) 498040
(151) 2019 09 11
(441) 2019 05 27
(732) CHM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lewickie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ChM TRAUMA
(540)

(591) czerwony
(531) 26.11.01, 26.11.05, 27.05.01, 26.11.08, 29.01.01
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty medyczne i chirurgiczne.

(111) 324381
(220) 2019 04 01
(151) 2019 09 27
(441) 2019 05 27
(732) ACV INTERNATIONAL, Beersel (BE)
(540) (znak słowny)
(540) NEXTRA
(510), (511) 11 bojlery.
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(111) 324382
(220) 2019 04 02
(210) 498089
(151) 2019 09 18
(441) 2019 06 03
(732) GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TARFUSE
(510), (511) 17 filamenty z tworzyw sztucznych do druku 3D, filamenty z tworzyw sztucznych z dodatkami do technologii przyrostowych
FDM, filamenty poliamidowe do druku 3D.
(111) 324383
(220) 2019 04 02
(210) 498090
(151) 2019 09 11
(441) 2019 05 27
(732) Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K Stąd Takie Dobre!
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 26.04.01, 26.07.15, 27.05.01, 24.17.04, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso i wędliny, drób, substytuty drobiu, sałatki drobiowe, ekstrakty drobiowe, głęboko mrożony drób, przetworzony drób,
świeży drób, konserwy drobiowe, drób gotowany, drób, pieczony,
mrożone mięso drobiowe, drób, nieżywy, mrożone posiłki składające
się głównie z drobiu, kawałki kurczaka do kanapek, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z drobiu, dziczyzna, ekstrakty mięsne, sałatki owocowe, owoce w puszkach, owoce przetworzone, owoce konserwowane, owoce marynowane, mrożone owoce,
suszone owoce, owoce glazurowane, owoce aromatyzowane, gotowane owoce, mieszanki owoców i orzechów, sałatki warzywne, warzywa obrane ze skórki, warzywa przetworzone, warzywa marynowane,
warzywa suszone, warzywa konserwowane, gotowane warzywa konserwowane w słoikach, warzywa mrożone, warzywa liofilizowane, pokrojone warzywa, gotowe dania warzywne, wywar z warzyw, warzywa
solone, gotowe produkty z warzyw, ekstrakty z warzyw do konsumpcji, koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, auszpik, galaretki,
dżemy, owoce gotowane, jaja, mleko, mleczne produkty, 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, przetworzone owady i larwy, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, białko do celów kulinarnych, alginiany do celów kulinarnych, aloes
spożywczy, koncentraty rosołowe, krokiety, jadalne gniazda ptaków,
surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, żelatyna, klej rybi spożywczy, lecytyna do celów kulinarnych, pektyna do celów kulinarnych,
pyłki kwiatowe jako żywność, podpuszczka, nasiona, przetworzone,
poczwarki jedwabnika do spożycia przez ludzi, tahini [pasta z ziarna
sezamowego], opiekane wodorosty, ekstrakty alg do celów spożywczych, produkty wędliniarskie, mięso gotowe do spożycia, przetworzone produkty mięsne, ryby przetworzone, przetworzone owoce morza, ślimaki, gotowe dania składające się głównie z mięsa, ziemniaki,
przetworzone, kiełbaski konserwowane, kaszanka, pasztet z wątróbki,
szynka, bekon, kiełbaski w cieście, kiełbasy, kiełbaski, 30 kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, ryż, tapioka, sago, mąka, zboża, chleb,
ciasto na wypieki, trufle [wyroby cukierniczej, wyroby cukiernicze
w polewie cukrowej, wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, wyroby cukiernicze z mąki, gotowe desery [wyroby cukiernicze], wyroby
cukiernicze z czekolady, przekąski składające się głównie z wyrobów
cukierniczych, czekoladowe wyroby cukiernicze zawierające praliny,
nielecznicze wyroby cukiernicze w formie galaretki, czekolada do wyrobów cukierniczych i chleba, lody, cukier, miód, melasa (syropy),
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drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy [przyprawy],
przyprawy, lód, gotowe potrawy na bazie ryżu, potrawy gotowe zawierające makaron, gotowe posiłki w formie pizzy, gotowe potrawy
zawierające [głównie] ryż, gotowe potrawy zawierające [głównie]
makaron, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż,
suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się
z makaronów, przekąski na bazie zbóż, przekąski przyrządzone z mąki
ziemniaczanej, przekąski wykonane z kukurydzy, przekąski wytwarzane z muesli, przekąski wykonane ze sproszkowanych sucharów, przekąski wykonane z mąki kukurydzianej, przekąski na bazie ryżu, przekąski przyrządzone z mąki ziemniaczanej, przekąski wykonane ze skrobi
zbożowej, przekąski wykonane z mąki razowej, słodycze z sezamem,
ziarna sezamu [przyprawy], pasta sezamowa, przekąski na bazie tortilli, przekąski składające się głównie z chleba, przekąski składające się
głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, chrupki kukurydziane o smaku
sera, gotowe do spożycia solone przekąski z mąki kukurydzianej formowane przez wyciskanie, ciasto na wypieki, knedle, pasztet w cieście
(pâté en croute), potrawy na bazie mąki, kanapki, pizza, sajgonki, sól,
przyprawy i dodatki smakowe, wyroby piekarnicze, czekolada, ciasto
na wypieki, tarty (z owocami), wyroby cukiernicze, batony czekoladowe, guma balonowa, batoniki muesli, kremy budyniowe custard [pieczone desery], puddingi, suflety deserowe, musy deserowe, budynie
deserowe w proszku, gotowe desery [wyroby piekarnicze], gotowe
desery [na bazie czekolady], deser puddingowy na bazie ryżu, 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, aromaty (preparaty-) do żywności, propolis, kapary, cheeseburgery, wodorowinian potasowy do celów kulinarnych, esencje do artykułów żywnościowych,
inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, aromaty spożywcze inne
niż olejki eteryczne, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, gluten
jako artykuł spożywczy, glazury do szynki, środki wiążące do lodów
spożywczych, siemię lniane do celów kulinarnych [przyprawa], słód
do celów spożywczych, maltoza, preparaty do zmiękczania mięsa
do użytku domowego, mięta do wyrobów cukierniczych, proszki
do sporządzania lodów, mleczko pszczele, produkty wiążące do kiełbas, woda morska do gotowania, bita śmietana (preparaty usztywniające do-), sushi, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów
spożywczych, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, dania
gotowe, wytrawne przekąski, 31 ziarno siewne, nasiona, świeże owoce
i warzywa, zioła ogrodowe świeże, rośliny naturalne (żywe), kwiaty, cebula, sadzonki, żywe zwierzęta, napoje dla zwierząt domowych, słód,
żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, płody rolne i z akwakultury,
produkty ogrodnicze i leśne, karmy i pasze dla zwierząt, ściółka dla
zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt, piasek aromatyczny [ściółka]
dla zwierząt domowych, wapno do pasz, ściółka torfowa, osad gorzelniany [pozostałości w czasie produkcji wina], papier pokryty piaskiem
[ściółka] dla zwierząt domowych, świeże ziemniaki, grzyby, 32 woda
mineralna [napoje], woda gazowana, napoje bezalkoholowe, napoje
owocowe, soki, syropy do napojów, preparaty do produkcji napojów,
piwo i produkty piwowarskie.

(111) 324384
(220) 2019 04 03
(151) 2019 09 18
(441) 2019 06 03
(732) SMARTINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Moonie’s
(540)

(210) 498154

(591) granatowy, biały
(531) 27.05.05, 27.05.08, 27.05.13, 27.05.17, 01.01.05, 01.07.12,
24.11.25, 29.01.12
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(510), (511) 24 kocyki dziecięce, kocyki do owijana niemowląt (różki),
bielizna pościelowa i koce, ręczniki duże, koce do łóżeczek dziecięcych, koce bawełniane, koce dla niemowląt, kołdry, osłony do łóżek
dziecięcych, pościel, poszewki na kołdry, poszewki na poduszki,
prześcieradła do łóżek dziecięcych, ręczniki dla dzieci, tkaniny ubraniowe, 25 buty skórzane, buty dziecięce, buty dla niemowląt, buty
na rzepy, sandały i buty plażowe, odzież dziecięca, 28 zabawki, zabawki z tkanin, zabawki pluszowe, zabawki dla niemowląt, zabawki
dla dzieci, zabawki do użytku w wózkach dziecięcych.

(111) 324385
(220) 2019 04 03
(210) 498159
(151) 2019 09 18
(441) 2019 06 03
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWE CEDETRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CeDe Trans
(540)

(591) żółty, zielony, szary
(531) 29.01.13, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.15,
27.05.17, 26.04.04, 26.04.09, 26.04.18
(510), (511) 39 transport, spedycja, magazynowanie.
(111) 324386
(220) 2019 04 03
(210) 498161
(151) 2019 09 18
(441) 2019 06 03
(732) ENVIPRO TERRATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CARBOTERA
(540)

Kolor znaku:
(591)
(531) 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 26.05.01, 26.05.15, 05.03.13,
05.03.15
(510), (511) 1 preparaty poprawiające kondycję gleby.
(111) 324387
(220) 2018 08 27
(210) 489782
(151) 2019 09 13
(441) 2018 12 10
(732) ORZECHOWSKI MATEUSZ WYDAWNICTWO WSPÓLNOTA,
Wygnanów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W TYGODNIK LOKALNY wspólnota
(540)

(591) biały, czerwony, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.18
(510), (511) 16 biuletyny informacyjne, czasopisma [periodyki], periodyki [czasopisma], ulotki, gazety, publikacje drukowane, 35 publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie reklam, reklama
zewnętrzna, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, uaktualnianie materiałów
reklamowych, usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi
przeglądu prasy, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 41 fotoreportaże, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), usługi
reporterskie, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], udostępnianie publikacji elektronicznych.
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(111) 324388
(220) 2018 09 12
(210) 490449
(151) 2019 09 17
(441) 2018 12 10
(732) Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Jerozolima (IL)
(540) (znak słowny)
(540) Więcej chwil Mniej migren
(510), (511) 16 materiały drukowane odnoszące się do leczenia migren, 41 świadczenie informacji z dziedziny leczenia migren.
(111) 324389
(220) 2018 03 01 K
(151) 2019 09 25
(441) 2019 06 03
(732) Spartan Race, Inc., Boston (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPARTAN
(540)

(210) 495239

(531) 23.05.05, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 5 samoprzylepna taśma medyczna stosowana jako taśma
kinezjologiczna, 10 ortezy do zastosowania medycznego: orteza stawu kolanowego, orteza stawu łokciowego, orteza stawu skokowego,
27 maty do ćwiczeń, maty do jogi, 28 piłki lekarskie, guma oporowa,
taśmy do treningu siłowego, liny treningowe, cięgna oporowe, młot
treningowy, kettlebell, hantle, piłeczki sprawnościowe, drabinki koordynacyjne-przyrządy sportowe, płotki, piłki gimnastyczne, ciężarki
gimnastyczne, tj. neoprenowe worki sandbag, obciążniki na ręce, pachołki treningowe i tyczki treningowe.
(111) 324390
(220) 2016 11 23 K
(210) 487275
(151) 2019 08 29
(441) 2019 04 15
(732) KEEN, Inc., Portland (US)
(540) (znak słowny)
(540) TRAILFIT
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, prowadzenie programów edukacyjnych w dziedzinie fitnessu, dostarczenie informacji na temat fitnessu.
(111) 324391
(220) 2019 04 03
(210) 498224
(151) 2019 09 30
(441) 2019 06 17
(732) BURDA MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) moje Gotowanie
(540)

(591) biały, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, do pobrania, 16 materiały
drukowane, broszury, czasopisma fachowe, druki, dzienniki, książki, kalendarze, katalogi, periodyki, prospekty, publikacja drukowane, 35 usługi prenumeraty prasy, udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, udostępnianie
miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług,
rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez Internet,
publikowanie tekstów reklamowych i ogłoszeń, usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej, w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet
artykułów spożywczych takich towarów jak bakalie, wiórki, cukier,
słodziki, dania gotowe, dżemy, konfitury, kisiele, budynie, galaretki,
herbata, kakao, kasze, makarony, ryże, kawa, konserwy, przetwory rybne, masła orzechowe, kakaowe, miody, mąki, nabiał, napoje,
wody, soki, oleje, oliwy, octy, paluszki, orzeszki, chipsy, pieczywo,
bułka tarta, produkty mięsne, przetwory warzywne i owocowe,
przyprawy i zioła, płatki, musli, otręby, sosy, słodycze, torty i ciasta,
warzywa, owoce, zdrowa żywność, ziarna, w tym ziarna roślin strączkowych, produkty orientalne, kosze upominkowe z zawartością,
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skrzynie upominkowe z zawartością, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet sprzętu AGD0,
usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym sprzedaży wysyłkowej
i przez Internet mebli, zestawów mebli, stołów, szafek, krzeseł, taboretów, blatów kuchennych, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej,
w tym sprzedaży wysyłkowej i przez internet przyborów oraz pojemników gospodarstwa domowego, przyborów i pojemników kuchennych, zastaw stołowych, sztućców, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych, 41 usługi wydawnicze (w tym elektroniczne
usługi wydawnicze), usługi wydawania publikacji periodycznych
i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, usługi w zakresie
publikowania tekstów innych niż o charakterze reklamowym, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie czasopism w postaci
elektronicznej w internecie, prezentacja filmów w celach instruktażowych, organizowanie konkursów, 43 prowadzenie komputerowej
platformy informacyjno-instruktażowej o charakterze branżowym,
w szczególności dotyczącej tematyki kulinarnej, diet i zdrowego odżywiania, porady dotyczące przepisów kulinarnych, udostępnianie
informacji w postaci przepisów kulinarnych, usługi umożliwiające
użytkownikom publikowanie i dzielenie się swoimi treściami i obrazami na komputerowej platformie informacyjno-instruktażowej.

(111) 324392
(220) 2019 04 03
(210) 498225
(151) 2019 09 23
(441) 2019 05 27
(732) CARS BY LINKE MARCIN LINKE, Mościenica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CARS by Linke
(540)

(531) 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 37 konstrukcja i naprawa pojazdów samochodowych
z wyłączeniem motocykli.
(111) 324393
(220) 2019 04 03
(210) 498246
(151) 2019 09 20
(441) 2019 05 27
(732) BULIŃSKI ROBERT BIURO BAZAR, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BB biuro BAZAR
(540)

(591) czerwony, niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.14, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej artykułów biurowych,
koszulek, obwolut, ofertówek, pojemników na dokumenty, pojemników na katalogi i czasopisma, pojemników na teczki, przekładek,
pudeł archiwizacyjnych, segregatorów, skoroszytów, szuflad, teczek,
klipsów archiwizacyjnych, wizytowników, artykułów BHP, nakryć
głowy, artykułów do ochrony wzroku, odzieży, rękawic, artykułów
do pisania i korygowania, atramentów, cienkopisów, cienkopisów
kulkowych, długopisów, foliopisów, gumek do mazania, korektorów, kredek, pisaków, markerów, ołówków, piór, piór kulkowych,
piór ze ścierającą końcówką, piór żelowych, temperówek, galanterii
biurowej, akcesoriów mocujących, clipboardów, dziurkaczy, gumek,
kieszeni samoprzylepnych, klejów, linijek, metkownic, nawilżaczy do palców, nici, sznurków, noży, nożyczek, pieczątek, pinezek,
szpilek, podajników do taśm, przyborników, rozszywaczy, spinaczy
i klipsów, taśm dwustronnych, taśm klejących biurowych, taśm lakierniczych, taśm montażowych, zszywaczy, zszywek, bloków biurowych, bloków technicznych i rysunkowych, druków akcydensowych, dzienników korespondencji, kalendarzy, notatników, notesów
samoprzylepnych, skorowidzów, zakładek indeksujących, zeszytów,
brulionów, materiałów eksploatacyjnych do maszyn biurowych,
bębnów do drukarek, materiałów eksploatacyjnych do faksów, folii,
taśm do drukarek igłowych, tonerów do drukarek, wkładów atra-
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mentowych, farb, kredy, krepy, masy plastycznej, pasteli, bindownic,
holderów, identyfikatorów, laminatorów, listew do oprawy dokumentów, okładek do bindowania, termobindownic, etykiet, kalek,
kopert, papieru, papieru biurowego, papieru do ploterów, papieru
do drukowania, papieru ksero w roli, papieru ozdobnego, papieru
i folii samoprzylepnej, rolek faksowych, rolek kasowych, akcesoriów
mocujących, antyram, bloków do flipchartów, ekranów, flipchartów,
gablot, planerów, projektorów, rzutników, stojaków, tabliczek, stolików projekcyjnych, systemów prezentacji, tablic interaktywnych,
tablic korkowych, tablic obrotowo-jezdnych, tablic suchścieralnych,
tablic magnetycznych, tablic tekstylnych, wskaźników, urządzeń biurowych, drukarek, drukarek etykiet, gilotyn, trymerów, kalkulatorów,
niszczarek, testerów, urządzeń wielofunkcyjnych, wyposażenia biura, apteczek, baterii, akumulatorów, biurek, regałów, kasetek na pieniądze, krzeseł, foteli, lampek biurowych, latarek, mat podłogowych,
oczyszczaczy powietrza, akcesoriów do pakowania, sprzętu AGD,
szafek na klucze, wag, wentylatorów, wieszaków, zegarów, artykułów spożywczych, artykułów higienicznych, akcesoriów do sprzątania, dozowników, podajników, środków higienicznych, środków
czystości, koszy na śmieci, mydła, naczyń jednorazowych, napojów
gazowanych, napojów izotonicznych, napojów niegazowanych, soków, odświeżaczy, ręczników papierowych, papieru toaletowego,
słodyczy, przekąsek, środków piorących, wody mineralnej, worków
na śmieci, akcesoriów komputerowych, kart pamięci, klawiatur, listew zasilających, myszek komputerowych, nośników danych, opakowań na płyty, płyt jako nośników danych, podkładek na biurko,
podkładek pod myszki komputerowe, podkładek pod nadgarstek,
akcesoriów do urządzeń mobilnych.

(111) 324394
(220) 2019 04 04
(210) 498267
(151) 2019 09 25
(441) 2019 06 03
(732) GOLONKA PIOTR LEAN ACTION PLAN, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEAN ACTION PLAN
(540)

(591) granatowy, niebieski, zielony
(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, doradztwo
w zakresie analizy biznesowej, 41 nauczanie i szkolenia, szkolenia
biznesowe, prowadzenie warsztatów [szkolenia], szkolenia w dziedzinie biznesu, przekazywanie know-how [szkolenia], usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, szkolenia w zakresie umiejętności
biznesowych, szkolenia w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą.
(111) 324395
(220) 2019 04 04
(210) 498278
(151) 2019 09 25
(441) 2019 06 03
(732) GOLONKA PIOTR LEAN ACTION PLAN, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GROW by Lean Action Plan
(540)

(591) biały, czarny, czerwony, granatowy, niebieski, zielony
(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.17, 29.01.15
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, doradztwo
w zakresie analizy biznesowej.
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(111) 324396
(220) 2018 09 28
(210) 491087
(151) 2019 03 18
(441) 2018 11 19
(732) TAWO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPŁKA KOMANDYTOWA, Toruń (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(531) 26.04.03, 26.04.11, 26.04.12
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi restauracyjne, usługi restauracji hotelowych, usługi kateringowe, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi hotelowe, bary szybkiej
obsługi [snack-bary], biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty],
domy turystyczne, motele, pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi barowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami
i wyjazdami], usługi rezerwacji pokojów, usługi w zakresie obozów
wakacyjnych [zakwaterowanie], wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego.
(111) 324397
(220) 2018 02 06
(151) 2018 10 11
(441) 2018 04 23
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Oryal. MAX
(540)

(210) 482066

(591) biały, czerwony, niebieski
(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(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, 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 lecznicze, środki
i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, okłady, środki
sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty wete-
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rynaryjne, chemiczne preparaty lecznicze i materiały diagnostyczne,
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze,
preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje lecznicze, zioła 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 zawarte
w tej klasie, 21 przybory toaletowe i kosmetyczne .

(111) 324398
(220) 2019 05 14
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 29
(732) FIRMAO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Firmao
(510), (511) 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS].

(210) 499730

(111) 324399
(220) 2018 10 10
(210) 491489
(151) 2019 09 12
(441) 2019 05 27
(732) PROBLIND AUGUSTYNIAKOWIE SPÓŁKA JAWNA,
Sułkowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PB PROBLIND
(540)

(591) czerwony, szary
(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 rolety okienne, rolety drzwiowe, rolety tekstylne,
rolety okienne tekstylne wewnętrzne, rolety papierowe, rolety wewnętrzne, rolety okienne wewnętrzne, rolety dachowe, rolety wolnowiszące, plisy okienne, rolki do zasłon, karnisze do zasłon, szyny
do zasłon, rolki do zasłon, kółka do zasłon, krążki z tworzyw sztucznych do zasłon, drążki do zasłon, uchwyty do zasłon nie z materiałów tekstylnych, wieszaki do zasłon, uchwyty z tworzyw sztucznych
do drążków, haki do zasłon, zasłony dekoracyjne z koralikami, dekoracje przestawne wiszące, sznury do podwiązywania zasłon, zasłony
bambusowe, osprzęt niemetalowy do drzwi, osprzęt niemetalowy
do okien.
(111) 324400
(220) 2018 10 18
(151) 2019 09 03
(441) 2019 05 20
(732) KACZOROWSKI ARTUR, Płock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAMELEO
(540)

(210) 491762

(531) 27.05.01
(510), (511) 44 usługi kosmetyczne, usługi kosmetycznej pielęgnacji
ciała, usługi Spa, usługi masażu, usługi kosmetologii estetycznej, fizjoterapia.
(111) 324401
(220) 2019 04 03
(210) 498147
(151) 2019 09 20
(441) 2019 05 27
(732) PURINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Nutripass
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów me-
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dycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych,
dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane do celów medycznych, dodatki witaminowe i mineralne, herbata lecznicza, mieszanki do picia będące suplementami diety, mieszane preparaty witaminowe, mineralne suplementy diety dla ludzi, musujące tabletki
witaminowe, odżywcze suplementy diety, preparaty dietetyczne
i odżywcze, preparaty dietetyczne do użytku medycznego, preparaty witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, probiotyki (suplementy), produkty dietetyczne do celów medycznych, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla
niemowląt, suplementy diety dla sportowców, ziołowe suplementy
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, witaminy i preparaty witaminowe, suplementy wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla
rekonwalescentów, żywność dietetyczna do celów leczniczych, 32
wody niegazowane i gazowane, wody mineralne, stołowe, sodowe,
napoje bezalkoholowe, soki, napoje i nektary owocowe, warzywne
i owocowo-warzywne, napoje na bazie owoców i warzyw, sorbety
(napoje), napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe, lemoniada, toniki, syropy i preparaty do sporządzania napojów,
bezalkoholowe ekstrakty z owoców i warzyw, esencje do napojów,
ekstrakty do napojów, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna żywności,
napojów alkoholowych i bezalkoholowych i wyrobów tytoniowych,
sprzedaż detaliczna soków i innych napojów bezalkoholowych prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, sprzedaż
hurtowa i dietetyczna suplementów diety i dietetycznych środków
spożywczych, sprzedaż detaliczna suplementów diety i dietetycznych środków spożywczych prowadzona przez Internet, 43 usługi
przygotowania i dostarczania posiłków, żywności i napojów, usługi
świadczone przez bary, bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiarnie,
restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki i inne punkty gastronomiczne, usługi restauracji przygotowujących żywność na wynos, usługi kateringowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem: usługi polegające na zamawianiu
żywności poprzez komputerową sieć on-line.

(111) 324402
(220) 2019 04 03
(210) 498178
(151) 2019 09 25
(441) 2019 06 10
(732) THEMAR IMPORT-EKSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opacz Kolonia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIOLTICK
(510), (511) 5 herbicydy, mydła i środki dezynfekcyjne, antybakteryjne, środki owadobójcze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki do tępienia i odstraszania owadów, w tym kleszczy,
środki bakteriobójcze, pestycydy, środki do tępienia szkodników,
do tępienia larw, ślimaków nagich, lepy na muchy, preparaty przeciwmolowe, środki do tępienia i odstraszania mysz, szczurów i innych szkodników, środki do tępienia pasożytów, ślimaków, pestycydy, środki przeciw robactwu, trutki na myszy i szczury, trucizny, 35
usługi reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, pokazy towarów
w celach handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów z zakresu dezynfekcji,
dezynsekcji i deratyzacji, pozwalające nabywcy oglądać i kupować
w sklepie wielobranżowym, prowadzenie sklepów internetowych
z towarami z zakresu dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary za pośrednictwem sieci komputerowych, Internetu.
(111) 324403
(220) 2019 04 03
(210) 498180
(151) 2019 09 23
(441) 2019 05 27
(732) CTO KLECZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DigiOutSystem
(510), (511) 17 panele wykonane z winylu jako półprodukty, 19 panele
ścienne niemetalowe, panele z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie, 27 ścienne dekoracje, nietekstylne, tapety winylowe.
(111) 324404
(151) 2019 09 20

(220) 2019 03 28
(441) 2019 05 27

(210) 498188
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(732) KSW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1 TYLKO JEDEN
(540)

(591) złoty
(531) 27.05.01, 27.07.01, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.17, 26.01.18, 29.01.02
(510), (511) 38 transmisja programów telewizyjnych, 41 działalność
rozrywkowa i kulturalna, produkcja filmów innych niż reklamowe,
produkcja programów telewizyjnych i radiowych, nagrywanie filmów
(filmowanie), montaż filmów, dystrybucja i wypożyczanie filmów.
(111) 324405
(220) 2019 04 04
(151) 2019 09 23
(441) 2019 05 27
(732) PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NIAGARA
(540)

(210) 498195
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(111) 324408
(220) 2019 04 05
(210) 498320
(151) 2019 09 30
(441) 2019 06 10
(732) AMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Mikstat (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KACZKA SWOJSKA
(540)

(591) biały, niebieski, ciemnoniebieski, brązowy
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 mięso i wędliny, gotowe dania z mięsa, drób, podroby,
tusze drobiowe, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: mięso,
wędliny, tusze drobiowe, gotowe dania z mięsa, drób, podroby.
(111) 324409
(220) 2019 04 05
(210) 498324
(151) 2019 09 30
(441) 2019 06 10
(732) AMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Mikstat (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHEF RECOMMENDS domowe smaki
(540)

(591) czerwony, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe, budowlane materiały
metalowe, metalowe elementy systemów rynnowych, 19 niemetalowe pokrycia dachowe, materiały budowlane niemetalowe, rynny
niemetalowe, niemetalowe elementy systemów rynnowych.
(111) 324406
(220) 2019 04 04
(210) 498202
(151) 2019 09 23
(441) 2019 05 27
(732) RAYTHEON COMPANY, Waltham (US)
(540) (znak słowny)
(540) VIRTUALWORX
(510), (511) 9 okulary do rzeczywistości wirtualnej, okulary do rzeczywistości rozszerzonej, 37 usługi wsparcia technicznego poprzez wykorzystanie okularów rzeczywistości wirtualnej związane
ze sprzętem komputerowym, usługi wsparcia technicznego poprzez
używanie okularów rzeczywistości rozszerzonej związane ze sprzętem komputerowym, 42 usługi doradztwa technologicznego za pomocą okularów rzeczywistości wirtualnej, usługi doradztwa technologicznego za pomocą okularów rzeczywistości rozszerzonej.
(111) 324407
(220) 2019 04 04
(151) 2019 09 20
(441) 2019 05 27
(732) BOZKURT METE, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GF G.Ferrini NEW COCEPT
(540)

(210) 498205

(591) niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, kremowy
(531) 02.01.01, 02.01.11, 25.01.09, 25.01.15, 26.01.02, 26.01.04,
26.01.14, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 mięso i wędliny, gotowe dania z mięsa, drób, podroby,
tusze drobiowe, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: mięso,
wędliny, tusze drobiowe, gotowe dania z mięsa, drób, podroby.
(111) 324410
(220) 2019 03 06
(210) 496763
(151) 2019 09 05
(441) 2019 05 20
(732) LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TRAVELGASTRIN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy żywnościowe,
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych.
(111) 324411
(220) 2018 11 08
(151) 2019 11 13
(441) 2019 07 15
(732) MPJ HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koniecpol (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) oliveo
(540)

(591) biały, czerwony, granatowy
(531) 05.13.25, 24.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież damska, męska i dziecięca.

(531) 26.07.25, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05

(210) 492437
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(510), (511) 20 meble, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, usługi
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych.

(111) 324412
(220) 2019 03 18
(210) 497328
(151) 2019 11 18
(441) 2019 06 17
(732) KESLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kesler.pl
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 8 tarcze diamentowe, tarcze fazujące, talerze szlifujące,
wiertła koronowe, segmenty diamentowe.
(111) 324413
(220) 2019 04 19
(210) 499032
(151) 2019 11 07
(441) 2019 06 24
(732) FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TWÓJ STARTUP,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TS
(540)

(591) jasnobłękitny, biały, czarny
(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe,
analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, 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, informacja o działalności gospodarczej, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie,
optymalizacja stron internetowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, przygotowywanie zeznań podatkowych. publikowanie tekstów reklamowych, reklama, rozpowszechnianie reklam,
tworzenie tekstów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi marketingowe, usługi podatkowe, usługi public relations, usługi w zakresie
opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi związane
z przenoszeniem przedsiębiorstw, wyceny handlowe, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy
w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie działalnością
gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie programami refundacji
w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla
usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 41 doradztwo zawodowe, fotografia,
fotoreportaże, informacja o edukacji, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy
korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie balów,
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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 wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, pisanie scenariuszy, planowanie
przyjęć [rozrywka], produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych
niż teksty reklamowe), sprawdziany edukacyjne, tłumaczenia, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi trenerskie, usługi w zakresie
tłumaczeń ustnych, 45 usługi prawne, badania prawne, doradztwo
w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie własności
intelektualnej, monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, prawne administrowanie licencjami, rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], usługi pomocy w sprawach
spornych, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi
w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, zarządzanie
prawami autorskimi.

(111) 324414
(220) 2019 05 10
(210) 499587
(151) 2019 10 31
(441) 2019 07 15
(732) ISTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ists
(540)

(591) niebieski, zielony, pomarańczowy, biały, czarny
(531) 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 37 instalacja sprzętu komunikacyjnego, instalacja okablowania w budynkach do przekazu telekomunikacyjnego, instalacja urządzeń do monitorowania, instalacja domofonów, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi dostawców Internetu (ISP), usługi telewizji
kablowej, komunikacja przez sieci światłowodowe.
(111) 324415
(220) 2019 05 10
(210) 499590
(151) 2019 10 31
(441) 2019 07 15
(732) ISTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ists
(540)

(531) 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 37 instalacja sprzętu komunikacyjnego, instalacja okablowania w budynkach do przekazu telekomunikacyjnego, instalacja urządzeń do monitorowania, instalacja domofonów, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi dostawców Internetu (ISP), usługi telewizji
kablowej, komunikacja przez sieci światłowodowe.
(111) 324416
(220) 2019 05 10
(210) 499592
(151) 2019 10 31
(441) 2019 07 15
(732) ISTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ists
(540)

(591) niebieski, zielony, pomarańczowy, granatowy, biały
(531) 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 37 instalacja sprzętu komunikacyjnego, instalacja okablowania w budynkach do przekazu telekomunikacyjnego, instalacja urządzeń do monitorowania, instalacja domofonów, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi dostawców Internetu (ISP), usługi telewizji
kablowej, komunikacja przez sieci światłowodowe.
(111) 324417
(220) 2019 03 06
(210) 496782
(151) 2019 09 05
(441) 2019 05 20
(732) LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HEPAGASTRIN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy żywnościowe,
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych.
(111) 324418
(220) 2019 03 06
(210) 496784
(151) 2019 09 05
(441) 2019 05 20
(732) LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GASGASTRIN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy żywnościowe,
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych.
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANNA FLORCZAK FIZJOTERAPIA FUNKCJONALNA
(540)

(591) granatowy, biały, różowy
(531) 02.09.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie treningu fizycznego, edukacja w zakresie świadomości ruchowej, gimnastyka (instrukcje-), instruktaż w zakresie ćwiczeń
fizycznych, instruktaż w zakresie gimnastyki, nauczanie pływania, organizowanie zajęć rekreacyjnych, organizowanie zajęć sportowych
i zawodów sportowych, prowadzenie zajęć fitness, prowadzenie zajęć poprawiających kondycję fizyczną, prowadzenie zajęć w zakresie
ćwiczeń fizycznych, treningi zdrowotne i treningi fitness, usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], zajęcia gimnastyczne,
zajęcia sportowe, zajęcia w zakresie ćwiczeń fizycznych, 44 doradztwo w zakresie diety i odżywiania, fizjoterapia, informacje dotyczące
masażu, masaż, masaż tkanek głębokich, opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej, rehabilitacja fizyczna, udostępnianie
sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, usuwanie cellulitu z ciała.
(111) 324422
(220) 2019 03 20
(210) 497417
(151) 2019 09 24
(441) 2019 06 10
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Marzyciele
(540)

(111) 324419
(220) 2019 03 11
(210) 496937
(151) 2019 09 03
(441) 2019 04 29
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Skino Get Rest
(510), (511) 3 kosmetyki.
(111) 324420
(220) 2019 03 15
(210) 497251
(151) 2019 09 12
(441) 2019 05 27
(732) ROI SIĘ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROI SIĘ
(540)

(531) 03.13.04, 03.13.24, 19.01.03, 26.04.01, 26.11.02, 26.11.06,
26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11
(510), (511) 30 cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, 44 wynajem uli.
(111) 324421
(220) 2019 03 19
(210) 497377
(151) 2019 08 19
(441) 2019 04 29
(732) FLORCZAK ANNA FIZYKOTERAPIA FUNKCJONALNA,
Szczecin (PL)

(591) biały, czerwony, czarny
(531) 02.09.01, 27.05.01, 26.04.02, 29.01.13
(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, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania
fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione
i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka
do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie
z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy
do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotogra-
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fii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25
odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe
inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe,
artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), 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.

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], materią piśmienne, 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.

(111) 324423
(220) 2019 03 20
(210) 497433
(151) 2019 09 24
(441) 2019 06 10
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Reportaż na deser
(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, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania
fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione

(111) 324424
(220) 2013 06 19
(210) 415669
(151) 2019 09 27
(441) 2013 09 30
(732) FORTIS PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zawiercie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ESSEVIT COMPLEX
(510), (511) 5 suplementy diety, środki zmniejszające apetyt, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne
napoje przystosowane do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, dodatki odżywcze do celów leczniczych,
preparaty kosmetyczne do celów leczniczych, preparaty witaminowe wspomagające leczenie, preparaty odżywcze wspomagające leczenie, środki odżywcze wspomagające leczenie, witaminy same lub
w połączeniach wspomagające leczenie, korzenie lekarskie, .
(111) 324425
(220) 2013 08 11
(210) 417674
(151) 2018 12 20
(441) 2013 11 25
(732) R2 CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las (PL)
(540) (znak słowny)
(540) APART
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, metalowe materiały
i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, metalowe
konstrukcje i budynki przenośne, materiały metalowe do budowy
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dróg żelaznych, przewody nieelektryczne, liny i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby metalowe, wyroby ślusarskie, rury
i rurki metalowe, kasy pancerne, towary z metali nieszlachetnych
nie ujęte w innych klasach, rudy (kruszce), metalowe drzwi, bramy,
okna i osłony okienne, statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, 7
maszyny i obrabiarki (narzędzia maszynowe), silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy oraz układy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych),
narzędzia rolnicze o napędzie innym niż ręczny, inkubatory do jaj,
automaty sprzedające, maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, pompy, kompresory i wentylatory, roboty, generatory elektryczności, urządzenia
do przenoszenia i transportu, maszyny i urządzenia do obróbki
i przetwórstwa, części maszyn, dystrybutory automatyczne, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, 8 narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), wyroby nożownicze, broń biała,
ostrza (maszynki do golenia), przybory do higieny i pielęgnacji urody
dla ludzi i zwierząt, broń sieczna i obuchowa, przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne i sztućce, ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy
i konserwacji, podnośniki, 9 urządzenia i przyrządy: fotograficzne,
kinematograficzne, wagowe, do ratowania życia, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia,
sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne
nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych
przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt
do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe,
urządzenia do gaszenia ognia, utrwalone na nośnikach informacje
i dane, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, urządzenia do obróbki za pomocą energii elektrycznej, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory,
urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, sprzęt
do nurkowania, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, przyrządy miernicze,
do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia
do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, okulary, binokle, okulary przeciwsłoneczne, przeciwoślepieniowe, ochronne do uprawiania sportu, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne oraz stomatologiczne, materiały do zszywania
stosowane w chirurgii, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, artykuły do karmienia i smoczki, akcesoria wspomagające współżycie seksualne, instrumenty medyczne i weterynaryjne, meble i pościel
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, odzież
medyczna, protezy i sztuczne implanty, artykuły ortopedyczne
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, 12 pojazdy i środki transportu, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub
wodzie, 15 instrumenty muzyczne, akcesoria muzyczne, 16 papier,
karton i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, materiały introligatorskie, pędzle do malowania, maszyny do pisania
i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), czcionki drukarskie, matryce
drukarskie, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały filtracyjne z papieru, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, spinacze
do pieniędzy, jednorazowe produkty papierowe, 17 kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych
klasach, tworzywa sztuczne wyprofilowane stosowane w produkcji,
materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły, rury elastyczne niemetalowe, giętkie rury, węże i akcesoria do nich, w tym zawory, plomby,
uszczelki i wypełnienia, artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, materiały nieprzetworzone i półprzetworzone zawarte w tej klasie,
będące półproduktami, gotowe wyroby i półfabrykaty z materiałów
zawartych w tej klasie, 19 niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, niemetalowe konstrukcje i budynki
przenośne, pomniki niemetalowe, niemetalowe drzwi, bramy, okna
i osłony okienne, materiały nieprzetworzone i półprzetworzone zawarte w tej klasie, będące półproduktami, statuetki i dzieła sztuki
wykonane z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, zawarte
w tej klasie, 21 grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli do malowania), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia,
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sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, wełna (wata) stalowa,
szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem,
wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne nie ujęte w innych klasach, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak: porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, artykuły ogrodnicze, szczotki i artykuły szczotkarskie, zastawa stołowa,
przybory kuchenne i pojemniki, przybory kosmetyczne i toaletowe
oraz artykuły łazienkowe, artykuły dla zwierząt, artykuły do odzieży
i obuwia, 22 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), nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze, nieprzetworzone włókna
tekstylne i ich zamienniki, wyroby z tkanin i włókien, materiały
do wyściełania i wypychania, 23 przędza i nici, 26 sztuczne owoce,
warzywa i kwiaty, ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły
do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, 27 materiały
do pokrywania podłóg i sztuczne materiały do pokrywania gruntu,
pokrycia ścian i sufitów, dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki,
linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie (nietekstylne), 28 artykuły i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, gry,
zabawki i akcesoria do zabawy, 35 usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne
w zakresie działalności gospodarczej, prace biurowe, zarządzanie
sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, usługi sprzedaży
detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz
poprzez ofertę bezpośrednią towarów: środki filtracyjne chemiczne
i niechemiczne, preparaty i materiały chemiczne dla filmu, fotografii
i drukowania, tworzywa sztuczne nieprzetworzone, kleje i preparaty
klejące przeznaczone dla przemysłu, produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych i przemysłu, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, sole do celów
przemysłowych, żywice syntetyczne i nieprzetworzone, skrobia
przeznaczona dla procesów produkcyjnych i przemysłu, kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, składniki przeznaczone
do żywności i napojów, barwniki, koloranty, pigmenty i tusze, rozcieńczalniki i zagęszczacze do powłok, barwników i tuszów, powłoki,
żywice naturalne w stanie surowym, środki toaletowe, preparaty
do pielęgnacji zwierząt, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
preparaty do czyszczenia i odświeżania, środki ścierne, wosk krawiecki
i szewski, paliwa i materiały oświetleniowe, mieszaniny pochłaniające
kurz, smary, przemysłowe tłuszcze, woski i płyny, suplementy diety
i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne, preparaty
i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły do tępienia szkodników,
preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, metale nieszlachetne
i ich stopy, metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne,
metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, materiały
metalowe do budowy dróg żelaznych, przewody nieelektryczne, liny
i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby metalowe, wyroby
ślusarskie, rury i rurki metalowe, kasy pancerne, towary z metali nieszlachetnych, rudy (kruszce), metalowe drzwi, bramy, okna i osłony
okienne, statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, metalowe
pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, maszyny i obrabiarki
(narzędzia maszynowe), mechanizmy oraz układy sprzęgania i napędu, narzędzia rolnicze o napędzie innym niż ręczny, inkubatory do jaj,
automaty sprzedające, maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, pompy, kompresory i wentylatory, roboty, generatory elektryczności, urządzenia
do przenoszenia i transportu, maszyny i urządzenia do obróbki
i przetwórstwa, silniki, części maszyn, dystrybutory automatyczne,
urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, narzędzia
i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), wyroby nożownicze, broń
biała, ostrza (maszynki do golenia), przybory do higieny i pielęgnacji
urody dla ludzi i zwierząt, broń sieczna i obuchowa, przyrządy
do przygotowywania żywności, noże kuchenne i sztućce, ręcznie
sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane,
do naprawy i konserwacji, podnośniki, urządzenia i przyrządy: fotograficzne, kinematograficzne, wagowe, do ratowania życia, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia
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do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów,
magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe,
DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia, utrwalone na nośnikach
informacje i dane, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, urządzenia do obróbki za pomocą energii elektrycznej, aparatura, urządzenia i kable
do zastosowania w elektryce, urządzenia optyczne, wzmacniacze
i korektory, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne,
sprzęt do nurkowania, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne
i symulatory, okulary, binokle, okulary przeciwsłoneczne, przeciwoślepieniowe, ochronne do uprawiania sportu, aparatura i instrumenty chirurgiczne oraz stomatologiczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, artykuły
do karmienia i smoczki, akcesoria wspomagające współżycie seksualne, instrumenty medyczne i weterynaryjne, meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, odzież medyczna, protezy i sztuczne implanty, artykuły ortopedyczne i przyrządy
ułatwiające poruszanie się, przewody i urządzenia do transportu gazów spalinowych, urządzenia do opalania się, instalacje i urządzenia
sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, palniki, bojlery
i podgrzewacze, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, urządzenia
do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, kominki, filtry do użytku przemysłowego i domowego, instalacje
do obróbki przemysłowej, urządzenia do ogrzewania i suszenia
do użytku osobistego, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje
i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, akcesoria zabezpieczające
i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, instalacje jądrowe, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, zapalniczki i zapalarki, pojazdy i środki transportu,
urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, materiały i urządzenia wybuchowe inne niż broń, broń i amunicja, kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, biżuteria i wyroby jubilerskie, przyrządy do mierzenia czasu, pozostałe
artykuły z metali szlachetnych oraz kamieni szlachetnych i ich imitacje, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, instrumenty muzyczne, akcesoria muzyczne, papier, karton i wyroby z tych materiałów,
materiały introligatorskie, pędzle do malowania, maszyny do pisania
i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), czcionki drukarskie, matryce
drukarskie, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały filtracyjne z papieru, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, spinacze
do pieniędzy, jednorazowe produkty papierowe, kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i wyroby z tych materiałów, tworzywa sztuczne wyprofilowane stosowane w produkcji, materiały wypełniające,
uszczelniające, pakuły, rury elastyczne niemetalowe, giętkie rury,
węże i akcesoria do nich, w tym zawory, plomby, uszczelki i wypełnienia, artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, materiały
nieprzetworzone i półprzetworzone-izolacyjne oraz z tworzyw
sztucznych, będące półproduktami, gotowe wyroby i półfabrykaty
z materiałów izolacyjnych oraz z tworzyw sztucznych, naturalne
i sztuczne osłonki do kiełbas, parasole i parasolki, laski do chodzenia,
walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące
do przenoszenia, skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce i skóry surowe oraz wyroby z tych materiałów, wyroby rymarskie, bicze i ubrania
dla zwierząt, niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie,
asfalt, smoła i bitumy, niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne,
pomniki niemetalowe, niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony
okienne, niemetalowe budowlane materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, drobne wyroby niemetalowe, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje
wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw
sztucznych, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, budy,
kojce i legowiska dla zwierząt domowych, materiały drewniane oraz
z tworzyw sztucznych nieprzetworzone i półprzetworzone, będące
półproduktami, pojemniki oraz uchwyty i zamknięcia do pojemników, drabiny i schody przenośne, stoiska wystawowe, szyldy i znaki,
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grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli do malowania), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, sprzęt i artykuły
do sprzątania i czyszczenia, wełna (wata) stalowa, szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem, wyroby szklane,
porcelanowe i ceramiczne, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki
wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, artykuły ogrodnicze, szczotki i artykuły szczotkarskie, zastawa stołowa,
przybory kuchenne i pojemniki, przybory kosmetyczne i toaletowe
oraz artykuły łazienkowe, artykuły dla zwierząt, artykuły do odzieży
i obuwia, liny, sznury, sieci, namioty, markizy, brezenty, żagle, torby
i torebki, materiały na obicia i do wypełniania (z wyjątkiem gum lub
tworzyw sztucznych), nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze, nieprzetworzone włókna tekstylne i ich zamienniki, wyroby
z tkanin i włókien, materiały do wyściełania i wypychania, przędza
i nici, tkaniny, wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych,
materiały tekstylne do filtrowania, nakrycia głowy, odzież, obuwie,
sztuczne: owoce oraz warzywa i kwiaty, ozdoby do włosów, wałki
do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, materiały do pokrywania podłóg i sztuczne materiały do pokrywania gruntu, pokrycia ścian i sufitów, dywany, chodniki (kilimy),
maty i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg,
draperie (nietekstylne), artykuły i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, wyposażenie placów zabaw i wesołych
miasteczek, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, mięso, 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), potrawy gotowe, przekąski
i desery (w tym zupy i buliony), dania gotowe i przekąski, 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,
żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, płody rolne i z akwakultury,
produkty ogrodnicze i leśne, karmy i pasze dla zwierząt, ściółka dla
zwierząt, piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, preparaty do produkcji napojów, preparaty do produkcji napojów alkoholowych, napoje alkoholowe, alkohole wysokoprocentowe, zapałki,
tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytuty tytoniu), artykuły
do użytku z tytoniem, 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie
nieruchomości, pożyczanie pod zastaw, wydawanie kart przedpłaconych i bonów, usługi depozytów sejfowych, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi w zakresie wycen, 38 usługi telekomunikacyjne, 39 transport,
pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, dystrybucja za pomocą rurociągów i kabli, parkowanie, przechowywanie
pojazdów, cumowanie łodzi, 41 usługi wydawnicze i reporterskie,
edukacja, nauczanie, kształcenie, usługi w zakresie kultury, rozrywki
i sportu, tłumaczenia, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
tymczasowe zakwaterowanie, hotele dla zwierząt, wypożyczanie
mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej.

(111) 324426
(220) 2014 10 08
(210) 434236
(151) 2019 09 12
(441) 2015 01 19
(732) Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) mr magic warm apple & cinnamon
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, szorowania, przeciw kurzowi.
(111) 324427
(220) 2015 01 23
(210) 438038
(151) 2018 11 07
(441) 2015 05 11
(732) VALEANT PHARMACEUTICALS IRELAND, Dublin 24 (IE)
(540) (znak słowny)
(540) LEGLIGHT
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne,
preparaty stosowane w chorobach żył.
(111) 324428
(220) 2015 02 09
(210) 438727
(151) 2019 09 26
(441) 2015 05 25
(732) CERPOL A. BUBA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ligota
Prószkowska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) cerpol
(540)

(591) niebieski, zielony, czerwony, ciemnoszary
(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 11 bidety, grzejniki, kabiny natryskowe, miski klozetowe
[WC], krany, abażury do lamp, klosze do lamp, obudowy do lamp,
reflektory do lamp, lampy oświetleniowe, szkła do lamp, osłony
do lamp, natryski, prysznice, pisuary [armatura sanitarna], zbiorniki do płuczek ustępowych, instalacje i aparatura sanitarna, sedesy
[WC], toalety [WC], umywalki, urządzenia do kąpieli, wanny łazienkowe, wanny łazienkowe, wyposażenie do wanien łazienkowych, 35
zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, 39 pakowanie towarów.
(111) 324429
(220) 2019 03 21
(210) 497482
(151) 2019 09 24
(441) 2019 06 10
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUMA ZDARZEŃ
(540)

(591) biały, czarny, czerwony, szary, ciemnoszary
(531) 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, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania
fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione
i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka
do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie
z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy
do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25
odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe
inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe,
artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie
multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych,
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych
tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla
telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach
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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) 324430
(220) 2019 03 21
(210) 497490
(151) 2019 09 24
(441) 2019 06 10
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOŁO SIĘ KRĘCI
(540)

(591) biały, czarny, brązowy, beżowy, szary, ciemnobrązowy
(531) 11.03.08, 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
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[wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki
fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania
fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione
i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka
do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie
z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy
do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25
odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe
inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe,
artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie
multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych,
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych
tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla
telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach
handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public relations,
merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier,
zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby
umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach,
38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także
w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet,
organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału
cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych
i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi
emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki,
zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne,
dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu
ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-Iine 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.

komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki,
albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej,
papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie
[wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki
fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania
fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione
i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka
do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie
z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy
do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne,
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-Iine interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41
nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna,
usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż
i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie
interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem
sieci komputerowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań
i studiów nagrań, produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli.

(111) 324431
(220) 2019 03 21
(210) 497491
(151) 2019 09 24
(441) 2019 06 10
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lubelska agro-wiosna
(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

(111) 324432
(220) 2019 03 26
(210) 497716
(151) 2019 09 19
(441) 2019 06 03
(732) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ESPUKOL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, wyroby medyczne przeciw wzdęciom, preparaty farmaceutyczne
do leczenia zaburzeń układu pokarmowego, środki poprawiające
trawienie i perystaltykę jelit, środki przeciw wzdęciom oraz środki
przeczyszczające, płynne wyroby medyczne przeciw nadkwasocie
i chorobie wrzodowej, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze.
(111) 324433
(151) 2019 09 19

(220) 2019 03 26
(441) 2019 06 03

(210) 497717
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(732) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ESPUKOL
(540)

(591) pomarańczowy
(531) 01.15.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.11
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, wyroby medyczne przeciw wzdęciom, preparaty farmaceutyczne
do leczenia zaburzeń układu pokarmowego, środki poprawiające
trawienie i perystaltykę jelit, środki przeciw wzdęciom oraz środki
przeczyszczające, płynne wyroby medyczne przeciw nadkwasocie
i chorobie wrzodowej, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze.
(111) 324434
(220) 2019 03 26
(210) 497752
(151) 2019 09 19
(441) 2019 06 03
(732) KRAMARZ ROBERT PROTONE ADAPTACJE AKUSTYCZNE,
Alwernia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROTONE
(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 01.15.24, 26.04.04, 26.04.13, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 17 termicznie wiązana wata bawełniana, stosowana jako
materiał do izolacji akustycznej, płytki lekkiej konstrukcji z wełny mineralnej do celów izolacji akustycznej, laminaty zawierające pianki
poliamidowe do izolacji akustycznej, pianka do użytku w absorpcji
akustycznej, panele do barier izolacji akustycznej, arkusze akustyczne, płytki akustyczne, izolacje akustyczne, izolacje akustyczne
budynków, panele do izolacji akustycznej, tablice do izolacji akustycznej, pianka do izolacji akustycznej, arkusze akustyczne do izolacji, płytki akustyczne do izolacji, ekrany akustyczne do izolacji, 19
materiały budowlane niemetalowe o właściwościach akustycznych,
42 usługi akustycznego pomiaru przepływu powietrza, prowadzenie
badań inżynierskich, doradztwo techniczne, doradztwo techniczne
związane z projektowaniem, projektowanie techniczne i doradztwo.
(111) 324435
(220) 2018 10 29
(210) 492121
(151) 2019 09 06
(441) 2019 02 18
(732) Sun Pharmaceutical Industries Limited, Vadodara (IN)
(540) (znak słowny)
(540) BRAXA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i lecznicze.
(111) 324436
(220) 2019 03 27
(210) 497785
(151) 2019 09 13
(441) 2019 05 20
(732) NIEMIEC PAWEŁ, Opole (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Sicher Dach
(510), (511) 6 blacha, blacha aluminiowa, dwuróg blacharski, blacha
[płyty, arkusze], płyty, blacha pancerna, blacha stalowa cienka, płyta
[blacha] pancerna, blacharskie materiały budowlane, ocynkowane
arkusze blachy stalowej, ocynkowana gruba blacha stalowa, blachy
stalowe pokryte winylem, okładziny z blachy cienkiej, blacharskie
(materiały-) dla budownictwa, materiały blacharskie dla budownictwa, blacha (płyty, arkusze) z metalu, platerowane stalowe blachy
i arkusze, opakowania blaszane z białej blachy, metalowe blachy zabezpieczające do drzwi, arkusze blachy stalowej powlekanej winylem, blacha do pokrycia dachu z metalu, blacha metalowa, taśma
walcowana i zwój taśmy (szpula), drabiny metalowe, metalowe drabiny składane i drabiny, aluminiowe szczeble do drabin, metalowe
podpórki do drabin, metalowe przeciwwagi do drabin, drabiny me-
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talowe do bibliotek, drabiny ze stopniami metalowymi, ruchomy
stopnie [drabiny] z metalu, drabiny wykonane całkowicie z metalu,
wieszaki drabinowe z metalu, drabiny wykonane głównie z metalu,
drabiny i rusztowania, z metalu, ochronne ekrany metalowe, okiennice ochronne (metalowe), ochronne rusztowanie metalowe, narożniki
ochronne tynków metalowe, metalowe urządzenia ochronne
do okien, kraty metalowe do celów ochronnych, metalowe płytki
ochronne przy zamku drzwi, ściany ochronne bastionów wykonane
z materiałów metalowych, barierki bezpieczeństwa z metalu, wsporniki metalowe, wsporniki wysadzone metalowe, metalowe wsporniki
naciągające, metalowe wsporniki do kabli, wsporniki metalowe
do balustrad, wsporniki sufitowe z metalu, metalowe wsporniki
do pólek, wsporniki metalowe dla budownictwa, metalowe wsporniki na rury, metalowe wsporniki do mebli, wsporniki dystansujące
z metalu, wsporniki metalowe do przytwierdzania tablic pamiątkowych, metalowe wsporniki do półek [inne niż części mebli], poruszane wiatrem urządzenia metalowe odstraszające ptaki, drut ostrzowy
[żyletkowy], drut kolczasty, drut kolczasty (metalowy), śruby metalowe, metalowe, krótkie śruby do śrub blokujących, samogwintujące
śruby metalowe, metalowe śruby kotwowe, metalowe śruby mocujące, metalowe śruby oczkowe, samogwintujące śrubki metalowe, metalowe podkładki do śrub, nakrętki śrub z metalu, metalowe osłony
na śruby, metalowe śruby mocowane jednostronnie, śruby metalowe
[elementy łączące], śruby skrzydełkowe [elementy łączące] metalowe, śruby do łączenia przewodów, metalowe, metalowe śruby z łbem
sześciokątnym, metalowe śruby w kształcie litery u, śruby metalowe
do wkręcania w lód, metalowe tuleje rozszerzane służące do przymocowywania śrub, metalowe śruby kotwowe do łączenia elementów mostu, metalowe śruby oczkowe z końcówką w kształcie kulki,
metalowe wkręty z oczkiem, metalowe wkręty do drewna, metalowe
wkręty dociskowe, wkręcane nakrętki metalowe, stopnie schodów
metalowe, metalowe stopnie do drzewa, metalowe płaskie podkładki pod stopy, podłogi wykonane ze stopów metali, odlewy budowlane ze stopów metali, drut ze stali stopowej [nieelektryczny], półprodukty z ołowiu lub jego stopów, półprodukty z cyny lub jej stopów,
półprodukty z aluminium lub jego stopów, półprodukty z niklu lub
jego stopów, metalowe stopnie pomostowe stosowane do rusztowań, przenośne stopnie trapu wykonane z metalu, drut ze stopów
metali nieszlachetnych [z wyjątkiem drutu topikowego], architektoniczne elementy konstrukcyjne wykonane z metali nieszlachetnych
i ich stopów, dachówka metalowa, dachówki metalowe, metalowe
naroża dachu, dachy (pokrycia-) metalowe, metalowe grzbiety dachu, pokrycia dachów, metalowe, metalowe pokrycia dachów, metalowe panele dachowe, metalowe otwory dachowe, metalowa więźba dachowa, metalowe materiały dachowe, metalowe elementy
dachowe, metalowe płyty dachowe, metalowe więźby dachowe,
metalowe szkielety dachowe, pokrycia dachowe metalowe, dachowe rynny metalowe, płytki dachowe metalowe, metalowe okna dachowe, okna dachowe metalowe, metalowe dachówki holenderskie,
haki do dachówek, dachówki esówki metalowe, kątowniki stalowe
do dachów, membrany dachowe z metalu, metalowe, dachowe
otwory wentylacyjne, kosze dachowe [budownictwo] metalowe, deski dachowe z metalu, wiatrowskazy [kurki dachowe] metalowe, materiały do obróbki dachu metalowe, dachy z metalu na konstrukcje,
metalowe, dachowe okna półkoliste [okna], aluminiowe materiały
uszczelniające do krycia dachów, okładzinowe panele metalowe
do pokrywania dachów, ołowiane materiały uszczelniające do krycia
dachów, materiał do pokrywania dachów z metalu, metalowe okna
dachowe w kształcie kopuły, łupki, płytki dachowe (zaczepy do-) metalowe, metalowe pokrycia dachowe zawierające ogniwa słoneczne,
metalowe kosze dachowe do użytku w budownictwie, metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami słonecznymi, metalowe
pokrycia dachowe, z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, listwy metalowe, listwy profilowe metalowe dla budownictwa, listwy
profilowane metalowe dla budownictwa, listwy metalowe do mocowania okien [kitlistwy], obicia listwami lub osiatkowania pod tynk
(metalowe), stal w formie arkuszy, prętów, listew i kęsów, daszki z metalu z umocowanymi lub ruchomymi listwami, metalowe urządzenia
do mocowania, kątowniki stalowe, kątowniki metalowe, kątowniki
stalowe metalowe, metalowe kątowniki stalowe, sworznie metalowe
z płaskimi łbami i otworami na zawleczkę, metalowe łączniki dokowe, metalowe łączniki gwintowane, łączniki rurowe z metalu, metalowe łączniki do ogrodzeń, łączniki do prętów metalowe, metalowe
łączniki do rur, łączniki do rur [metal], łączniki metalowe do rusztowań, metalowe łączniki do prętów, metalowe elementy łączące
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do rynien, metalowe łączniki w kształcie pierścienia, rozciągarki
do taśm żelaznych (łączniki napinające), opaski zaciskowe metalowe
do łączenia rur, łączniki [złącza] wykonane z metalu do rur, klamry
metalowe, zaciski [klamry] metalowe, klamry [zaciski] metalowe,
klamki do drzwi metalowe, klamry pasów maszynowych, metalowe,
klamry zaciskowe z metalu, klamry do użytku w budownictwie, rygle
do klamek, zasuw, metalowe, drut, drut aluminiowy, druty mosiężne,
druty tytanowe, drut nieelektryczny pleciony, drut ze stali, drut
na żyłki, drut do belowania, nieelektryczne druty jednowłóknowe,
druty pokryte topnikiem, nieelektryczne druty żelazne, druty na liny,
wiązania z drutu, drut metalowy [metale nieszlachetne], miedź (drut
z-) nieizolowany, metalowe druty na liny, druty naciągowe z metalu,
przewody drutowe jako splotki, drut metalowy [z metali nieszlachetnych], napinacze drutu metalowe [zaciski naprężające], kosze szańcowe [gabiony] z drutu stalowego, przewody drutowe z metali nieszlachetnych, nieelektryczne, metalowe przewody drutowe
do wiązania przedmiotów, przewody nieelektryczne i przewody drutowe z metali nieszlachetnych, okapy metalowe, metalowe podkładki zabezpieczające, łańcuchy zabezpieczające, metalowe, metalowe
kołki zabezpieczające, metalowe kulkowe kołki zabezpieczające, zamknięcia zabezpieczające z metalu, pojemniki zabezpieczające
z metalu, szyny zabezpieczające przed uderzeniem metalowe, kosze
metalowe, kosze szańcowe z metalu, kosze z metali nieszlachetnych,
dopasowane wkładki do koszy metalowych, kosze z metali nieszlachetnych do użytku przemysłowego, metalowe kosze okienne, kominy stalowe, wilki kominkowe, kominy metalowe, deflektory kominowe metalowe, kominowe trzony metalowe, metalowe bloki
kominowe, metalowe końcówki kominowe, wykładziny kominowe
metalowe, metalowe okładziny kominowe, nasady kominowe metalowe, strażaki kominowe metalowe, metalowe obudowy kominkowe, metalowe ruszty do kominków, modułowe systemy kominów
ze stali, obudowy kominków [gzymsy i obudowy] z metalu, wywietrzniki [otwory wentylacyjne] z metalu dla budownictwa, nity
metalowe, nitośruby metalowe, gwoździe, gwoździe metalowe, metalowe gwoździe murarskie, metalowe gwoździe druciaki, gwoździe
mocujące metalowe, gwoździe kwadratowe wykrawane, metalowe
gwoździe tapicerskie, gwoździe do wieszania obrazów, podkowy
(gwoździe, hufnale do-), gwoździe z szeroką główką [ćwieki], gwoździe bez główki do szyb, gwoździe z szeroką główką metalowe,
gwoździe bez główki [kołki ustalające] metalowe, taśmy metalowe,
taśma miedziana, taśma stalowa, taśmowanie metalowe, taśmy
z metalu, taśma stalowa [bednarka], stal (taśmy ze-), cienkie tasiemki
metalowe, stal w formie taśm, taśmy metalowe do naroży, taśmy
do związywania metalowe, napinacze taśm metalowych [zaciski naprężające], żelazo (napinacze taśm-) [zaciski naprężające], stal taśmowa walcowana na zimno, metalowe uszczelnienia okien i drzwi (taśmy), metalowe tasiemki identyfikacyjne do systemów pobierania
krwi, tasiemki z metali nieszlachetnych do identyfikowania ptaków,
19 alabaster, alabastrowe szkło, altany [konstrukcje niemetalowe],
arkusze i pasy z tworzyw sztucznych do znakowania dróg, asfalt, asfaltowe (nawierzchnie-), azbestowa (zaprawa-), azbestowy (cement-),
balustrady niemetalowe, baraki, bednarska klepka (drewno na-), belki po liczko we/wangi [części schodów] niemetalowe, beton, betonowe elementy budowlane, bitumiczne powłoki dachowe, bitumiczne
wyroby dla budownictwa, boazerie, bramki wejściowe kołowrotowe,
niemetalowe, budki telefoniczne niemetalowe, budowlana (tektura-)
[asfaltowana], budowlane (konstrukcje-) niemetalowe, budynki niemetalowe przenośne, cegły, cement, chlewy, nie z metalu, cukrowa
trzcina (brykiety z wytłoków z-) [materiał budowlany], cumowanie
(pachołki do-) niemetalowe, deski [drewno budowlane], deski podłogowe, deski podłogowe [drewniane], domy z prefabrykatów [zestawy do montażu], drewniane forniry, drewno budowlane, drewno
częściowo obrobione, drewno do wytwarzania przedmiotów użytku
domowego, drewno na profile, drewno obrobione, drogi (materiały
do budowy i pokryć-), drogi (materiały wiążące do naprawy-), drzwi
niemetalowe, drzwi pancerne niemetalowe, drzwi wahadłowe niemetalowe, drzwiowe (ościeżnice-) niemetalowe, drzwiowe (płyty-)
niemetalowe, dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu lub marmuru, dźwigary niemetalowe, elementy budowlane (niemetalowe-)
w postaci płyt, elementy krawędziowe do kształtowania terenu
z tworzyw sztucznych, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, filc dla budownictwa, formy odlewnicze niemetalowe,
ganki niemetalowe, do budownictwa, garncarska glina, geotekstylia,
gips [materiał budowlany], glina, glina ceglarska, granit, granulat
szklany do znakowania dróg, grobowce [pomniki] niemetalowe, gro-
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bowce podziemne [krypty] niemetalowe, groby lub nagrobki (ogrodzenia niemetalowe-), groby niemetalowe, grzędy, gumowe łożyska
do izolacji sejsmicznej budynków, harmonijkowe (drzwi-) niemetalowe, harmonijkowe drzwi niemetalowe, izolacyjne (szkło-) [budownictwo], kamieniarstwo (wyroby-), kamienie (materiały wiążące
do produkcji-), kamień, kamień budowlany, kamień żużlowy, kanały
[dukty] niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, karton budowlany, karton z miazgi drzewnej do użytku w budownictwie, kątowniki, niemetalowe, kesony dla budownictwa podwodnego, klinkier (kruszywo-), kominowe (deflektory-) niemetalowe,
kominowe (nasady-) niemetalowe, kominowe (przedłużacze-) niemetalowe, kominowe trzony niemetalowe, kominy niemetalowe,
konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, korek aglomerowany do budownictwa, kostka brukowa drewniana, kratownice
niemetalowe, kreda [surowiec], krokwie dachowe, kryształ górski,
ksylolit, kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, kurniki niemetalowe, listwy niemetalowe, listy (skrzynki na-) murowane, lodowiska [konstrukcje niemetalowe], lupek, lupki dachowe, łupkowa
(dachówka-), łupkowy (proszek-), magnezjowy (cement-), malarskie
komory natryskowe niemetalowe, margiel wapienny, marmur, maszty [słupy] niemetalowe, maszty flagowe, niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, materiały do pokryć nawierzchni drogowych,
moskitiery niemetalowe, mozaiki dla budownictwa, nadproża niemetalowe, nagrobki, nawierzchnie tłuczniowe, niemetalowe konstrukcje szklarni, niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, niemetalowe płytki ścienne, niemetalowe ramy do okien szklanych,
niemetalowe słupy, obudowy kominków, niemetalowe, ochronne
(bariery-) drogowe niemetalowe, ogniotrwała (glina-), ogniotrwałe
materiały budowlane, niemetalowe, ogniotrwałe powłoki cementowe, okienne szkło, z wyjątkiem stosowanego w pojazdach, okiennice
niemetalowe, okładziny drewniane, okna witrażowe, okna żaluzjowe
niemetalowe, okrycia niemetalowe dla budownictwa, oliwin dla budownictwa, opancerzenie z płyt, niemetalowe, osłony pancerne, niemetalowe, pak, paleniska (cement do budowy-), palisady niemetalowe, parapety okienne (niemetalowe-), parkiety, parkowanie rowerów
(urządzenia niemetalowe do-), piasek, z wyjątkiem piasku formierskiego, piaskowiec dla budownictwa, piece hutnicze (cement do budowy-), platformy prefabrykowane, niemetalowe, platformy wyrzutni rakietowych, niemetalowe, płoty, parkany niemetalowe, płytki
ścienne niemetalowe dla budownictwa, płyty brukowe, niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, płyty cementowe, płyty do brukowania wykonane z materiałów niemetalowych, płyty nagrobne
niemetalowe, płyty pamiątkowe, niemetalowe, pływackie baseny
[konstrukcje niemetalowe], podkłady kolejowe niemetalowe, podłogi niemetalowe, podłogowe płytki niemetalowe, podłogowe płyty
parkietowe, pokrycia dachowe niemetalowe zawierające baterie słoneczne, pokrycia dachowe z gontów, pokrycia ścienne nie z metalu,
pomniki niemetalowe, pomosty niemetalowe do cumowania (pływające-), popiersia z kamienia, betonu lub marmuru, porfir [kamień],
posążki z kamienia, betonu lub marmuru, powłoki [materiały budów
lane], profile niemetalowe dla budownictwa, profile niemetalowe
do gzymsów, ptaki (wanienki dla-) [konstrukcje niemetalowe], ptaszarnie niemetalowe [konstrukcje], rurociągi zasilające, niemetalowe,
rury (spustowe-) niemetalowe, rury (sztywne-), niemetalowe [budownictwo], rury drenażowe niemetalowe, rury kamionkowe, rury
wodociągowe niemetalowe, rusztowania niemetalowe, rynny (dachowe-) niemetalowe, schody (stopnie-) niemetalowe, schody niemetalowe, siding winylowy [materiały budowlane], silosy niemetalowe, sklejka, słupy cementowe, słupy niemetalowe dla budownictwa,
słupy niemetalowe dla linii elektroenergetycznych, słupy ogłoszeniowe niemetalowe, słupy telegraficzne niemetalowe, smoła, smoła
węglowa, smołowane taśmy do użytku w budownictwie, srebrny
piasek, stajnie, statuetki z kamienia, betonu lub marmuru, stele nagrobkowe, niemetalowe, sufity niemetalowe, szalówki [ciesielstwo],
szalunki niemetalowe do betonu, szklarnie przenośne niemetalowe,
szkło bezodpryskowe, szkło budowlane, szkło emaliowane, do celów
budowlanych, szkło okienne do użytku w budownictwie, szkło płaskie walcowane [okienne] do użytku w budownictwie, sztuczny kamień, ścianki działowe niemetalowe, ścianki szczelne niemetalowe,
ścieki (uliczne-) niemetalowe, świecąca kostka brukowa, tablice nagrobkowe niemetalowe, tablice sygnalizacyjne nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, tarcica, targowe (pawilony-), terakota [materiał budowlany], tłuczeń, trampoliny niemetalowe, trzcina
do użytku w budownictwie, tuf wapienny, tynk, wapień, wapno, włazy (pokrywy do-) niemetalowe, wolnostojące niemetalowe konstruk-
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cje chroniące przed słońcem, wsporniki niemetalowe do użytku
w budownictwie, wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe,
zaprawy budowlane, zawory przewodów drenażowych, niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, zawory wodociągowe niemetalowe
i nie z tworzyw sztucznych, zbiorniki murowane, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, znaki nawigacyjne niemetalowe, nieświecące, znaki nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, żaluzje [zewnętrzne]
niemetalowe i nietekstylne, żużel [materiał budowlany], żwir, bitumowe membrany uszczelniające, membrany dachowe z pcv, membrany do pokryć dachowych, wodoodporne membrany bitumiczne
wzmacniane włóknem szklanym, odporne na wilgoć membrany
z materiałów z tworzyw sztucznych, bitumiczne produkty w postaci
membran do zabezpieczania przed wodą, produkty bitumiczne
w postaci membran do zabezpieczania przed wilgocią, folie z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie, smołowane taśmy
do użytku w budownictwie, smołowane (taśmy-) dla budownictwa,
dźwiękoszczelne okapy [konstrukcje], nie z metalu, faliste arkusze
wykonane z materiałów z tworzyw sztucznych [materiały dachowe],
płytki mocowane na gwoździach [niemetalowe] do łączenia wiązarów dachowych, mastyki/masy uszczelniające dachowe na bazie asfaltu, dachowe naświetla półkoliste [okna] z materiałów niemetalowych, włókna nietkane do użytku przy kryciu dachów, przewody
wodne z tworzyw sztucznych na dachy, rury niemetalowe do dachowych instalacji odwadniających, niemetalowe płyty dachowe o właściwościach izolacyjnych, płytki łupkowe dachowe z zaprawy cementowej, okna dachowe wykonane z tworzyw sztucznych, okładzinowe
panele niemetalowe do pokrywania dachów, materiały zawierające
bitumy do krycia dachów, niemetalowe materiały budów lane do pokrywania dachu, płytki szklane [nie do pokrywania dachu], blacha
z tworzyw sztucznych na dachy, płytki łupkowe do okładzin dachowych, przewody wentylacyjne okien dachowych (niemetalowe-),
przezroczyste dachówki z tworzyw sztucznych, polipropylenowe arkusze faliste [pokrycia dachowe], okna dachowe (nie z metalu), bitumiczne fugi na powłoki dachowe, panele dachowe przeszklone [niemetalowe ramy], rynny dachowe, nie z metalu, bituminizowane
materiały na pokrycia dachowe, szczeliwa dachowe na bazie smoły,
tkaniny niemetalowe do wzmacniania dachów, płytki szklane do pokrywania dachu, szczeliwo bitumiczne do pokrywania dachu, dachówki, nie z metalu, dachówki holenderskie [esówki, holenderki],
dachówki z zaprawy cementowej, dachowe otwory wentylacyjne
(niemetalowe-), deski dachowe [z drewna], płyty dachowe [z drewna], wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe, filc do pokrywania dachów, płyty do dachów (niemetalowe-), niemetalowe obróbki blacharskie dachu, dachy (niemetalowe konstrukcje pokryć-),
materiały do pokrywania dachu, glazurowane dachówki ceramiczne,
asfaltowe powłoki dachowe, dachowe (pokrycia-) niemetalowe, niemetalowe pokrycia dachowe, pokrycia dachowe, niemetalowe, papa
dachowa asfaltowa, deski dachowe (niemetalowe-), smołowana
papa dachowa, panele dachowe, niemetalowe, płytki łupkowe dachowe, filcowe pokrycia dachowe, asfaltowy filc dachowy, niemetalowe płyty dachowe, krawędzie dachów (niemetalowe-), warstwy
izolacyjne dachu, niemetalowe dachówki, dachówki gliniane, dachówki kamienne, dachówki ceramiczne, papa dachowa, cement dachowy, szklane dachy, 37 asfaltowanie, budowa i naprawa magazynów, budownictwo, ciesielstwo, instalacja i naprawa sprzętu ochrony
przeciwpowodziowej, instalacja narzędzi na placach budowy, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, instalowanie i naprawa
urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie
oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, izolowanie budynków,
konsultacje budowlane, lakierowanie, malowanie, malowanie lub naprawa znaków, montaż drzwi i okien, montaż i naprawa instalacji
alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż rusztowań, murarstwo, mycie, nadzór budowlany, naprawa linii wysokiego napięcia, naprawy podwodne, nitowanie, odśnieżanie, rozbiórka budynków, szlifowanie papierem ściernym,
tapetowanie, tynkowanie, układanie kabli, układanie nawierzchni
drogowych, usługi dekarskie, usługi doradztwa budowlanego, usługi elektryków, usługi hydrauliczne, uszczelnianie budynków, wiercenie głębokich szybów naftowych lub gazowych, wiercenie studni,
wynajem buldożerów, wynajem koparek, wynajem pomp do drenażu, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu do oczyszczania dróg, wynajem żurawi, wypożyczanie maszyn do czyszczenia,
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zabezpieczanie przed korozją, izolowanie dachów, izolacja dachów,
naprawa dachów, konserwacja dachów, rozbiórka dachów, montaż
belkowania dachu, pokrywanie dachów papą, usługi instalacji dachów, instalacja pokryć dachowych, ponowna obróbka powierzchni
dachów, nakładanie powłok nieprzemakalnych na dachy, układanie
dachówek i płytek łupkowych, konserwacja i naprawa rynien dachowych, układanie dachówki, murowanie lub murowanie z bloczków,
izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, instalacja materiałów izolacyjnych w budynkach, na dachach i w konstrukcjach.

(111) 324437
(220) 2018 10 08
(210) 491406
(151) 2019 08 07
(441) 2019 04 01
(732) LEŚNIAK TOMASZ KANCELARIA LESTA, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REKONSTRUKCJA ZDROWIA
(540)

(591) biały, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24, 24.15.01, 24.15.13
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo zawodowe, zarządzanie
ryzykiem, obsługa administracyjna firm na zlecenie, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, usługi związane
z organizowaniem, tworzeniem i prowadzeniem spółek, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, rekrutacja personelu, sprzedaż
sprzętu medycznego i urządzeń rehabilitacyjnych, sprzedaż dla osób
trzecich usług medycznych i rehabilitacyjnych, reklama, 36 usługi
związane z ubezpieczeniem i zawieranie umów ubezpieczeniowych,
usługi świadczone ubezpieczonym i ubezpieczającym, ubezpieczenia zdrowotne, usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypadków
i zdrowotnych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, usługi finansowe, wycena finansowa, usługi kredytowe, finansowanie leczenia,
39 pomoc w przypadku awarii samochodu, holowanie, informacje
i pośrednictwo w transporcie, usługi turystyczne, transport sanitarny, transport osób chorych, transport osób niepełnosprawnych, 41
organizowanie, obsługa i prowadzenie szkoleń oraz pracowni specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, publikowanie książek, czasopism, tekstów,
doradztwo zawodowe, porady w zakresie zawodu lub zmiany zawodu, porady w zakresie kształcenia lub edukacji, prowadzenie kursów,
44 działalność uzdrowiskowa, sanatoria, pensjonaty, opieka medyczna, opieka osób niepełnosprawnych oraz osób poszkodowanych,
wypożyczanie sprzętu medycznego, porady medyczne i rehabilitacja osób niepełnosprawnych, usługi medyczne ortopedyczne psychologiczne, psychiatryczne, usługi telemedyczne, 45 usługi prawne, doradztwo prawne, ekspertyzy prawne.
(111) 324438
(220) 2018 10 08
(210) 491409
(151) 2019 08 14
(441) 2019 04 01
(732) LEŚNIAK TOMASZ KANCELARIA LESTA, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REKONSTRUKCJA ZDROWIA WRAZ Z POWROTEM DO
SAMODZIELNOŚCI
(540)

(591) biały, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24, 24.15.01, 24.15.13
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo zawodowe, zarządzanie
ryzykiem, obsługa administracyjna firm na zlecenie, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, usługi związane
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z organizowaniem, tworzeniem i prowadzeniem spółek, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, rekrutacja personelu, sprzedaż
sprzętu medycznego i urządzeń rehabilitacyjnych, sprzedaż dla osób
trzecich usług medycznych i rehabilitacyjnych, reklama, 36 usługi
związane z ubezpieczeniem i zawieranie umów ubezpieczeniowych,
usługi świadczone ubezpieczonym i ubezpieczającym, ubezpieczenia zdrowotne, usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypadków
i zdrowotnych, zbiorki funduszy na cele dobroczynne, usługi finansowe, wycena finansowa, usługi kredytowe, finansowanie leczenia,
39 pomoc w przypadku awarii samochodu, holowanie, informacje
i pośrednictwo w transporcie, usługi turystyczne, transport sanitarny, transport osób chorych, transport osób niepełnosprawnych, 41
organizowanie, obsługa i prowadzenie szkoleń oraz pracowni specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, publikowanie książek, czasopism, tekstów,
doradztwo zawodowe, porady w zakresie zawodu lub zmiany zawodu, porady w zakresie kształcenia lub edukacji, prowadzenie kursów,
44 działalność uzdrowiskowa, sanatoria, pensjonaty, opieka medyczna, opieka osób niepełnosprawnych oraz osób poszkodowanych,
wypożyczanie sprzętu medycznego, porady medyczne i rehabilitacja osób niepełnosprawnych, usługi medyczne ortopedyczne psychologiczne, psychiatryczne, usługi telemedyczne, 45 usługi prawne, doradztwo prawne, ekspertyzy prawne.

(111) 324439
(220) 2018 10 10
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 23
(732) SIMINIAK MARIETTA, Baranowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Makeup Mafia
(540)

(210) 491500

(591) biały, czarny, różowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 10.05.25, 20.01.05, 02.09.23
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, błyszczyki do ust,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, chusteczki nasączane preparatami
do demakijażu, kosmetyki, kosmetyki do brwi, kredki do oczu, kosmetyki do makijażu twarzy, brwi, oczu i ust, kosmetyki do makijażu,
kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, maski kosmetyczne, mydła, olejki do celów kosmetycznych, pomadki do ust, pomady
do celów kosmetycznych, płyny do skóry, płyny do użytku kosmetycznego, preparaty do celów kosmetycznych, preparaty do demakijażu, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty i przybory toaletowe, produkty perfumeryjne, pudry do twarzy, rzęsy sztuczne,
szampony i odżywki do włosów, szampony oraz odżywki do stosowania podczas mycia i pielęgnacji naturalnego włosia, tusze do rzęs,
waciki do celów kosmetycznych, patyczki kosmetyczne, zestawy
kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kremy w postaci fluidu, 9 etui
na okulary, etui na smartfony, kalkulatory kieszonkowe, kijki do robienia sobie zdjęć (selfie), pokrowce na aparaty, pokrowce do tabletów, pokrowce na laptopy, pokrowce na lampy fotograficzne,
pokrowce na smartfony, pokrowce na statywy fotograficzne, torby
do noszenia komputerów, 16 artykuły biurowe z wyjątkiem mebli,
artykuły papiernicze, bibułki matujące, bloki, blankiety, broszury
informacyjne, czasopisma, długopisy, druki, etykiety z papieru lub
kartonu, face charty, formularze, indeksy, kalendarze, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karton, katalogi, koperty, materiały
drukowane, materiały do pisania, materiały piśmienne, materiały
szkoleniowe i instruktażowe, nalepki, notatniki, notesy, naklejki, opakowania z papieru lub kartonu, papier, planery, podkładki do pisania,
prospekty, pudełka z papieru lub kartonu, ręczniki papierowe, w tym
do twarzy, roll’upy, rysunki, skorowidze, segregatory, szablony, teczki
z papieru lub tworzyw sztucznych, terminarze, torby papierowe, torebki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, temperówki
do ołówków, vouchery prezentowe,, woreczki, w tym worki na śmieci, zeszyty do pisania, 18 kosmetyczki na przybory do makijażu, kosmetyczki na przybory toaletowe, kufry i kuferki na kosmetyki oraz
przybory kosmetyczne, kufry makijażowe specjalistyczne, parasole
przeciwdeszczowe, parasole przeciwsłoneczne, parawany plażowe,
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pasy do przechowywania pędzli oraz przyborów makijażowych, plecaki, pojemniki na kosmetyki, pojemniki na przybory do makijażu,
portfele, portmonetki, przywieszki do bagażu, saszetki, teczki, torby na bagaż, torby podręczne, torby podróżne, torby plażowe, torby na pasku (nerki), torby na zakupy, torby na ramię, torebki, walizki
i walizeczki podróżne, 20 dekoracje, elementy wystroju do salonów
piękności, etykiety z tworzyw sztucznych, fotele do wizażu, kosze
z pokrywą, kosze z tworzyw sztucznych, krzesła, w szczególności
krzesła makijażowe oraz reżyserskie, lusterka ręczne, lusterka do toreb, lustra i lusterka toaletowe, lustra makijażowe z podświetleniem,
a także bez podświetlenia, meble, w szczególności do wyposażenia
salonów piękności, opaski z tworzyw sztucznych, ozdoby z tworzyw
sztucznych, parawany (meble), poduszki, pojemniki do pakowania
z tworzyw sztucznych, pojemniki niemetalowe, pudełka drewniane
lub z tworzyw sztucznych, stojaki na czasopisma, standy oraz stojaki
na kosmetyki oraz przybory kosmetyczne i makijażowe, stoliki, stoły,
szkatułki nie z metali szlachetnych, tablice ogłoszeniowe oraz suchościeralne, tace niemetalowe, toaletki, wyroby stolarskie, wyroby wikliniarskie, 21 aplikatory do kosmetyków, buteleczki, butelki, cukiernice, czajniki do herbaty, dezodoranty zapachowe do pomieszczeń,
dozowniki do mydła, dzbanki, figurki, ozdoby i statuetki z porcelany,
ceramiki, gliny, terakoty i szkła, a także drewna i tworzyw sztucznych,
flakony na produkty perfumeryjne, etui na pędzle do makijażu, filiżanki, foremki do wycinania ciasteczek, formy do ciast i ciastek, gąbki
czyszczące, gąbki do makijażu, gąbki toaletowe, karafki na napoje,
kosmetyczki na przybory toaletowe, kosmetyczne puderniczki, kosze do użytku domowego, kosze na papier, kosze na śmieci, kubki,
kubki z papieru lub tworzyw sztucznych, kubły, miseczki, miski
ze szkła, mydelniczki, naczynia ceramiczne, naczynia na napoje,
naczynia szklane do napojów, narzędzia do czyszczenia, nesesery
na przybory do makijażu oraz przybory toaletowe, osłonki na pędzle
do makijażu, packi na muchy, pędzelki kosmetyczne, pędzle do makijażu, podkładki na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych,
podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych,
pojemniki, w szczególności na przybory toaletowe oraz do użytku
domowego, podstawki, porcelana i wyroby podobne, półmiski, przybory do użytku w gospodarstwie domowym, przybory kosmetyczne,
przybory toaletowe, przyrządy do demakijażu, pudełka i pudełeczka,
w tym w szczególności na mydło oraz do żywności, pudełka szklane,
puderniczki oraz puszki do pudru, rękawice kuchenne, rozpylacze
zapachowe, serwisy do herbaty, serwisy do kawy, skarbonki, słoiki
na ciasta, słoiczki do produktów kosmetycznych i pielęgnacyjnych,
słomki do picia, spodeczki, stroiki na świece, szczoteczki do makijażu, szczoteczki toaletowe, szczoteczki do paznokci, szklane naczynia
do picia, szmatki do czyszczenia, szpatułki kosmetyczne, ściereczki
do użytku domowego, śniadaniówki, świeczniki, tace i tacki z drewna
oraz tworzyw sztucznych, talerze, termoizolacyjne pojemniki na napoje, wazony, wyroby ceramiczne, wyroby szklane, zastawa stołowa,
wyroby kryształowe, urządzenia do mycia pędzli służących do makijażu, urządzenia do suszenia pędzli służących do makijażu, 25 bluzki,
bluzy, bluzy z kapturem, bielizna, chusty, czapki, fartuchy, kamizelki,
klapki, koszule, koszulki z krótkim rękawem, kominy na szyję, maski
na oczy do spania, nakrycia głowy, odzież, w szczególności do noszenia w mieście oraz spędzania czasu wolnego, odzież sportowa, opaski na głowę, pasy do przechowywania pieniędzy, pelerynki, peleryny fryzjerskie i makijażowe, podkoszulki bez rękawów, rękawiczki,
rękawiczki bez palców, spodnie materiałowe, szale, szaliki, szlafroki,
35 ekspozycja towarów, kolportaż próbek, marketing ukierunkowany, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
pokazy produktów, produkcja filmów reklamowych, prowadzenie
sprzedaży detalicznej i hurtowej za pośrednictwem sklepów internetowych, a także sklepów stacjonarnych w zakresie produktów
własnych oraz towarów oferowanych przez podmioty współpracujące, publikowanie tekstów reklamowych, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi promocyjne na rzecz osób
trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej i hurtowej, usługi reklamy i zarządzania w działalności
handlowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, usługi pośrednictwa w handlu, 41 dostarczanie filmów (nie do pobrania) przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, fotografia, kształcenie
praktyczne (pokazy), nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenie), produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, publikowanie
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książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, udostępnianie filmów
on-line (nie do pobrania), udostępnianie publikacji elektronicznych
(nie do pobrania), usługi studia nagrań, usługi w zakresie oświaty
(nauczanie), 44 usługi świadczone w salonach piękności, usługi makijażystów, wizażystów i linergistów, usługi doradztwa i konsultacji
w zakresie makijażu, kosmetyków, urody i wizerunku.

(732) GAZDA PIOTR P.P.H.U. MORIS, Dęblin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALUROLI
(540)

(111) 324440
(220) 2019 02 28
(151) 2019 09 20
(441) 2019 04 29
(732) PRYLEWSKI ZBIGNIEW ADAM, Krobia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nocti
(540)

(591) żółty, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02, 29.01.08
(510), (511) 6 moskitiery metalowe, rolety metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, rolety zaciemniające (zewnętrzne) z metalu, 20
rolety wewnętrzne, rolety okienne, rolety materiałowe wewnętrzne,
rolety do okien, rolety okienne tekstylne wewnętrzne, rolety wykonane z drewna (wewnętrzne), 24 moskitiery.

(210) 496531

(591) zielony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 widowiska muzyczne, koncerty muzyczne, muzyczne
usługi wydawnicze, występy muzyczne na żywo, występy zespołów muzycznych na żywo, występy zespołów rockowych na żywo,
prezentacja występów zespołów muzycznych na żywo, usługi rozrywkowe w postaci występów zespołów muzycznych, występy muzyczne i piosenkarskie, koncerty muzyczne za pośrednictwem radia,
koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, usługi w zakresie
produkcji muzycznej, usługi rozrywkowe świadczone przez grupy
muzyczne, usługi rozrywki muzycznej świadczone przez grupy wokalne, muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania
muzyki, muzyczne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach
przeznaczonych do występów, publikowanie tekstów w postaci płyt
CD-ROM, nagrywanie muzyki, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu .
(111) 324441
(220) 2019 04 12
(151) 2019 09 25
(441) 2019 06 03
(732) KUNICKI WOJCIECH BIURFAN, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIURFAN BIUROWY SKLEP INTERNETOWY
(540)

(210) 498659

(591) czerwony, niebieski
(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz poprzez
sklep internetowy: artykułów biurowych, artykułów papierniczych
i piśmienniczych, urządzeń biurowych, wyposażenia biur, środków
higieny, środków czystości, artykułów spożywczych.
(111) 324442
(220) 2019 04 29
(210) 499257
(151) 2019 09 24
(441) 2019 06 10
(732) MIEJSKI DOM KULTURY W WOŁOMINIE, Wołomin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HUTA teatr
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 41 usługi edukacyjne i rozrywkowe.
(111) 324443
(151) 2019 09 24

(220) 2019 04 29
(441) 2019 06 10

(210) 499264

(111) 324444
(220) 2018 02 14
(210) 482358
(151) 2019 08 28
(441) 2018 05 28
(732) POWERS PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czapury (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POWERS PARTNER
(540)

(591) biały, czarny, żółty
(531) 29.01.13, 26.03.01, 26.03.18, 26.03.19, 26.05.01, 26.05.06,
27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.17, 18.01.14, 18.01.15, 18.01.23
(510), (511) 35 usługi reklamowe i promocyjne, usługi doradcze w zakresie zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzenie sklepu z maszynami, częściami do maszyn, silnikami, pojazdami oraz częściami do pojazdów, prowadzenie sklepu internetowego
z maszynami, częściami do maszyn, silnikami, pojazdami oraz częściami do pojazdów, 37 usługi naprawy pojazdów, maszyn i silników,
instalowanie maszyn, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo
zniszczonych, regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych, wynajem koparek.
(111) 324445
(220) 2018 02 28
(210) 482889
(151) 2019 09 09
(441) 2019 04 23
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG
GRUNTPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kalisz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) lazur
(510), (511) 3 płyny do spryskiwaczy szyb, płyny do czyszczenia szkła,
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki
antykorozyjne, amoniak stosowany jako detergent, soda krystaliczna
do czyszczenia, zapachy samochodowe, soda wybielająca, preparaty
antystatyczne do celów domowych, preparaty do usuwania barwników, preparaty do usuwania farb, oleje czyszczące, kosmetyki, preparaty do mycia, środki do wybłyszczania, wybielacze plam.
(111) 324446
(220) 2016 06 22
(210) 458186
(151) 2019 09 18
(441) 2016 12 05
(732) KOZINA MIROSŁAW INTER-LEATHER, Dobra (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PUCCINI
(510), (511) 9 etui na okulary, wagi do walizek, 14 etui na zegarki, zegarki, łańcuszki do zegarków, zegarki na rękę, zegary, zegarki: elektryczne, słoneczne, sterujące, stojące, wiszące, ścienne, bransoletki,
paski do zegarków, obudowy do zegarów, pudełka do zegarów,
szkiełka, tarcze, wahadełka, zegarki minutniki, 16 artykuły biurowe,
artykuły piśmienne, albumy, bloczki do pisania, pióra wieczne, pióra
ze stali, gumki do ścierania, kalendarze, katalogi, obsadki do piór, notesy podręczne, okładki na dokumenty, ołówki automatyczne, ołówki węglowe, piórniki, długopisy, podstawki do długopisów, przybory
do pisania, zestawy do pisania, przyrządy do rysowania.
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(111) 324447
(220) 2016 11 22
(210) 464214
(151) 2019 09 26
(441) 2017 01 09
(732) E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOT FUN ENERGY DRINK
(540)

(591) czerwony, czarny, żółty, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne.
(111) 324448
(220) 2016 12 19
(151) 2019 09 05
(441) 2019 05 20
(732) GRECOS HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOT DEALS
(540)

(210) 465423

(591) niebieski
(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 39 organizacja podróży oraz wycieczek turystycznych,
usługi świadczone przez przewodników turystycznych, zwiedzanie
turystyczne, usługi biur podróży i biur wycieczkowych, usługi planowania podróży, usługi rezerwacji biletów/miejsc na podróże i wycieczki, czarterowanie/wynajem pojazdów lądowych, powietrznych
i wodnych, usługi w zakresie zapewniania informacji turystycznych
oraz dotyczących podróży, obsługa bagaży pasażerów, obsługa naziemna pasażerów, usługi transportowe, pilotaż, pakiety turystyczne, wynajem sprzętu do nurkowania rekreacyjnego, doradztwo
w dziedzinie podróży i pilotowanie/eskortowanie podróżnych, 41
organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, treningów, seminariów, konferencji, kongresów, sympozjów, zjazdów, podróży studyjnych i imprez rozrywkowych, organizowanie wystaw związanych
z kulturą, turystyką lub edukacją, usługi w zakresie edukacji i nauczania, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych
i rozrywkowych, publikowanie książek i materiałów dydaktycznych,
publikowanie książek i materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej, nagrywanie materiałów dydaktycznych, kursy językowe,
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, doradztwo w zakresie
edukacji lub kształcenia, usługi trenerskie w zakresie pomocy i kierowania rozwojem umiejętności oraz kompetencji, organizowanie
i realizacja spektakli, produkcja i organizowanie festiwali teatralnych,
imprez rozrywkowych, artystycznych, edukacyjnych, sportowych
lub rekreacyjnych, wystaw, występów, koncertów, imprez oraz pokazów związanych z kulturą lub edukacją, organizowanie i prowadzenie konkursów, gier losowych i loterii, organizowanie pokazów mody,
konkursów piękności, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów, usługi oraz doradztwo w zakresie edukacji i nauczania, usługi artystów:
teatralnych, muzycznych, filmowych, promocja twórców i różnych
dziedzin twórczości artystycznej poprzez: organizowanie imprez
z dziedziny kultury, prowadzenie galerii artystycznych, działalność
informacyjna w zakresie twórczości artystycznej, usługi orkiestr, wypożyczanie dekoracji teatralnych, kompozycje muzyczne, usługi galerii sztuki, usługi tłumaczeniowe, publikacje elektroniczne on-line,
udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania
z sieci komputerowych. usługi salonów fitness i siłowni, usługi salonów gier, usługi sal kinowych, usługi administrowania, zarządzania
i wynajmowania obiektów sportowych, rozrywkowych, kulturalnych,
edukacyjnych i rekreacyjnych, usługi studiów nagrań, usługi studiów
filmowych, produkcja i reprodukcja filmów i nagrań dźwiękowych
oraz video, ich dystrybucja, postsynchronizacja, sporządzanie napisów, usługi dystrybucji biletów, usługi reporterskie, fotoreportaże,
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wynajmowanie modeli do pozowania artystom, usługi publikowania
fotoksiążek, zdjęć, usługi fotograficzne ujęte w tej klasie, świadczone również za pośrednictwem Internetu, obejmujące wykonywanie
w zakładzie i poza zakładem fotografii, filmów i przeźroczy, wizualna
rejestracja zdarzeń, imprez i uroczystości, usługi biblioteki fotograficznej/filmowej, umożliwianie osobom trzecim uzyskania dostępu
do obrazów fotograficznych/filmów, w tym dostępu za pomocą
środków elektronicznych, montaż programów radiowych i telewizyjnych, 43 usługi agencji zakwaterowań-hotele, pensjonaty, usługi
domów turystycznych, usługi moteli, zakwaterowanie tymczasowe,
rezerwacje zakwaterowania tymczasowego, usługi kawiarni, barów,
kateringu, kafejek, samoobsługowych restauracji oraz snack-barów,
catering żywności i napojów, wynajem sal konferencyjnych, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej.

(111) 324449
(220) 2019 04 11
(210) 498621
(151) 2019 09 18
(441) 2019 06 03
(732) LASMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Forest SHOW
(510), (511) 35 organizowanie targów i wystaw, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, organizowanie
wystaw i imprez do celów handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych,
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach
reklamowych, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów
do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, prenumerata
gazet [dla osób trzecich], prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, produkcja filmów
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
[ulotek, broszur i materiałów drukowanych], tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, tworzenie tekstów reklamowych,
udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], 41 organizowanie konferencji, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie i obsługa
konferencji, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji,
kształcenie praktyczne [pokazy], edukacja [nauczanie], nauczanie,
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, pisanie tekstów
[innych niż teksty reklamowe], pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, produkcja filmów, innych niż reklamowe,
produkcja filmów.
(111) 324450
(220) 2016 12 19
(151) 2019 09 05
(441) 2019 05 20
(732) GRECOS HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NAJLEPSZA FORMA POD SŁOŃCEM
(540)

(210) 465426

(591) niebieski
(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, artykuły i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne
i sztuczne choinki, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, 41 organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, treningów,
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seminariów, konferencji, kongresów, sympozjów, zjazdów, podróży
studyjnych i imprez rozrywkowych, organizowanie wystaw związanych z kulturą, turystyką lub edukacją, usługi w zakresie edukacji
i nauczania, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie książek i materiałów dydaktycznych, publikowanie książek i materiałów dydaktycznych w formie
elektronicznej, nagrywanie materiałów dydaktycznych, kursy językowe, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, doradztwo w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi trenerskie w zakresie pomocy
i kierowania rozwojem umiejętności oraz kompetencji, organizowanie i realizacja spektakli, produkcja i organizowanie festiwali teatralnych, imprez rozrywkowych, artystycznych, edukacyjnych, sportowych lub rekreacyjnych, wystaw, występów, koncertów, imprez oraz
pokazów związanych z kulturą lub edukacją, organizowanie i prowadzenie konkursów, gier losowych i loterii, organizowanie pokazów
mody, konkursów piękności, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów, usługi oraz doradztwo w zakresie edukacji i nauczania, usługi
artystów: teatralnych, muzycznych, filmowych, promocja twórców
i różnych dziedzin twórczości artystycznej poprzez: organizowanie
imprez z dziedziny kultury, prowadzenie galerii artystycznych, działalność informacyjna w zakresie twórczości artystycznej, usługi orkiestr, wypożyczanie dekoracji teatralnych, kompozycje muzyczne,
usługi galerii sztuki, usługi tłumaczeniowe, publikacje elektroniczne
on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, usługi salonów fitness i siłowni,
usługi salonów gier, usługi sal kinowych, usługi administrowania,
zarządzania i wynajmowania obiektów sportowych, rozrywkowych,
kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych, usługi studiów nagrań,
usługi studiów filmowych, produkcja i reprodukcja filmów i nagrań
dźwiękowych oraz video, ich dystrybucja, postsynchronizacja, sporządzanie napisów, usługi dystrybucji biletów, usługi reporterskie,
fotoreportaże, wynajmowanie modeli do pozowania artystom, usługi publikowania fotoksiążek, zdjęć, usługi fotograficzne ujęte w tej
klasie, świadczone również za pośrednictwem Internetu, obejmujące
wykonywanie w zakładzie i poza zakładem fotografii, filmów i przeźroczy, wizualna rejestracja zdarzeń, imprez i uroczystości, usługi biblioteki fotograficznej/filmowej, umożliwianie osobom trzecim uzyskania dostępu do obrazów fotograficznych/filmów, w tym dostępu
za pomocą środków elektronicznych, montaż programów radiowych
i telewizyjnych.

(111) 324451
(220) 2017 01 27
(210) 466814
(151) 2019 08 26
(441) 2018 08 13
(732) ŚWIERZYŃSKI SŁAWOMIR BAYER FULL WYDAWNICTWO
MUZYCZNE PPT, Wola Łącka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BABY FULL
(510), (511) 9 audiowizualne nośniki rejestracji dźwięku i obrazu, nośniki rejestracji dźwięku i obrazu, nośnik rejestracji dźwięku i obrazu,
nośniki danych, dyski magnetyczne, pamięci komputerowe, nośniki
danych magnetyczne i optyczne, dyski cyfrowe audio-video, płyty
CD, DVD, pliki komputerowe muzyczne, 16 afisze, plakaty, albumy,
broszury, czasopisma o tematyce muzycznej, fotografie, gazety, kalendarze, karty pocztowe, karty muzyczne z życzeniami, katalogi,
książki, notatniki, śpiewniki, karty okolicznościowe z życzeniami, 25
odzież, nakrycia głowy, obuwie, kostiumy sceniczne, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz sprzedaż detaliczna i hurtowa za pośrednictwem Internetu: wydawnictw o tematyce muzycznej, kart muzycznych i okolicznościowych z życzeniami, nośników rejestracji dźwięku
i obrazu, odzieży, obuwia, nakryć głowy, kostiumów muzycznych,
usługi menedżerskie i promujące działalność artystyczną, usługi profesjonalnego zarządzania działalnością artystyczną, doradztwo specjalistyczne w zakresie prowadzenia, organizowania i zarządzania
działalnością artystyczną, dystrybucja materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, usługi impresariatu, usługi reklamowe w tym za pośrednictwem Internetu, 41 usługi związane z działalnością artystyczno-rozrywkową, usługi profesjonalnych zespołów
muzycznych, usługi fonograficzne, usługi wydawnicze, organizowanie, prowadzenie imprez rozrywkowych, artystycznych, tworzenie
kompozycji i utworów muzycznych, produkcja filmowa i telewizyjna,
prowadzenie studia nagrań, doradztwo zawodowe w zakresie edukacji i kształcenia artystów muzyków, produkcja filmowa i telewizyjna, publikowanie książek i tekstów o tematyce muzycznej, usługi
fotoreportażu, tworzenie choreografii, pisanie scenariuszy, pisanie
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tekstów piosenek, organizowanie konkursów, organizowanie konferencji, zajazdów, sympozjów, spotkań towarzyskich i biznesowych,
organizowanie imprez plenerowych, obsługa publikacji elektronicznych on-line, organizowanie wystaw i pokazów z dziedziny kultury
i edukacji, rezerwacja miejsc na spektakle, przedstawienia teatralne,
filmy, rozrywka, informacja o rozrywce, publikowanie tekstów innych
niż reklamowe, kasyna, kluby nocne, kluby organizowanie balów,
przyjęć, organizowanie koncertów, widowisk artystycznych, różnych
imprez kulturalnych, konkursów piękności.

(111) 324452
(220) 2018 11 16
(210) 492755
(151) 2019 08 01
(441) 2019 02 25
(732) WADOWSKI BARTOSZ SALES NETWORK, Dąbrowa Górnicza (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kwiaty w punkt
(510), (511) 31 kwiaty, kwiaty suszone do dekoracji, rośliny, rośliny
suszone do dekoracji, wieńce z kwiatów naturalnych, zioła ogrodowe świeże, krzewy, krzewy róż, 35 wystawy w celach handlowych
lub reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, pokazy towarów,
projektowanie materiałów reklamowych, reklama, 39 dostarczanie
kwiatów, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie,
dostawa towarów, pakowanie prezentów, pakowanie towarów.
(111) 324453
(220) 2017 06 21
(210) 473186
(151) 2019 09 12
(441) 2017 08 16
(732) MADEJOWICZ ROBERT, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SOLEN
(510), (511) 3 popiół wulkaniczny do czyszczenia, powietrze sprężone w puszce do czyszczenia i odkurzania, preparaty do usuwania
rdzy, roztwory do szorowania, ściereczki nasączane detergentami
do czyszczenia, środki do konserwacji skóry, preparaty do szorowania, środki ścierne i polerskie przy czym wszystkie wyżej wymienione towary nie mają zastosowania do pojazdów oraz aloesowe
preparaty do celów kosmetycznych, amoniak-aloesowe preparaty
do celów kosmetycznych, antypoślizgowe płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, aromaty olejki eteryczne, do ciast,
do napojów, do żywności w postaci olejków eterycznych, barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust, wyroby perfumeryjne na bazie
bursztynu, chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku
domowego w praniu, cytrynowe olejki eteryczne, detergenty inne
niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów
medycznych, dezodoranty dla zwierząt, dezodoranty dla zwierząt,
drewno zapachowe, ekstrakty kwiatowe-perfumy, ekstrakty ziołowe
do celów kosmetycznych, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, esencja badianowa, esencja mięty, esencje eteryczne, etui na szminkę, farby do włosów, farby do brody, geraniol,
heliotropina, henna-barwnik kosmetyczny, javellowa woda, jonony
jako wyroby perfumeryjne, kadzidełka, kadzidełka na patyczkach,
kalkomania ozdobna do celów kosmetycznych, kamień ałun środek
ściągający, kamień polerski, kleje do celów kosmetycznych, kleje
do przymocowywania sztucznych rzęs, kleje do przymocowywania
sztucznych włosów, kora mydłoki (kwilai) do prania, korund materiał ścierny, kosmetyki do brwi, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki
do makijażu, kosmetyki do rzęs, kreda czyszcząca, kreda malarska,
krem do butów, kremy do polerowania, krochmal do nadawania połysku praniu, krochmal do prania, lakier do włosów, środki do usuwania lakierów, lakiery do paznokci, ług sodowy, łupki polerskie, maski
kosmetyczne, mieszaniny zapachowe potpourri, mięta do wyrobów
perfumeryjnych, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mydła w zakresie mydeł przemysłowych oraz mydeł w płynie, mydła
do ożywiania koloru tkanin, naklejane ozdoby do paznokci, neutralizatory do trwałej ondulacji, odżywki do włosów, olejki do perfum
i zapachów, olejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa cedrowego,
ołówki do brwi, papier do polerowania, papier ścierny szmerglowy,
wosk do parkietu, paski odświeżające oddech, paski wybielające
zęby, pasta do butów, pasta do mycia, pasta do rąk,pasty do pasków
do ostrzenia brzytwy, pasty do skór, piżmo wyroby perfumeryjne,
płótno szmerglowe, płótno z nasypem szklanym, płukanki do oczu,
nie do celów medycznych, płyny do pielęgnacji włosów, płyny
do płukania ust do celów niemedycznych, pomadki do ust, preparaty
antystatyczne do celów domowych, preparaty do czyszczenia protez
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zębowych, preparaty do czyszczenia tapet, preparaty do demakijażu, preparaty do kręcenia włosów, preparaty do nabłyszczania liści
roślin, preparaty do nadawania połysku, preparaty do odbarwiania,
preparaty do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, preparaty do odymiania, preparaty do pielęgnacji paznokci,
preparaty do polerowania, preparaty do polerowania protez dentystycznych, preparaty do prania, preparaty do prania chemicznego,
preparaty do prostowania włosów, preparaty do samoopalania,
preparaty do udrażniania rur, preparaty do usuwania kamienia kotłowego do celów gospodarstwa domowego, preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, preparaty do wywabiania plam, preparaty
fitokosmetyczne, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty wygładzające krochmal, produkty do odświeżania oddechu w sprayu, produkty perfumeryjne, puder do twarzy,
pumeks, róż polerski, rzęsy sztuczne, saflor, saszetki zapachowe
do bielizny, soda krystaliczna do czyszczenia, soda wybielająca, sole
kąpielowe do celów innych niż lecznicze, sole wybielające, suche
szampony, szampony, szampony dla zwierząt, szmergiel, sztuczne
paznokcie, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego,
nielecznicze, środki do czyszczenia zębów, środki do konserwacji
skóry, środki do namaczania prania, środki do polerowania podłóg i mebli, środki do usuwania wosku z podłóg, zapachowe środki
odświeżające powietrze, środki ułatwiające suszenie do zmywarek
naczyń, środki wybielające stosowane w pralnictwie, ultramaryna,
środki wygładzające i nadające praniu połysk, środki zmiękczające
do tkanin, terpentyna do odtłuszczania, terpeny, olejki eteryczne,
tlenek glinu jako materiał ścierny, tłuszcze do celów kosmetycznych,
tusze do rzęs, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, węglik krzemu materiał ścierny, węgliki metali materiały ścierne, woda kolońska, woda lawendowa, woda perfumowana, woda utleniona do celów kosmetycznych, wosk do butów, wosk
do parkietów, wosk do podłóg, wosk do wąsów, wosk krawiecki,
wosk pralniczy, wosk szewski, wybielacze-odbarwiacze do celów
kosmetycznych, wybielacze stosowane w pralnictwie, zmywacze
do paznokci, żele do masażu inne niż do celów medycznych, żele
do wybielania zębów .

(111) 324454
(220) 2017 08 29
(210) 475901
(151) 2019 08 29
(441) 2018 07 16
(732) PPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) #KULTuraWODKI
(510), (511) 33 wódka.
(111) 324455
(220) 2017 08 29
(151) 2019 09 20
(441) 2019 04 23
(732) WARWAS ARTUR, Chróścice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K & W KANZLEI
(540)

(210) 475910

(531) 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe,
analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe,
badania w zakresie biznesu, biura pośrednictwa pracy, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów
handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie,
fotokopiowanie, informacja o działalności gospodarczej, maszynopisanie, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób
trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, ob-
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róbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie CV dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy towarów, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja
filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, przygotowanie listy płac,
przygotowywanie zeznań podatkowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, rekrutacja personelu, statystyczne zestawienia,
transkrypcja wiadomości [prace biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji importowo-eksportowych, 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 przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi
pośrednictwa w handlu, usługi przeglądu prasy, 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 związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wyceny handlowe, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 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, 36 agencje nieruchomości, agencje
ściągania wierzytelności, analizy finansowe, doradztwo w sprawach
finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, handel walutami i wymiana walut, informacja o ubezpieczeniach, informacje finansowe, inwestycje finansowe,
organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, sponsorowanie finansowe, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, wycena finansowa
[ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wynajem biur do coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie finansami, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu
refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie nieruchomością, 41
doradztwo zawodowe, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], pisanie piosenek, pisanie
scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe,
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), tłumaczenia,
udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi
trenerskie, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, wyższe uczelnie
[edukacja], 45 badania prawne, badanie przeszłości osób, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, doradztwo w zakresie
własności intelektualnej, kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa,
licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne],
licencjonowanie własności intelektualnej, mediacje, monitorowanie
praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, pisanie prywatnych listów, prawne administrowanie licencjami, rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], sprawy sporne (usługi pomocy
w-), usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości, usługi
alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi arbitrażowe, usługi
detektywistyczne, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów
dla osób trzecich, usługi serwisów społecznościowych online, usługi
w zakresie ochrony, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, zarządzanie prawami autorskimi.
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(111) 324456
(220) 2017 07 27
(210) 474678
(151) 2019 08 26
(441) 2017 09 04
(732) Aspen Pharmacare Holdings Limited, Woodmead (ZA)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aspen
(540)

(591) czerwony, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.02.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty sanitarne do celów
medycznych, żywność dietetyczna i substancje przystosowane do celów medycznych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi.
(111) 324457
(220) 2018 02 08
(210) 482187
(151) 2019 09 27
(441) 2018 05 21
(732) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce (PL)
(554) (znak słowno-graficzno-przestrzenny)
(540) KIELCE Majonez KIELECKI lekki 30% mniej tłuszczu 30 % mniej
cukru
(540)

(591) niebieski, żółty, brązowy, zielony, czerwony, biały, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.13.25, 25.01.15, 24.09.02, 19.03.01,
07.01.12, 05.09.17, 05.09.15, 05.09.21
(510), (511) 30 majonezy, majonezy smakowe, sosy na bazie majonezu.
(111) 324458
(220) 2019 04 04
(210) 498210
(151) 2019 09 23
(441) 2019 05 27
(732) POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PZPN PUCHAR TYSIĄCA DRUŻYN
(540)

(591) czarny
(531) 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe: emblematy, figurki, statuetki, plakietki pamiątkowe, tabliczki identyfikacyjne, pudełka, skarbonki, 9 komputery,
komputerowe urządzenia peryferyjne, oprogramowanie komputerowe, nośniki do zapisu informacji, sprzęt elektroniczny powszechnego
użytku, a mianowicie: gry komputerowe, konsole do gier, płyty CD.
DVD, wysokiej rozdzielczości z grami, baterie elektryczne, etui na okulary, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, kaski ochronne
dla uprawiania sportu, tablice ogłoszeń elektroniczne, nagrane na płyty i inne nośniki filmy i programy, publikacje elektroniczne, 14 z metali
szlachetnych: bransoletki do zegarków, breloczki, emblematy, figurki,
medale, monety, wyroby jubilerskie, zegarki, futerały do zegarków,
spinki do krawatów i mankietów, szpilki do krawatów, 16 czasopisma,
druki firmowe, etykiety, fotografie, foldery, karty pocztowe, kalendarze, koperty na listy, afisze, plakaty, bilety, materiały do nauczania
(z wyjątkiem aparatów), okładki, obwoluty, papier do pakowania, publikacje drukowane, emblematy drukowane, 18 teczki, etui na klucze,
portfele, portmonetki, sakiewki, torby: plażowe, podróżne, sportowe,
turystyczne lub z pasami na ramię, torebki, walizki, paski skórzane,
parasole, parasole przeciwsłoneczne, plecaki, pokrowce na parasole,
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20 emblematy, figurki, popiersia, posągi z: drewna, wosku, gipsu lub
tworzyw sztucznych, lustra, poduszki nadmuchiwane, przedmioty reklamowe wypełnione powietrzem, plakiety ozdobne ścienne, nie tekstylne, 21 emblematy, figurki, popiersia, posągi z: porcelany, terrakoty
lub szkła, filiżanki, karafki, korkociągi, naczynia do picia, otwieracze
do butelek, podstawki pod talerze, szklanki do napojów, flaszeczki
i flaszki, kufle, patery, puchary, 22 torby do pakowania z materiałów
tekstylnych, 24 chorągiewki, ręczniki do rąk lub kąpielowe, sztandary,
flagi, pledy, pledy podróżne, obrusy nie papierowe, serwetki nie papierowe, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, krawaty, szaliki, 26 emblematy ozdobne wyszywane, 28 gry stołowe, towarzyskie, klocki, lalki,
ochraniacze, piłki, pluszowe zabawki, pojazdy zabawkowe, rękawice
sportowe, urządzenia do gier innych niż telewizyjne, karty do gry, 30
guma do żucia, słodycze, kawa, herbata, kakao, napoje na bazie kawy,
herbaty, kakao, lody spożywcze, kanapki, 32 napoje bezalkoholowe,
napoje mrożone, napoje izotoniczne, soki owocowe, sorbety w postaci napojów, 34 papierosy, cygara, cygaretki, tytoń, zapalniczki, gilotynki do cygar, cygarnice nie z metali szlachetnych, fajki, przybory
do czyszczenia fajek, popielniczki nie z metali szlachetnych, pojemniki
na tytoń nie z metali szlachetnych, papierośnice, cygarniczki, pudełka
na cygara, papierośnice, tabakierki, 35 usługi agencji reklamowych,
usługi promocji zawodów sportowych, a zwłaszcza piłkarskich, usługi
pozyskiwania i systematyzacji danych do komputerowych baz danych,
usługi zarządzania plikami komputerowymi, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych oraz ogłoszeń reklamowych, usługi
powielania dokumentów, usługi reklamy radiowej, telewizyjnej oraz
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi organizowania targów
handlowych lub reklamowych, usługi zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi wypożyczania materiałów reklamowych, usługi przetwarzania i składowania informacji przy pomocy sprzętu informatycznego, teleinformatycznego, telekomunikacyjnego, w tym systemów
i sieci komputerowych, 38 usługi agencji informacyjnych lub prasowych, usługi przesyłania informacji przy pomocy sprzętu informatycznego, teleinformatycznego, telekomunikacyjnego, w tym systemów
i sieci komputerowych, usługi transmisji programów radiowych i telewizyjnych, usługi przekazów satelitarnych, 39 usługi organizowania
podróży lub wycieczek, usługi biur turystycznych, usługi organizowania turystyki, 40 usługi poligraficzne, 41 usługi organizowania i prowadzenia konferencji, kongresów, kursów, seminariów, sympozjów,
zjazdów, obozów, zawodów sportowych, organizowania wypoczynku,
wynajmowania stadionów, usługi wydawnicze, usługi kasyn, usługi organizowania loterii oraz gier hazardowych, usługi obsługi gier komputerowych w systemie on-line, usługi informacji o rekreacji, imprezach
sportowych, usługi montażu programów radiowych i telewizyjnych,
usługi wypożyczania nagrań dźwiękowych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, publikacje multimedialne, 42
usługi oprogramowania komputerów, usługi instalacji oprogramowania komputerowego, usługi aktualizacji oprogramowania, usługi
powielania i odzyskiwania danych, usługi projektowania systemów
komputerowych, usługi konserwacji oprogramowania komputerowego, usługi wypożyczania oprogramowania komputerowego, 43 usługi
zakwaterowania obozów wakacyjnych i sportowych, usługi rezerwowania i wynajmowania noclegów, usługi rezerwacji miejsc w pensjonatach i hotelach, usługi gastronomiczne.

(111) 324459
(220) 2017 08 30
(151) 2019 09 25
(441) 2018 08 06
(732) LEANCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LCO LeanCon
(540)

(210) 475964

(591) niebieski, pomarańczowy
(531) 26.03.23, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 budownictwo, konsultacje budowlane, nadzór budowlany.
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(111) 324460
(220) 2017 09 04
(210) 476088
(151) 2019 09 27
(441) 2018 08 06
(732) JASTRZĘBSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
SPÓŁKA AKCYJNA, Jastrzębie-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WODOCIĄGI JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
(540)

(591) zielony, niebieski, szary
(531) 03.09.04, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 dystrybucja wody, dostarczanie wody, 40 oczyszczanie wody, uzdatnianie wody, wytwarzanie energii.
(111) 324461
(220) 2019 03 27
(210) 497815
(151) 2019 09 05
(441) 2019 05 20
(732) CREAM AND CARAMEL BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EDITEM cosmetics
(540)

(591) szary, różowy
(531) 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki: kosmetyki profesjonalne do ciała i twarzy,
henna kosmetyczna (w proszku i w kremie), produkty do depilacji
(wosk i pasty cukrowe), maseczki algowe.
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(540)

(591) złoty, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 26.11.11, 11.03.01, 11.03.02
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego związane
z napojami alkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w związku z kawą i herbatą, usługi handlu detalicznego w związku
z produktami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
zestawów prezentowych zawierających artykuły spożywcze takie jak
słodycze, kawa, herbata, alkohol, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 39 pakowanie prezentów, pakowanie produktów, usługi doradcze w zakresie pakowania
towarów, 43 usługi restauracyjne, usługi barowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(111) 324464
(220) 2019 04 01
(210) 498007
(151) 2019 09 16
(441) 2019 05 20
(732) KOMENZA MACIEJ WYTWÓRNIA MROŻONEK MAŁA
GASTRONOMIA SMAKOSZ, Mszana Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lody i Spółka EST. 2019
(540)

(531) 08.01.18, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 27.07.23
(510), (511) 30 lody.

(111) 324462
(220) 2019 03 29
(210) 497921
(151) 2019 09 26
(441) 2019 06 10
(732) CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Žatecký VÝBORNÝ
(540)

(111) 324465
(220) 2019 04 02
(151) 2019 09 18
(441) 2019 06 03
(732) TIAN CILAI, Bielawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TIAN HOUSE
(540)

(591) zielony, złoty
(531) 29.01.12, 05.11.15, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.11, 27.05.17, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.13
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 29.01.12, 28.03.99, 26.04.01,
26.04.08, 26.04.16, 26.11.03, 26.11.25
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi ogródków piwnych, usługi kateringowe, usługi barowe, usługi w zakresie bankietów.

(111) 324463
(220) 2019 03 29
(151) 2019 09 26
(441) 2019 06 10
(732) WOJCIESKI ANDRZEJ, Łomianki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WINSPIRITS YOU DESERVE THE BEST

(210) 497927

(210) 498114

(111) 324466
(220) 2019 04 03
(210) 498235
(151) 2019 09 30
(441) 2019 06 17
(732) BURDA MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mój piękny Ogród
(540)

ne, okulary przeciwsłoneczne, okulary ochronne sportowe, oprawki
do okularów, 16 artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, pióra wieczne,
długopisy.

(591) zielony, ciemnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, do pobrania, 16 materiały
drukowane, broszury, czasopisma fachowe, druki, dzienniki, książki,
kalendarze, katalogi, periodyki, prospekty, publikacja drukowane,
35 usługi prenumeraty prasy, udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, udostępnianie miejsca
na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez Internet, publikowanie
tekstów reklamowych i ogłoszeń, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów jak
produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa i ogrodnictwa, nawozy, ziemia do upraw, ziemia ogrodnicza, podłoża organiczne, kora
ogrodnicza, gleba próchnicza, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej,
w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów jak środki
ochrony roślin, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy,
usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym sprzedaży wysyłkowej
i przez Internet takich towarów jak narzędzia ogrodnicze, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów jak nasiona, cebulki i rozsady do hodowli roślin,
sadzonki roślin, naturalne rośliny i kwiaty, drzewa, krzewy, trawy, 41
usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), usługi
wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych innych niż
teksty reklamowe, usługi w zakresie publikowania tekstów innych niż
o charakterze reklamowym, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, prezentacja filmów w celach instruktażowych, organizowanie konkursów, 44
prowadzenie komputerowej platformy informacyjno-instruktażowej
o charakterze branżowym, w szczególności dotyczącej tematyki z zakresu ogrodnictwa, uprawy i pielęgnacji roślin, zakładania ogrodów,
usługi umożliwiające użytkownikom publikowanie i dzielenie się swoimi treściami i obrazami na komputerowej platformie informacyjno-instruktażowej.
(111) 324467
(220) 2019 03 22
(151) 2019 09 20
(441) 2019 05 06
(732) POPKOWSKI JAROSŁAW TROPIC, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAPARAZZI
(540)
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(210) 497567

(111) 324469
(220) 2017 09 04
(210) 476098
(151) 2019 09 25
(441) 2018 08 06
(732) JASTRZĘBSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
SPÓŁKA AKCYJNA, Jastrzębie-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
(540)

(591) niebieski, zielony, pomarańczowy, czerwony, szary
(531) 03.09.04, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 informacja o edukacji, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie konkursów.
(111) 324470
(220) 2017 09 18
(210) 476581
(151) 2019 09 25
(441) 2018 08 06
(732) LASSOTA ZBIGNIEW, Lake Zurich (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MUZEUM KOMUNIKACJI EDISON Museum of Communication
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 usługi muzealne.

(531) 01.01.05, 01.01.09, 27.05.01
(510), (511) 9 łańcuszki i etui do okularów, szkła optyczne korekcyjne,
szkła kontaktowe, lornetki, lunety, lupy, mikroskopy, okulary optyczne, okulary przeciwsłoneczne, okulary ochronne sportowe, oprawki
do okularów, 16 artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, pióra wieczne,
długopisy.

(111) 324471
(220) 2019 02 06
(210) 495664
(151) 2019 09 17
(441) 2019 03 25
(732) STOWARZYSZENIE E-POŁUDNIE, Bytom (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MiŚOT
(510), (511) 38 informacja o telekomunikacji, łączność poprzez sieci
komputerowe i dostęp do Internetu, telekomunikacja, telekomunikacyjne usługi dostępowe, udostępnianie instalacji telekomunikacyjnych, usługi dostawców Internetu (ISP), usługi dostawców usług
internetowych (ISP), usługi dostępu do telekomunikacji, usługi informacyjne on-line związane z telekomunikacją, usługi sieci telekomunikacyjnych, usługi świadczone przez dostawców Internetu, usługi
światłowodowej telekomunikacji, usługi telefoniczne, usługi telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjnej sieci cyfrowej, użytkowanie
szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych, zapewnianie dostępu do sieci telekomunikacyjnych.

(111) 324468
(220) 2019 03 22
(151) 2019 09 20
(441) 2019 05 06
(732) POPKOWSKI JAROSŁAW TROPIC, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gandano
(540)

(111) 324472
(220) 2019 01 25
(151) 2019 09 12
(441) 2019 05 20
(732) LOGOS TRADE LTD, Londyn (GB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W WENI SOLUTION
(540)

(210) 497568

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 łańcuszki i etui do okularów, szkła optyczne korekcyjne,
szkła kontaktowe, lornetki, lunety, lupy, mikroskopy, okulary optycz-

(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.21, 24.15.15

(210) 495245
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(510), (511) 7 frezarki, maszyny do obróbki drewna, maszyny do grawerowania, 9 lasery nie do celów medycznych, plotery, 40 obróbki
metali.

(111) 324473
(220) 2019 04 04
(210) 498212
(151) 2019 09 23
(441) 2019 05 27
(732) STODÓŁKA MAREK WINNICA ZAMKOWA, Korczyna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WINNICA ZAMKOWA
(540)

(531) 07.01.01, 27.05.01
(510), (511) 33 wino, 41 prowadzenie wycieczek z przewodnikiem,
organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów, kształcenia praktycznego w tym degustacji win.
(111) 324474
(220) 2019 04 04
(210) 498215
(151) 2019 09 20
(441) 2019 05 27
(732) SENATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gostynin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SENATOR
(540)

(591) szary, żółty
(531) 26.04.02, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 bramy metalowe, ogrodzenia metalowe, metalowe
panele ogrodzeniowe, metalowe słupy ogrodzeniowe, metalowe
łączniki do ogrodzeń, balustrady metalowe do ogrodzeń, metalowe materiały na ogrodzenia, pręty, słupki ogrodzeniowe metalowe,
podpory metalowe do słupków ogrodzeniowych, barierki metalowe,
słupki metalowe, parkany metalowe, konstrukcje przenośne metalowe, metalowe konstrukcje budowlane, okładziny metalowe, metalowe okładziny elewacyjne, okładziny budowlane metalowe, metalowe okładziny do fasad, metalowe okładziny do ścian wewnętrznych,
okładziny ścian z metalu, panele metalowe.
(111) 324475
(220) 2019 03 27
(210) 497801
(151) 2019 09 19
(441) 2019 05 27
(732) DRUKARNIA CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Stara Drukarnia GDAŃSKA 130
(540)

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki w celach
komercyjnych lub reklamowych, świadczenie usług marketingowych, świadczenie usług reklamowych, świadczenie usług promocyjnych, usługi menedżerskie, prowadzenie interesów osób trzecich,
usługi reklamowe, usługi badania rynku w tym rynku nieruchomości,
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promocja inwestycji w zakresie nieruchomości, w tym centrów handlowych, usługowych, hotelowych i rozrywkowych, administrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, 36 wynajem nieruchomości, wynajem powierzchni biurowej, wynajem powierzchni
pod działalność handlową, wynajem powierzchni pod usługi dla ludności, zarządzanie nieruchomościami, świadczenie usług zarządzania dla najemców, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami,
w tym kompleksami handlowymi, usługowymi, hotelowymi i rozrywkowymi, leasing, wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości, pośrednictwo w najmie i handlu nieruchomościami.

(111) 324476
(220) 2019 03 25
(210) 497672
(151) 2019 09 24
(441) 2019 06 10
(732) LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CYMES WIEWIOORA
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych, oprogramowanie do gier komputerowych i elektronicznych, oprogramowanie i aplikacje komputerowe
do nawigacji, 29 batony na bazie orzechów i owoców, desery mleczne, desery owocowe, jogurt, koktajle na bazie mleka i jogurtu, masło orzechowe, napoje na bazie mleka i jogurtu, owoce mrożone,
orzechy jadalne, orzechy przetworzone, pasty orzechowe, przekąski
na bazie owoców, przekąski na bazie orzechów, przetwory owocowe,
30 batoniki, batony energetyczne, batony zbożowe, ciasta, ciasteczka, cukierki, czekolada, herbata, kakao, kawa, lody spożywcze, lody
spożywcze w proszku, lód naturalny lub sztuczny, mrożony jogurt
(lody spożywcze), musy czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe (sosy), napoje na bazie herbaty, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, słodycze, środki wiążące
do lodów spożywczych, sorbety, substytuty lodów, wyroby cukiernicze, 35 usługi handlu detalicznego żywności lub napojów, usługi
handlu detalicznego lodów, usługi handlu detalicznego pojemników
na żywność lub napoje, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do oprogramowania komputerowego, usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do aplikacji mobilnych, 43 kawiarnie, lodziarnie, usługi
mobilnych kawiarni, usługi mobilnych lodziarni, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, obwoźne
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 324477
(220) 2019 03 25
(210) 497673
(151) 2019 09 24
(441) 2019 06 10
(732) LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LODOOWKA
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych, oprogramowanie do gier komputerowych i elektronicznych, oprogramowanie i aplikacje komputerowe
do nawigacji, 29 batony na bazie orzechów i owoców, desery mleczne, desery owocowe, jogurt, koktajle na bazie mleka i jogurtu, masło orzechowe, napoje na bazie mleka i jogurtu, owoce mrożone,
orzechy jadalne, orzechy przetworzone, pasty orzechowe, przekąski
na bazie owoców, przekąski na bazie orzechów, przetwory owocowe,
30 batoniki, batony energetyczne, batony zbożowe, ciasta, ciasteczka, cukierki, czekolada, herbata, kakao, kawa, lody spożywcze, lody
spożywcze w proszku, lód naturalny lub sztuczny, mrożony jogurt
(lody spożywcze), musy czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe (sosy), napoje na bazie herbaty, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, słodycze, środki wiążące
do lodów spożywczych, sorbety, substytuty lodów, wyroby cukiernicze, 35 usługi handlu detalicznego żywności lub napojów, usługi
handlu detalicznego lodów, usługi handlu detalicznego pojemników
na żywność lub napoje, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do oprogramowania komputerowego, usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do aplikacji mobilnych, 43 kawiarnie, lodziarnie, usługi
mobilnych kawiarni, usługi mobilnych lodziarni, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, obwoźne
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 324478
(151) 2019 08 23

(220) 2013 08 29
(441) 2013 12 09

(210) 418354
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(732) MODULO BÉTON EUROPE AG, ZUG (CH)
(540) (znak słowny)
(540) MODULO BÉTON
(510), (511) 19 prefabrykowane niemetalowe budynki przenośne,
materiały budowlane z betonu, konstrukcje przenośne betonowe,
betonowe materiały budowlane, 37 usługi budowlane, usługi konstrukcyjne, naprawa, czyszczenie, usługi instalacyjne, 40 obróbka
materiałów, w tym przetwarzanie odpadów (recykling), doradztwo
techniczne w dziedzinie przetwarzania odpadów (recyklingu), doradztwo i informacja w zakresie przetwarzania odpadów (recyklingu) dla konsumentów i przemysłu, recykling odpadów i dostarczanie
informacji z nim związanych.
(111) 324479
(220) 2018 03 21
(210) 483853
(151) 2019 08 28
(441) 2018 04 30
(732) STANISZEWSKI DARIUSZ SZANTI, Chwaszczyno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GLOBTREK
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.08, 26.01.01, 26.01.03,
26.01.10, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.09, 26.03.23, 01.05.02, 21.03.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży odzieży sportowej i turystycznej z wyłączeniem odzieży używanej jedynie w trakcie jazdy
na rowerze.
(111) 324480
(220) 2018 04 09
(210) 484560
(151) 2019 09 25
(441) 2018 08 13
(732) PLATFORMA DYSTRYBUCYJNA EDU-KSIĄŻKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOOKLAND KSIĘGARNIE JĘZYKOWE
(540)

(591) granatowy, żółty
(531) 20.07.02, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 16 wydawnictwa, książki, podręczniki, przewodniki,
czasopisma, broszury, informatory, katalogi, foldery, albumy, 35
prowadzenie księgarni, prowadzenie księgarni internetowych, prowadzenie sprzedaży wysyłkowej książek, działalność wydawnicza,
41 usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie,
publikowanie książek.
(111) 324481
(220) 2019 03 28
(210) 497886
(151) 2019 10 04
(441) 2019 05 27
(732) SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE. LTD., Singapur (SG)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GLISSADE
(540)

(531) 06.01.04, 26.01.13, 27.05.01, 26.01.10
(510), (511) 9 ochraniacze głowy do uprawiania sportu, kaski ochronne do uprawiania sportu, w tym kaski dla narciarzy i snowboardzistów, gogle narciarskie i snowboardowe, w tym gogle do narciarstwa
alpejskiego, pokrowce na gogle narciarskie i snowboardowe, szyby
do gogli narciarskich i snowboardowych, torby sportowe przeznaczone do transportu kasków ochronnych dla narciarzy i snowboardzistów, 18 plecaki, torby wymienione w tej klasie, 25 odzież, obuwie,
nakrycia głowy i akcesoria do nich zawarte w tej klasie, odzież sportowa, obuwie sportowe, sportowe nakrycia głowy, kurtki [odzież],
kurtki puchowe, kurtki pikowane, spodnie, spodnie ocieplane, pu-
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lowery, swetry, ciepła bielizna [z długim rękawem i długimi nogawkami], bluzy sportowe, koszulki z długimi rękawami, kombinezony
jednoczęściowe, kombinezony, skarpetki, czapki, maski narciarskie,
opaski na głowę, podkolanówki, rękawiczki, rękawice narciarskie,
kominiarki, kominiarki narciarskie, rękawiczki z jednym palcem, bielizna osobista, majtki, podkoszulki, biustonosze, 28 artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, kijki narciarskie, kijki
do narciarstwa alpejskiego, talerzyki do kijków narciarskich, w tym
talerzyki do kijków do narciarstwa alpejskiego, rzepy do spinania
nart na czas ich transportu lub przechowywania, paski do spinania
nart i kijków na czas ich transportu lub przechowywania, torby przeznaczone do przechowywania nart, torby do przechowywania butów narciarskich lub snowboardowych.

(111) 324482
(220) 2019 03 30
(210) 497950
(151) 2019 10 02
(441) 2019 06 17
(732) KOSMOWSKI WOJCIECH EVOLUTION HOME, Świebodzin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EH EVOLUTION HOME
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 27.05.19, 27.05.22
(510), (511) 11 lampy oświetleniowe, urządzenia i instalacje oświetleniowe, żarówki oświetleniowe, abażury do lamp, lampy stojące,
oprawki do lamp elektrycznych, światła sufitowe, żyrandole, oprawy
oświetleniowe, lampy ścienne, lampy LED, urządzenia do oświetlania
za pomocą diod elektroluminescencyjnych, przemysłowe oprawy
oświetleniowe, ogrodowe oprawy oświetleniowe, uliczne lampy, 20
konsole, stoliki boczne, stoliki kawowe, sofy, kanapy, narożniki, leżanki, szezlongi, krzesła, fotele, taborety, biurka, pufy, regały, stoły,
stoliki, ławy, blaty stołowe, materace, osprzęt niemetalowy do mebli,
podgłówki, wałki, poduszki, zagłówki, lustra, meble lustrzane, meble
ze stali nierdzewnej, obrazy w ramach, dekoracje stołowe.
(111) 324483
(220) 2019 04 01
(151) 2019 10 03
(441) 2019 05 27
(732) Global Esprit Inc., New Taipei City (TW)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KONA81
(540)

(210) 498074

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 czapki i czapeczki sportowe, czepki kąpielowe, ubiory kąpielowe, kąpielówki, kostiumy kąpielowe, kombinezony suche
czyli skafandry, części odzieżowe, a mianowicie wstawki do rajstop,
wstawki do pończoch, wstawki do strojów kąpielowych, wstawki
do bielizny, wstawki do trykotów, wstawki do butów, odzież narciarska, obuwie plażowe, obuwie plażowe i sandały, odzież, spodnie
dresowe, wyściełane spodnie sportowe, kurtki sportowe, koszulki
sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, spodnie sportowe,
odzież sportowa, mianowicie koszule, spodnie, kurtki, obuwie, kapelusze i czapki, kostiumy lekkoatletyczne, swetry, odzież do użytku
sportowego, mianowicie spodnie z ochraniaczami, odzież do użytku
sportowego, mianowicie koszule z ochraniaczami, odzież dla sportowego wykorzystania, mianowicie wyściełane szorty, odzież triatlonowa, odzież chroniąca przed słońcem, odzież do surfingu, odzież
narciarska, odzież surfingowa, buty wodoodporne, botki, obuwie
nieprzemakalne, kombinezony zimowe, kombinezony narciarskie
do zawodów, kombinezony do snowboardu, kostiumy ze spódnicą,
nieprzemakalne kurtki i spodnie, odzież do jazdy na łyżwach, odzież
dla rowerzystów, koszulki kolarskie, garnitury z kamizelkami, odzież
sportowa, odzież wierzchnia, bielizna wierzchnia, spodnie, sportowa
odzież wierzchnia, kalesony, spodnie sportowe, stroje sportowe, kamizelki z podbiciem, podkoszulki sportowe, sandały plażowe, pantofle kąpielowe, buty narciarskie, rękawice narciarskie, pulowery, wo-
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doodporne, skórzane buty, kamizelki dla rybaków, koszule z krótkimi
rękawami, pantofle domowe, skarpetki wchłaniające pot, mundury,
daszki jako nakrycia głowy, kamizelki, kostiumy kąpielowe dla mężczyzn i kobiet, kostiumy kąpielowe dla mężczyzn, części odzieżowe,
a mianowicie kliny do rajstop, kliny do pończoch, kliny do strojów
kąpielowych, kliny do bielizny, kliny do trykotów i kliny do skarpetek, koszulki typu rashguard do sportów wodnych, chroniące przed
promieniowaniem UV, sandały i buty plażowe, płaszcze sportowe,
koszule codzienne, dolne części ubrań jako odzież, szorty dla zawodników trójboju, odzież dla łyżwiarzy, koszulki kolarskie, obuwie sportowe, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, mankiety.

board, uchwyty pokładowe do desek stanowiących sprzęt sportowy, mianowicie desek surfingowych, desek osobistych, desek typu
paddleboard, deski pływackie do użytku rekreacyjnego, materace
nadmuchiwane do użytku rekreacyjnego, nadmuchiwane materace
pływające do użytku rekreacyjnego, poduszki pływające do użytku
rekreacyjnego, nadmuchiwane hamaki pływakowe do użytku rekreacyjnego w wodzie, pływaki do użytku rekreacyjnego, mianowicie
pływaki na ręce, pływaki piankowe, pływaki do nauki pływania, opaski na głowę jako artykuły sportowe, pasy treningowe do ekspanderów jako artykuły sportowe, sprzęt sportowy, mianowicie osłony ust,
nosa, brody, pływające łóżka.

(111) 324484
(220) 2019 04 01
(151) 2019 10 03
(441) 2019 05 27
(732) Global Esprit Inc., New Taipei City (TW)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KONA81
(540)

(111) 324485
(220) 2019 03 26
(210) 497824
(151) 2019 09 30
(441) 2019 06 10
(732) BĄKOWSKI KRZYSZTOF HERBUD-2 PROFESJONALNE
INSTALACJE W BUDOWNICTWIE, Jarosław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Herbud2pl profesjonalne instalacje w budownictwie
(540)

(210) 498076

(531) 27.05.01
(510), (511) 28 płetwy do pływania, płetwy do nurkowania, płetwy
do desek surfingowych, płetwy do nurkowania z akwalungiem, nadmuchiwane baseny kąpielowe jako artykuły do zabawy, dmuchane
baseny kąpielowe, deski typu paddleboard, deski do pływania, deski kiteboardowe, deski surfingowe, rękawki do pływania, akcesoria
unoszące się na wodzie do celów rekreacyjnych, nadmuchiwane, pływające materace i poduszki do użytku rekreacyjnego, pasy do pływania, kapoki do pływania, nakolanniki jako artykuły sportowe, nagolenniki jako artykuły sportowe, ochraniacze na łokcie jako artykuły
sportowe, ochraniacze na ramiona i łokcie jako artykuły sportowe,
sprzęt sportowy do boksu i sztuk walki, mianowicie rękawice bokserskie, worki treningowe, rękawice do boksu, osłony na brzuch, opaski na barki i nagolenniki, artykuły sportowe, nałokietniki do użytku
sportowego, materace nadmuchiwane do użytku rekreacyjnego, łyżwy, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, rolki do stacjonarnych rowerów treningowych, sprzęt do ćwiczeń, mianowicie ręcznie
obsługiwane maszyny do biegania, sprzęt do ćwiczeń, mianowicie
urządzenia do podnoszenia ciężarów, maszyny i sprzęt do fitnessu,
mianowicie ciężarki, bieżnie, urządzenia do wiosłowania, steppery,
urządzenia do ćwiczeń oporowych, rowerki stacjonarne, maszyny
do ćwiczeń, torby specjalnie zaprojektowane do nart, siatki do sportów, smycze do desek surfingowych, torby specjalnie zaprojektowane na deski surfingowe, płetwy do desek surfingowych, baseny kąpielowe jako zabawki, deski do uprawiania sportów wodnych, deski
surfingowe, deski typu bodyboard, deski typu paddleboard, deski
do pływania, deski do pływania z latawcem typu kiteboard, deski
do paddleboardingu, urządzenia pływackie do pływania, akcesoria unoszące się na wodzie do celów rekreacyjnych, pompowane
materace do rekreacji, nietonący sprzęt do nauki pływania, deski
do pływania, do celów rekreacyjnych, pływające wypoczynkowe
fotele dmuchane, artykuły sportowe, przenośne konstrukcje pomocnicze do tańca i innych ćwiczeń, sprzęt sportowy, ochraniacze
na klatkę piersiową do użytku sportowego, suspensoria dla sportowców, produkty sportowe, mianowicie opaski sportowe chroniące
nadgarstki i stawy, sprzęt do ćwiczeń fizycznych, mianowicie taśmy
do ćwiczeń, drążki treningowe, maszyny do wiosłowania-nie do celów terapii fizycznej, sprzęt do ćwiczeń, mianowicie stepery, sprzęt
do ćwiczeń fizycznych, mianowicie ekspandery do wzmacniania
mięśni klatki piersiowej, nadmuchiwane baseny jako artykuły rekreacyjne, stoły pływające, stoły pływające do użytku rekreacyjnego,
płetwy do surfowania, nadmuchiwane pływaki, pływaki naramienne
do pływania, nadmuchiwane materace pływające do użytku rekreacyjnego, pomoce do pływania, mianowicie koła do nauki pływania,
pływaki naramienne do użytku rekreacyjnego, pływaki do użytku
rekreacyjnego, kamizelki pływackie, osłony na ramiona do użytku
sportowego, opaski na rękę, ochraniacze klatki piersiowej przystosowane do treningu taekwondo, podpórki na nadgarstki jako artykuły
sportowe, obciążniki do ćwiczeń fizycznych, maszyny zawierające
obciążniki do użytku w ćwiczeniach fizycznych, pływające leżaki
do użytku w basenach w celach rekreacyjnych, deski typu paddle-

(591) czarny, żółty, niebieski
(531) 29.01.13, 14.07.09, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.16
(510), (511) 37 usługi wykonawców instalacji elektrycznych, renowacja instalacji elektrycznych, instalacja uziemienia elektrycznego, instalacja elektrycznego ogrzewania towarzyszącego, naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji elektrotechnicznych, instalowanie sieci
łączności elektronicznej, instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, naprawa i konserwacja instalacji elektronicznych,
eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, instalacja urządzeń
elektrycznych i generatorów prądu, renowacja, naprawa i konserwacja przewodów instalacji elektrycznej, udzielanie informacji związanych z instalacją urządzeń elektrycznych, instalowanie połączeń
elektronicznych i cyfrowych do centrów obsługi telefonicznej, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, naprawa i konserwacja
urządzeń elektronicznych, naprawa lub konserwacja elektrycznych
urządzeń oświetleniowych, usługi naprawcze urządzeń elektrycznych gospodarstwa domowego, usługi w zakresie eliminacji zakłóceń dla urządzeń elektrycznych, serwis w sytuacjach awaryjnych
urządzeń do zaopatrzenia w energię elektryczną, instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, instalacja sprzętu do automatyki budynkowej, instalacja urządzeń elektrycznych,
instalacja urządzeń oświetleniowych, instalacja urządzeń łazienkowych, instalacja urządzeń sanitarnych, instalacja urządzeń wentylacyjnych, instalowanie urządzeń sanitarnych, instalacja urządzeń
wodociągowo-kanalizacyjnych, instalowanie urządzeń sieci komunikacyjnych, instalowanie domowych urządzeń zabezpieczających,
instalacja urządzeń do wytwarzania energii, instalacja urządzeń
do oszczędzania energii, usługi doradcze związane z instalacją urządzeń oświetleniowych, serwis urządzeń i instalacji do wytwarzania
energii, naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, konserwacja urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, naprawa instalacji, urządzeń i maszyn do produkcji energii, budowa infrastruktury
łącznościowej, budowa infrastruktury elektroenergetycznej, budowa infrastruktury, instalacja odgromników, konserwacja i naprawa
elektrycznych systemów uziemienia, montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie
instalacji wodno-kanalizacyjnych, konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, odnawianie instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, montaż
urządzeń grzewczych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, usługi wykonawców w zakresie instalacji grzewczej, instalacja, naprawa
i konserwacja sprzętu grzewczego, usługi doradcze w zakresie instalacji systemów grzewczych na paliwa stałe, konserwacja i naprawa
instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną, naprawa i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych, usługi wykonawców
w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, modernizacja instalacji do ogrze-
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wania, wentylacji i klimatyzacji budynków, naprawa lub konserwacja
urządzeń klimatyzacyjnych do celów przemysłowych, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń do klimatyzacji, instalowanie linii telefonicznych, usługi doradcze dotyczące
instalacji sprzętu telefonicznego, naprawa lub konserwacja aparatów telefonicznych, instalacja sprzętu komunikacyjnego, usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu komunikacyjnego, naprawa lub
konserwacja maszyn i urządzeń ustalających częstotliwość sygnału
wizyjnego, naprawa alarmów, instalacja alarmów, konserwacja i serwisowanie alarmów antywłamaniowych, usługi w zakresie instalowania alarmów, instalacja, konserwacja i naprawa alarmów antywłamaniowych, instalowanie alarmów przeciwpożarowych, instalacja
systemów ewakuacji przeciwpożarowej, instalacja pasywnej ochrony
przeciwpożarowej, instalacja przemysłowej ochrony przeciwpożarowej, instalacja aktywnej ochrony przeciwpożarowej, konserwacja
alarmowych instalacji przeciwpożarowych, naprawa lub konserwacja alarmów przeciwpożarowych, przeciwpożarowe zabezpieczanie
budynków w trakcie budowy, konserwacja i naprawa systemów ewakuacji przeciwpożarowej, montaż i naprawa instalacji alarmowych
przeciwpożarowych, konserwacja i serwisowanie systemów alarmów przeciwpożarowych, konserwacja i naprawa systemów alarmu
przeciwpożarowego, instalacja systemów telewizji przemysłowej,
instalowanie systemów kontroli dostępu, instalacja systemów fizycznej kontroli dostępu, konserwacja i naprawa systemów kontroli dostępu, konserwacja i naprawa systemów fizycznej kontroli dostępu,
instalacja sprzętu do kontroli dostępu jako usługi, instalacja i konserwacja sprzętu komputerowego do sieci komputerowych i dostępu
do Internetu, instalacja kabli do dostępu do Internetu, konserwacja
i naprawa sieci komputerowych, usługi budowlane, usługi remontowe, usługi wyburzeniowe, budowa bloków mieszkalnych, budowa
budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie, budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie
wakacyjne, budowa części budynków, budowa domów, budowa
domów na zamówienie, budowa nieruchomości, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa
nieruchomości przemysłowych, budownictwo, nadzór nad robotami
budowlanymi, remont nieruchomości, remontowanie budynków,
renowacja budynków, stawianie fundamentów, stawianie ogrodzeń
zabezpieczających, usługi konstrukcyjne, usługi naprawy budynków,
usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu,
usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi rozbiórkowe, 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) 324486
(220) 2019 03 28
(210) 497874
(151) 2019 10 04
(441) 2019 05 27
(732) SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE. LTD., Singapur (SG)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) pomarańczowy
(531) 26.02.01, 26.02.03, 29.01.01
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(510), (511) 4 knoty do lamp gazowych, w tym siatki żarowe, paliwo
stałe w kostkach, paliwa stałe, 5 apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, 6 metale nieszlachetne i ich stopy, materiały metalowe na rusztowania budowlane, materiały konstrukcyjne metalowe, przenośne
konstrukcje metalowe, śledzie do namiotów metalowe, haki metalowe, metalowe haki i uchwyty do urządzeń do gotowania na ognisku,
w tym do garnków, menażek, liny stalowe, trójnogi metalowe, trójnogi metalowe do zawieszania urządzeń do gotowania na ognisku,
w tym garnków, menażek, zamki metalowe, zamki metalowe do pojazdów, metalowe klucze do zamków, metalowe kanistry, karabińczyki metalowe, pałąki i maszty do namiotów, osłony ogniska chroniące przed wiatrem, 8 sztućce, w tym noże, widelce i łyżki, scyzoryki,
noże myśliwskie, noże, nieelektryczne otwieracze do puszek, łopaty
[narzędzia], piły [narzędzia], toporki, przyrządy do ostrzenia noży, narzędzia ręczne o napędzie ręcznym, 9 baterie elektryczne i akumulatory, lornetki, urządzenia do ważenia, kaski ochronne, kompasy
[przyrządy pomiarowe], zasilacze sieciowe, radioodbiorniki, latarnie
sygnalizacyjne, taśmy miernicze, aparaty nadawczo-odbiorcze, kamizelki ratunkowe, radioodbiorniki zasilane na dynamo, 10 zatyczki
do uszu, 11 elektryczne ogrzewacze stóp, elektryczne ogrzewacze
dłoni, wentylatory elektryczne do użytku osobistego, lampy oświetleniowe ujęte w tej klasie, latarki kieszonkowe, elektryczne, latarnie
oświetleniowe, latarnie ujęte w tej klasie, grille, urządzenia do opiekania i pieczenia ujęte w tej klasie, palniki, urządzenia do gotowania
na ogniu i ognisku, w tym zapalniczki i zapalniczki krzemieniowe,
prysznice w formie wodoodpornej torby, światła do pojazdów, czołówki, 16 torby z tworzyw sztucznych do pakowania, bibuła, bibułki
i chusteczki papierowe, 17 torby [koperty, woreczki] z gumy do pakowania, 18 skóra i imitacja skóry oraz towary wykonane z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, skóry zwierzęce, kufry i torby podróżne, parasole i parasole przeciwsłoneczne, laski, kijki marszowe, kije
trekkingowe, plecaki, plecaki dziecięce, torby, kosmetyczki bez wyposażenia, portmonetki, talerzyki do kijków marszowych, talerzyki
do kijów trekkingowych, końcówki do kijów trekkingowych, nakładki
do kijów trekkingowych, pokrowce przeciwdeszczowe na plecak,
walizki biznesowe wodoodporne, walizki wodoodporne, 20 śledzie
do namiotów niemetalowe, śpiwory, meble kempingowe, w tym
krzesła, fotele, łóżka, stoły, niemetalowe pojemniki do przechowywania i transportu, materace do celów niemedycznych, poduszki nadmuchiwane do celów niemedycznych, kuchnie turystyczne [meble
kempingowe], 21 pieprzniczki, otwieracze do butelek, deski do krojenia do kuchni, solniczki, talerze, kufle do piwa, kubki, łopatki kuchenne, czajniki nieelektryczne, kanki, menażki, miseczki, rondle,
zestawy naczyń do gotowania, grille kempingowe, szkło [naczynia],
termosy, trójnogi do grilla, butelki na napoje, torby izotermiczne, pojemniki izotermiczne, nieelektryczne lodówki przenośne, termosy
na żywność i napoje, kubły, grille [urządzenia do gotowania], torby
piknikowe z naczyniami, plecaki piknikowe z talerzami, koszyki piknikowe z naczyniami, deski do krojenia, chochle do podawania, kubki
podróżne, zastawa stołowa, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki, zestawy talerzy piknikowe, 22 sznury, plandeki, liny, sznurki, torby do pakowania [koperty, woreczki] z materiałów tekstylnych, torby do transportu i przechowywania materiałów
w dużych ilościach, markizy niemetalowe, namioty, wnyki [sieci], siatki maskujące, sieci rybackie, namioty turystyczne, namioty kempingowe, hamaki, namioty promocyjne, 23 zestawy do naprawy sprzętu
turystycznego zawierające nici i przędze, nici i przędze ujęte w tej
klasie, 24 tkaniny do celów włókienniczych, nie ujęte w innych klasach, narzuty na łóżka, obrusy tekstylne, kapy na łóżka, tworzywa
sztuczne [substytuty tkanin], materiały tekstylne, śpiwory, wkładki
do śpiwora, moleskin [tkanina], poszewki na poduszki, koce piknikowe, ręczniki, worki kompresyjne do śpiworów, pokrycia na materace,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy i akcesoria do nich zawarte w tej
klasie, odzież sportowa, obuwie sportowe, sportowe nakrycia głowy,
26 igły do szycia, napy, naparstki do szycia, sprzączki [dodatki
do ubrań], guziki, zestawy do naprawy sprzętu turystycznego zawierające igły, naparstek i łaty, ujęte w tej klasie, 27 maty turystyczne,
maty samopompujące, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, 35 pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, reklama,
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy telewizyjne, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej
I detalicznej, w tym za pośrednictwem Internetu, następujących towarów: knoty do lamp gazowych, w tym siatki żarowe, paliwo stałe
w kostkach, paliwa stałe, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone,
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metale nieszlachetne i ich stopy, materiały metalowe na rusztowania
budowlane, materiały konstrukcyjne metalowe, przenośne konstrukcje metalowe, śledzie do namiotów metalowe, haki metalowe, metalowe haki i uchwyty do urządzeń do gotowania na ognisku, w tym
do garnków, menażek, liny stalowe, trójnogi metalowe, trójnogi metalowe do zawieszania urządzeń do gotowania na ognisku, w tym
garnków, menażek, zamki metalowe, zamki metalowe do pojazdów,
metalowe klucze do zamków, metalowe kanistry, karabińczyki metalowe, pałąki i maszty do namiotów, osłony ogniska chroniące przed
wiatrem, sztućce, w tym noże, widelce i łyżki, scyzoryki, noże myśliwskie, noże, nieelektryczne otwieracze do puszek, łopaty [narzędzia],
piły [narzędzia], toporki, przyrządy do ostrzenia noży, narzędzia ręczne o napędzie ręcznym, baterie elektryczne i akumulatory, lornetki,
urządzenia do ważenia, kaski ochronne, kompasy [przyrządy pomiarowe], zasilacze sieciowe, radioodbiorniki, latarnie sygnalizacyjne,
taśmy miernicze, aparaty nadawczo-odbiorcze, kamizelki ratunkowe, radioodbiorniki zasilane na dynamo, zatyczki do uszu, elektryczne ogrzewacze stóp, elektryczne ogrzewacze dłoni, wentylatory
elektryczne do użytku osobistego, lampy oświetleniowe, latarki kieszonkowe, elektryczne, latarnie oświetleniowe, latarnie, grille, urządzenia do opiekania i pieczenia, palniki, urządzenia do gotowania
na ogniu i ognisku, w tym zapalniczki i zapalniczki krzemieniowe,
prysznice w formie wodoodpornej torby, światła do pojazdów, czołówki, torby z tworzyw sztucznych do pakowania, bibuła, bibułki
i chusteczki papierowe, torby [koperty, woreczki] z gumy do pakowania, skóra i imitacja skóry oraz towary wykonane z tych materiałów,
skóry zwierzęce, kufry i torby podróżne, parasole i parasole przeciwsłoneczne, laski, kijki marszowe, kije trekkingowe, plecaki, plecaki
dziecięce, torby, kosmetyczki bez wyposażenia, portmonetki, talerzyki do kijków marszowych, talerzyki do kijów trekkingowych, końcówki do kijów trekkingowych, nakładki do kijów trekkingowych,
pokrowce przeciwdeszczowe na plecak, walizki biznesowe wodoodporne, walizki wodoodporne, śledzie do namiotów niemetalowe,
śpiwory, meble kempingowe, w tym krzesła, fotele, łóżka, stoły, niemetalowe pojemniki do przechowywania i transportu, materace
do celów niemedycznych, poduszki nadmuchiwane do celów niemedycznych, kuchnie turystyczne [meble kempingowe], pieprzniczki,
otwieracze do butelek, deski do krojenia do kuchni, solniczki, talerze,
kufle do piwa, kubki, łopatki kuchenne, czajniki nieelektryczne, kanki, menażki, miseczki, rondle, zestawy naczyń do gotowania, grille
kempingowe, szkło [naczynia], termosy, trójnogi do grilla, butelki
na napoje, torby izotermiczne, pojemniki izotermiczne, nieelektryczne lodówki przenośne, termosy na żywność i napoje, kubły, grille
[urządzenia do gotowania], torby piknikowe z naczyniami, plecaki
piknikowe z talerzami, koszyki piknikowe z naczyniami, deski do krojenia, chochle do podawania, kubki podróżne, zastawa stołowa,
przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki, zestawy talerzy piknikowe, sznury, plandeki, liny, sznurki, torby do pakowania [koperty, woreczki] z materiałów tekstylnych, torby
do transportu i przechowywania materiałów w dużych ilościach,
markizy niemetalowe, namioty, wnyki [sieci], siatki maskujące, sieci
rybackie, namioty turystyczne, namioty kempingowe, hamaki, namioty promocyjne, zestawy do naprawy sprzętu turystycznego zawierające nici i przędze, nici i przędze, tkaniny do celów włókienniczych, narzuty na łóżka, obrusy tekstylne, kapy na łóżka, tworzywa
sztuczne [substytuty tkanin], materiały tekstylne, śpiwory, wkładki
do śpiwora, moleskin [tkanina], poszewki na poduszki, koce piknikowe, ręczniki, worki kompresyjne do śpiworów, pokrycia na materace,
odzież, obuwie, nakrycia głowy i akcesoria do nich, odzież sportowa,
obuwie sportowe, sportowe nakrycia głowy, igły do szycia, napy, naparstki do szycia, sprzączki [dodatki do ubrań], guziki, zestawy do naprawy sprzętu turystycznego zawierające igły, naparstek i łaty, maty
turystyczne, maty samopompujące, gry i zabawki, artykuły sportowe
i gimnastyczne, usługi agencji importowo-eksportowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, rozprowadzanie próbek, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich, usługi sklepów detalicznych online,
reklama banerowa.

(111) 324487
(220) 2019 04 01
(210) 498039
(151) 2019 09 27
(441) 2019 05 27
(732) CHM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lewickie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ChM CRANIO FACIAL
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(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty medyczne i chirurgiczne.
(111) 324488
(220) 2018 04 27
(151) 2019 05 27
(441) 2018 12 17
(732) SKIBA KRYSTIAN, Rybnik (PL);
SOWA SZYMON, Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPTIX
(540)

(210) 485438

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 światłowód, moduły optyczne do przełączników sieciowych, multiplekser oraz demuliplekser światłowodowy, kable światłowodowe, patchcordy jako światłowodowe kable krosowe, pigtaile
światłowodowe, złącza do światłowodów.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 324489
(220) 2019 04 01
(210) 498062
(151) 2019 09 30
(441) 2019 06 17
(732) FORTIS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FORTIS INVESTMENTS
(540)

(591) granatowy, niebieski
(531) 26.11.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi związane z majątkiem nieruchomym, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, wynajem powierzchni,
w tym obiektów handlowych, biurowych, usługowych, prowadzenie
działalności inwestycyjnej w zakresie nieruchomości, pozyskiwanie
terenów pod inwestycje, usługi agencji nieruchomości, rozliczenia finansowe związane z budową i kupnem nieruchomości, wycena nieruchomości, kupno, sprzedaż, najem i dzierżawa nieruchomości, doradztwo inwestycyjne, pośrednictwo w sprawach najmu budynków,
lokali i powierzchni mieszkalnych, handlowych i użytkowych, 37 budownictwo, usługi budowlano-montażowe i remontowe w zakresie
budownictwa ogólnego i przemysłowego, roboty ogólnobudowlane
związane z montażem i wznoszeniem budynków i budowli z elementów prefabrykowanych, montaż konstrukcji żelbetowych, inżynieria
budowlana i wodno-lądowa, budowa dróg kołowych i szynowych,
roboty ziemne, techniczne przygotowanie terenów pod budowy,
wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, makro
i mikroniwelacja terenu, wzmacnianie słabego podłoża, rekultywacja terenów zdegradowanych lub zdewastowanych, w tym zrobów
zwałowych, wyrobisk i wysypisk odpadów, usługi w zakresie wykonywania fundamentów i izolowania budynków, montaż rusztowań,
wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, wykonywanie robót
ogólnobudowlanych i remontów w zakresie rozdzielczych obiektów
liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, montaż i naprawa wewnętrznych i zewnętrznych instalacji:
elektrycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, wodociągowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, budowlane roboty wykończeniowe: murowanie, tynkowanie, kamieniarstwo,
malowanie, układanie posadzek, tapetowanie, oblicowywanie ścian,
usługi hydrauliczne, instalacja i naprawa w dziedzinie urządzeń i in-
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stalacji sanitarnych, ceramiki sanitarnej, konserwacja i renowacja
nieruchomości, nadzór budowlany, informacja budowlana, rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, czyszczenie zewnętrzne i wewnętrzne budynków, sprzątanie obiektów, wynajmowanie sprzętu
budowlanego i burzącego, wynajmowanie maszyn i urządzeń budowlanych, doradztwo budowlane, informacja w zakresie wykorzystania budynków mieszkalnych, biur, ośrodków i stref handlowych,
galerii handlowych, Instalacja systemów energii wodnej, instalacja
systemów energii wiatrowej, instalacja urządzeń do oszczędzania
energii, Instalacja urządzeń do wytwarzania energii, konserwacja,
serwis i naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, konserwacja, naprawa
i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, 42 usługi w zakresie
technologii informacyjnych, zarządzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, hosting, oprogramowanie
jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego, planowanie
[projektowanie] budynków, projektowanie budowlane, architektura,
badania techniczne, dekoracja wnętrz, doradztwo architektoniczne,
opracowywanie projektów technicznych, planowanie urbanistyczne, pomiary geodezyjne, projektowanie dekoracji wnętrz, planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz.

(111) 324490
(220) 2019 04 03
(210) 498184
(151) 2019 10 02
(441) 2019 06 03
(732) ATLANTA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bakal Naturalnie
(540)

(591) szary, zielony
(531) 02.09.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 warzywa, owoce i nasiona przetworzone, przetworzone: orzechy ziemne, laskowe, włoskie, orzechy nerkowca, orzechy pistacjowe, migdały, orzechy brazylijskie, orzechy pekan oraz
ich mieszanki, owoce suszone, suszone morele, śliwki, jabłka, żurawina, daktyle, rodzynki oraz mieszanki owoców suszonych, chipsy
owocowe, wiórki kokosowe, przetworzone pestki dyni, słonecznika,
mieszanki ziaren przetworzonych, mieszanki owoców przetworzonych, skórki z owoców kandyzowane, bakalie, mieszanki bakalii, 31
nasiona jadalne nieprzetworzone i ich mieszanki, nieprzetworzone
orzechy, migdały, orzechy.
(111) 324491
(220) 2019 02 28
(210) 495613
(151) 2019 10 03
(441) 2019 06 03
(732) CZOSNEK MICHAŁ PERFEKCYJNE AUTO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PERFEKCYJNE AUTO
(540)

(591) żółty
(531) 27.05.01, 29.01.02, 18.01.23
(510), (511) 37 zabezpieczanie pojazdów przed korozją, mycie pojazdów, polerowanie pojazdów, konserwacja pojazdów, lakierowanie,
czyszczenie pojazdów.
(111) 324492
(220) 2019 01 09
(210) 494591
(151) 2019 10 16
(441) 2019 07 01
(732) MAGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mAgma Sieć Hurtowni Elektrotechnicznych
(540)

(591) czarny, żółty, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 9 instalacje elektryczne, elektryczne urządzenia łącznościowe i telekomunikacyjne, elektryczne wzmacniacze sygnałów
dźwiękowych, elektryczne przewody telegraficzne i telefoniczne,
elektryczne urządzenia pomiarowe i sterujące, instalacje teleinformatyczne, elektryczne panele rozdzielcze do sieci elektrycznej, aparatura rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, kable i przewody
elektryczne, telefoniczne, sygnalizacyjne i do sieci komputerowych,
osprzęt, elementy, akcesoria instalacji elektrycznych, telefonicznych,
sygnalizacyjnych i alarmowych, osprzęt, elementy, akcesoria instalacji do sieci komputerowych i aparatów elektrycznych, aparaty i przyrządy elektryczne do pomiarów wartości elektrycznych, bezpieczniki
elektryczne, transformatory, skrzynki instalacyjne jako skrzynki rozdzielcze, baterie elektryczne, 35 usługi sprzedaży hurtowej artykułów
i sprzętu elektrycznego, telekomunikacyjnego i elektrotechnicznego.
(111) 324493
(220) 2019 05 06
(210) 499395
(151) 2019 10 02
(441) 2019 06 17
(732) FENU MALINOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Pruszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fenu
(540)

(591) biały, czarny, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 dmuchawy kominowe, elektryczne płyty kuchenne,
instalacje do filtrowania powietrza, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], kuchenki, sprzęt kuchenny elektryczny, urządzenia do pieczenia i opiekania, urządzenia do smażenia gorącym
powietrzem, urządzenia i instalacje do gotowania, urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza, urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, urządzenia na gorące powietrze, wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych], wentylatory elektryczne
do użytku osobistego, wyciągi kuchenne, wyciągi wentylacyjne.
(111) 324494
(220) 2019 05 06
(210) 499407
(151) 2019 10 02
(441) 2019 06 17
(732) FENU MALINOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Pruszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e-okapy.pl
(540)

(591) biały, zielony
(531) 26.01.18, 27.05.01, 24.17.01, 24.17.02, 29.01.12
(510), (511) 11 dmuchawy kominowe, instalacje do filtrowania powietrza, urządzenia i instalacje do gotowania, urządzenia i maszyny
do oczyszczania powietrza, maszyny jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, urządzenia na gorące powietrze, wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych], wentylatory elektryczne do użytku
osobistego, wyciągi kuchenne, wyciągi wentylacyjne.
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(111) 324495
(220) 2019 04 03
(210) 498233
(151) 2019 10 02
(441) 2019 06 03
(732) REMARK-KAYSER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Batorowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) remark
(510), (511) 7 wkłady do maszyn filtrujących, oddzielacze cieczy, maszyny do separacji cieczy, zawory, filtry [części maszyn lub silników],
obudowy maszyn, 11 centralne instalacje klimatyzacyjne do celów
przemysłowych, centralne urządzenia klimatyzacyjne, elektrostatyczne filtry powietrza, filtry do instalacji przemysłowych, filtry do klimatyzacji, filtry do użycia z urządzeniami do wentylacji, filtry do użycia z urządzeniami do ogrzewania, filtry do użytku przemysłowego
i domowego, filtry do użytku z urządzeniami do klimatyzacji, filtry
elektryczne do klimatyzacji, filtry powietrza, instalacje klimatyzacyjne, filtry do użycia z urządzeniami do wytwarzania pary, 24 materiały do filtrowania, materiały do filtrowania z tekstylnych materiałów,
materiały nietkane w postaci bel do użytku w produkcji, materiały
tekstylne w belach do użytku w produkcji filtrów przemysłowych,
tkaniny, tkaniny do filtrowania, tkaniny do użytku przemysłowego,
tkaniny przemysłowe, włókna do filtrowania, tkaniny aeracyjne, maty
filtracyjne, filce igłowe, 42 badania inżynieryjne, doradztwo techniczne, doradztwo technologiczne, doradztwo w zakresie technologii
filtracji, inżynieria techniczna, pomiary inżynieryjne, profesjonalne
doradztwo w zakresie wykorzystywania technologii, projektowanie
systemów inżynierii budowlanej, usługi inżynieryjne, usługi w zakresie doradztwa technologicznego.

(540) (znak słowny)
(540) COCHISE
(510), (511) 43 usługi restauracji fast-food, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach.

(111) 324496
(220) 2019 04 10
(210) 498565
(151) 2019 10 04
(441) 2019 06 03
(732) MACIEJEWSKA JOANNA CONTRUST STUDIO, Reda (PL)
(540) (znak słowny)
(540) onago
(510), (511) 25 odzież, ubrania codzienne, bluzy, koszulki, spodnie,
spodenki, ubrania dziecięce, bielizna, ubrania wierzchnie, czapki
jako nakrycia głowy, czapki z daszkiem, czapki wełniane, kurtki, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, bezrękawniki, bikini, bluzy polarowe, body, długie luźne stroje, kamizelki, kombinezony piankowe
do surfingu, kombinezony piankowe do windsurfingu, kombinezony
piankowe do sportów wodnych powierzchniowych, kombinezony
piankowe do nart wodnych i sportów podwodnych, kombinezony
zimowe, kombinezony narciarskie, komplety narciarskie, kostiumy,
kostiumy kąpielowe, kostiumy taneczne, koszule, kurtki narciarskie,
kurtki snowboardowe, nakrycia głowy, obuwie, obuwie sportowe,
odzież sportowa, odzież surfingowa, opaski na głowę, palta, paski,
polary, poncza, skarpetki, spódnice, spódniczki, spodnie do jogi,
spodnie narciarskie, spodnie snowboardowe, stroje plażowe, sukienki, swetry, szorty, topy.

(111) 324500
(220) 2018 08 09
(210) 489231
(151) 2019 09 24
(441) 2019 05 20
(732) KOLEJ GONDOLOWA JAWORZYNA KRYNICKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Krynica Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAWORZYNA KRYNICKA HOTEL
(540)

(111) 324497
(220) 2019 04 10
(151) 2019 10 04
(441) 2019 06 03
(732) KALINA AGATA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOGOSENSORYKA
(540)

(210) 498566

(591) ciemnoniebieski, żółty, czerwony, jasnoniebieski, fioletowy,
biały
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 szkolenia edukacyjne, prowadzenie warsztatów (szkolenia), nauczanie i szkolenia, usługi w zakresie szkolenia nauczycieli,
szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie warsztatów, usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności
umysłowej dzieci, warsztaty w celach edukacyjnych.
(111) 324498
(220) 2019 04 11
(151) 2019 09 18
(441) 2019 06 03
(732) LESIAK MATEUSZ COCHISE ŁÓDŹ, Łódź (PL)

(210) 498614

(111) 324499
(220) 2019 04 11
(151) 2019 09 18
(441) 2019 06 03
(732) LESIAK MATEUSZ COCHISE ŁÓDŹ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COCHISE
(540)

(210) 498615

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 27.05.24, 02.01.01,
02.01.04, 24.15.01, 24.15.11, 03.07.19
(510), (511) 43 usługi restauracji fast-food, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach.

(591) jasnoniebieski, granatowy, biały
(531) 01.01.04, 06.19.01, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 43 agencje zakwaterowania w hotelach i pensjonatach,
organizowanie obozów wakacyjnych (usługi i zakwaterowanie), prowadzenie hoteli, kawiarni, kempingów i restauracji, rezerwowanie
i wynajmowanie noclegów, przygotowanie dań (żywność i napoje)
na zamówienie i ich dostawa, rezerwacje hotelowe, usługi barowe,
wynajmowanie sal na posiedzenia, wypożyczanie krzeseł, stołów,
bielizny stołowej i szklanej zastawy stołowej.
(111) 324501
(220) 2018 12 11
(210) 493713
(151) 2019 09 23
(441) 2019 04 23
(732) PAPILART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łomianki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) papilart PERFECT PACKAGING
(540)

(591) niebieski, pomarańczowy, zielony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.13.01
(510), (511) 6 folia aluminiowa, formy, 16 folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, karton, papier do zawijania, papier pergaminowy, papier w arkuszach, papierowe nakrycia (obrusy) stołowe,
pudełka z papieru lub kartonu, ręczniki papierowe, serwetki stołowe
papierowe, torby papierowe, 20 pojemniki do pakowania z tworzyw
sztucznych, pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, tace nie-
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metalowe, zamknięcia do pojemników niemetalowe, 21 buteleczki,
butelki, formy do ciast i ciastek, formy i foremki (przybory kuchenne), formy, foremki (przybory kuchenne), gąbki czyszczące, kubki
z papieru lub z tworzyw sztucznych, łopatki do ciast, łyżki do lodów,
łyżki do mieszania-przybory kuchenne, maty do pieczenia, miseczki,
naczynia na napoje, pojemniki termoizolacyjne, przesiewacze, sita
(przybory gospodarstwa domowego), przyrządy do krojenia ciasta,
pudełka obiadowe, słomki do picia, szmatki do czyszczenia, tace papierowe, talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe, torebki
do wyciskania kremu przy dekoracji, tylki i rękawy cukiernicze do dekorowania ciast, ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego, wałki do ciasta domowe, wykałaczki, 39 transport.

(111) 324502
(220) 2018 12 27
(151) 2019 09 24
(441) 2019 03 25
(732) SICO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hanzaproof
(540)

(210) 494249

(591) granatowy, niebieski, biały
(531) 20.05.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 rozpowszechnianie materiałów reklamowych: ulotki,
prospekty, druki, próbki, wzorniki, reklama za pośrednictwem Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, reklamy prasowe, reklamy korespondencyjne, promocja sprzedaży dla osób trzecich.
(111) 324503
(220) 2018 12 27
(210) 494277
(151) 2019 09 24
(441) 2019 05 20
(732) VIDIUM MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VOIGT
(510), (511) 9 aparatura do kontroli wzroku, aparatura do badania
wzroku, urządzenia i przyrządy optyczne, soczewki, okulary, oprawki
do okularów, 10 aparatura diagnostyczna do celów medycznych, lasery do celów medycznych, 35 reklama, usługi handlu detalicznego,
hurtowego i za pośrednictwem Internetu, w zakresie towarów: aparatura do kontroli wzroku, aparatura do badania wzroku, urządzenia
i przyrządy optyczne, soczewki, okulary, oprawki do okularów, aparatura diagnostyczna do celów medycznych, lasery do celów medycznych, prowadzenie wyspecjalizowanych salonów umożliwiających
badanie wzroku, dobór okularów i ich zakup, 44 usługi klinik okulistycznych, usługi optyczne, porady w zakresie doboru okularów,
wykonywanie analiz medycznych związanych z leczeniem chorób
wzroku.
(111) 324504
(220) 2018 12 27
(210) 494305
(151) 2019 09 09
(441) 2019 05 06
(732) MAXXB CHOCOLATE FACTORY MAKSYMILIAN NOWOTARSKI,
KATARZYNA BORKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pbKing
(540)

(591) pomarańczowy, brązowy, biały, żółty
(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.07.06
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(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) 324505
(220) 2018 12 28
(151) 2019 10 09
(441) 2019 03 25
(732) VIVAMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Implanty Polska
(540)

(210) 494313

(591) szary, niebieski, biały
(531) 26.01.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów wykorzystywanych w dziedzinie stomatologii i implantologii, reklama działalności stomatologicznej, 41 działalność edukacyjna z zakresu implantologii i stomatologii, 44 usługi radiologii i tomografii komputerowej
w stomatologii.
(111) 324506
(220) 2019 01 10
(210) 494640
(151) 2019 10 04
(441) 2019 05 27
(732) KOŁODZIEJSKI MARIUSZ FIRMA NEVEN, Kolonia Zawada (PL)
(540)

(591) granatowy, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 25.05.01
(510), (511) 25 odzież damska i męska, 26 naszywki i hafty odzieżowe.
(111) 324507
(220) 2014 10 07
(210) 434226
(151) 2019 09 06
(441) 2015 01 19
(732) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sport.tv
(540)

(591) biały, czerwony
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia
do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia
do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne,
aparaty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne,
wideofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne
jednostki przetwarzania, procesory tekstu, procesory, cyklotrony,
czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, optyczne
nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3,
MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków komputerowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy,
interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone
z magnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące,
karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe
urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, kompu-
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tery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty
antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy
elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych,
optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software
ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej,
przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software-oprogramowanie
stałe dla komputerów nagrane, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, sterowniki informatyczne, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku,
taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony
przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia
do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego,
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice
ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami,
wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy / audycje telewizyjne,
nagrane programy /audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane / zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych / filmowych,
dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie
MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, artykuły papiernicze, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki graficzne, emblematy,
pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety,
globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania,
kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami,
karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami,
wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne,
mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały
piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza,
publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do haftowania, znaczki pocztowe, 35 organizowanie sprzedaży w trybie
aukcji publicznych i aukcji internetowych towarów takich jak: urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania
dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo. płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3,
MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy
komputerowe, kamery filmowe, kamery wizyjne, karty inteligentne
z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty
identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne,
komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane
do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki
do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane,
układy scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy
komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji
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na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi
telewizji interaktywnej. przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software-oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące
programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy
do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony
przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia
do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji
satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania
i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku
i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo,
kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy /
audycje telewizyjne, nagrane programy / audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane / zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych / filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych,
plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD oraz takich jak: afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, emblematy, fotografie, gazety, globusy ziemskie,
kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami
okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie
związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami,
książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, podręczniki, przedmioty sztuki
litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek: usługi agencji eksportowo-importowej, usługi w zakresie badania opinii
publicznej, usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii
na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób trzecich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, badania
czytelnictwa, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej. doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności
gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną,
usługi w zakresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania marketingowe, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi, usługi agencji informacji handlowej, informacja
o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji o działalności
gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, transkrypcja informacji, transkrypcja
przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych,
systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych,
dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków,
prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookletów, ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi modeli /
modelek do celów reklamowych i promowania sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi reklamowe i usługi
informacyjne dotyczące reklamy, usługi w zakresie wynajmowania
powierzchni na cele reklamowe (bannery, billboardy), wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie
materiałów reklamowych, usługi w zakresie przygotowywania re-
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klam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam telewizyjnych,
usługi w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem sieci
komputerowej, organizowanie targów handlowych i reklamowych,
dekoracja wystaw-sklepowych, usługi w zakresie opracowywania
edycji tekstów, usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi produkcji programów / audycji i filmów reklamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej Internet, 38
usługi agencji informacyjnych w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji, usługi agencji prasowych, przesyłanie informacji
drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej,
w tym w formie komunikatów SMS-owych, informacja o telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, reportaży,
widowisk rozrywkowych, widowisk telewizyjnych, zawodów sportowych, programów/audycji z interaktywnym udziałem słuchaczy /
widzów, usługi rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem Internetu, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi
w zakresie realizowania połączeń telefonicznych, telewizja kablowa,
zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne środki komunikacji elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie ogłoszeń
elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania poczty elektronicznej,
usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu
do światowej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej
przy pomocy komputera, usługi w zakresie realizowania transmisji
programów radiowych, usługi w zakresie realizowania transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie informacji
przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie
łączności telefonicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu telefonicznego, obsługa systemów przekazywania dźwięku
i obrazu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączności przez
sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, usługi w zakresie
przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu telewizyjnego z możliwością wyboru programu, usługi dostarczania informacji on-line, usługi zapewniające
dostęp do stron internetowych za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów archiwalnych telewizji, usługi udostępniania krajowych i zagranicznych serwerów oraz
portali internetowych, 39 dystrybucja gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek w zakresie transportu,
zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego,
organizowanie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony naturalnego środowiska człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, w tym
publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka, konserwacji terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi studiów filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań, informacja o imprezach
rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie
konkursów tematycznych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych w zakresie
szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych widowisk telewizyjnych, organizowanie programów / audycji z udziałem interaktywnym widzów /
słuchaczy, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna
on-line książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych
i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo, montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesyłalnych,
organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie
imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie
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spektakli jako usługi impresariatów, produkcja programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów
do programów telewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek, quizów,
usługi reporterskie, usługi w zakresie wykonywania mikrofilmów,
usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, organizowanie akcji społecznych związanych z ochroną środowiska prowadzonych w formie akcji edukacyjnych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych,
42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów
komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie
komputerowe, konwersja danych lub dokumentów do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi projektantów mody, usługi w zakresie
wzornictwa przemysłowego, opracowywanie projektów technicznych, przeprowadzanie badań naukowych w kierunku promowania
świadomości publicznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego
człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, sporządzanie raportów
naukowych w tym zakresie, w tym także za pośrednictwem witryny
internetowej.

(111) 324508
(220) 2019 04 12
(210) 498703
(151) 2019 10 04
(441) 2019 06 03
(732) TCO TRADING COMPANY SPÓŁKA JAWNA WIESŁAWA
RYZNAR-WOJAK I SPÓŁKA, Rokocin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SESVAN
(510), (511) 20 lustra, lustra łazienkowe, lustra z elektrycznym oświetleniem, meble, akcesoria meblowe, 35 usługi w zakresie sprzedaży
następujących towarów: lustra, lustra łazienkowe, lustra z elektrycznym oświetleniem, meble, akcesoria meblowe.
(111) 324509
(220) 2019 04 13
(210) 498705
(151) 2019 10 04
(441) 2019 06 03
(732) MICHALAK ADAM PAWEŁ, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MICSPY
(510), (511) 9 słuchawki wewnątrzkanałowe douszne oparte o odbiór
dźwięku przy pomocy indukcji elektromagnetycznej, wykorzystywane do działalności szpiegowskiej (wywiadowczej), detektywistycznej,
wojskowej lub w innej działalności, grze czy zabawie śledczej.
(111) 324510
(220) 2019 04 15
(210) 498792
(151) 2019 09 30
(441) 2019 06 10
(732) MOKROGULSKA MARIA, SALMAN JAKUB M KITCHEN SPÓŁKA
CYWILNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BLONDE&BIKINI
(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, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie informacji
związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów
i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmują-
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cego żywność i napoje, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia
w żywność, usługi w zakresie gotowania posiłków.

(111) 324511
(220) 2019 04 25
(210) 499162
(151) 2019 10 07
(441) 2019 06 10
(732) Ningbo AUX electric Co., Ltd., Ningbo City (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AUFIT
(540)

(591) szary, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 urządzenia klimatyzacyjne, Instalacje klimatyzacyjne,
agregaty klimatyzacyjne, urządzenia do oczyszczania gazu, filtry
do klimatyzacji, urządzenia i instalacje oświetleniowe, urządzenia
i instalacje do gotowania, urządzenia chłodzące, suszarki do włosów,
podgrzewacze wody, instalacje do ogrzewania wodnego, parowe
sauny do twarzy, instalacje do uzdatniania wody, kaloryfery elektryczne.
(111) 324512
(220) 2019 04 25
(210) 499164
(151) 2019 10 07
(441) 2019 06 10
(732) Ningbo AUX electric Co., Ltd., Ningbo City (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) XTRON
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 urządzenia klimatyzacyjne, Instalacje klimatyzacyjne,
agregaty klimatyzacyjne, urządzenia do oczyszczania gazu, filtry
do klimatyzacji, urządzenia i instalacje oświetleniowe, urządzenia
i instalacje do gotowania, urządzenia chłodzące, suszarki do włosów,
podgrzewacze wody, instalacje do ogrzewania wodnego, parowe
sauny do twarzy, instalacje do uzdatniania wody, kaloryfery elektryczne.
(111) 324513
(220) 2019 04 26
(210) 499196
(151) 2019 10 07
(441) 2019 06 10
(732) FOLIAREX FOROOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BESTFALZ
(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) 324514
(220) 2019 04 26
(210) 499197
(151) 2019 10 07
(441) 2019 06 10
(732) FOLIAREX FOROOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bestfalz
(540)

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 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) 324515
(151) 2019 09 13

(220) 2017 10 02
(441) 2018 08 13

(210) 477107

Nr 1/2020

(732) QARTIS SPÓŁKA AKCYJNA, Solec Kujawski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Qartis
(540)

(591) niebieski, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 karty magnetyczne, elektroniczne, z układami scalonymi, chipowe, kodowane, karty-klucze, 38 mailing, adresowanie
przesyłanie i dystrybucja kart plastikowych, 40 usługi drukarskie, introligatorskie i poligraficzne, na papierze i tworzywach sztucznych,
drukowanie na kartach plastikowych, wytłaczanie na kartach plastikowych, laminowanie, perforowanie i zabezpieczanie kart plastikowych.
(111) 324516
(220) 2018 03 26 K
(210) 495240
(151) 2019 09 25
(441) 2019 06 03
(732) DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) perfecta botanical synergy
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, płyny do pielęgnacji włosów, odżywki do włosów, preparaty
do kręcenia włosów, neutralizatory do trwałej ondulacji, preparaty
do prostowania włosów, szampony, suche szampony, szampony
dla zwierząt domowych, farby do włosów, kosmetyki upiększające,
szminki, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, ołówki
[kredki] kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne,
kremy wybielające do skóry, toniki kosmetyczne, środki do czyszczenia zębów, żele do wybielania zębów, mydła, mydła przeciwpotowe,
perfumy, środki perfumeryjne, piżmo [perfumeria], olejki eteryczne,
esencje eteryczne, woda kolońska, antyperspiranty [środki przeciwpotne], balsamy inne niż do celów medycznych, bazy do perfum
kwiatowych, saszetki zapachowe do bielizny, błyszczyki do ust, farby
do brody, ołówki do brwi, pasty do butów, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty
do demakijażu, preparaty do depilacji, wosk do depilacji, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, drewno zapachowe, preparaty do usuwania farby, mydło do golenia, preparaty do golenia, kadzidełka, sole
do kąpieli do celów innych niż lecznicze, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, lakiery
do paznokci, środki do usuwania lakierów, preparaty do pielęgnacji
paznokci, sztuczne paznokcie, naklejane ozdoby do paznokci, sztuczne rzęsy, lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, mleczko oczyszczające od celów kosmetycznych,
odświeżacze do ust w aerozolu, płyny do płukania ust do celów
niemedycznych, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, ozdobne kalkomanie do celów kosmetycznych, płyny
po goleniu, potpourri [mieszanki zapachowe], preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty kąpielowe
do celów, higienicznych, pumeks, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów
kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda utleniona do celów
kosmetycznych, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych,
żele do masażu inne niż do celów medycznych, 5 preparaty kosmetyczne o działaniu leczniczym do pielęgnacji i ochrony skóry twarzy,
ciała i włosów, lecznicze: balsamy, maści, olejki, płyny, sole, żele, kremy, mydła lecznicze.
(111) 324517
(220) 2019 05 10
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 24
(732) FRĄTCZAK KONRAD FILIP CASH, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K & K złoto brylanty

(210) 499609
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(540)

(591) żółty, fioletowy
(531) 17.02.01, 17.02.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie.
(111) 324518
(220) 2019 05 10
(210) 499610
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 17
(732) METRUM CRYOFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Blizne
Łaszczyńskiego (PL)
(540) (znak słowny)
(540) METRUM
(510), (511) 10 aparaty i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły
ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii.
(111) 324519
(220) 2019 05 10
(210) 499611
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 17
(732) BELOS-PLP SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL);
ZIAD BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) energo rodeo
(540)

(591) niebieski, czerwony
(531) 01.15.03, 03.04.04, 03.04.24, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12, 07.01.06
(510), (511) 35 doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama korespondencyjna, zewnętrzna oraz online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe i telewizyjne, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
usługi marketingowe, usługi public relations, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 41 informacja
o edukacji, imprezach rozrywkowych oraz rekreacji, kształcenie praktyczne jako pokazy, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie koncertów,
konferencji, kongresów, seminariów i sympozjów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów jako szkolenie, organizowanie konkursów
jako edukacja lub rozrywka, organizowanie widowisk jako impresariat, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie
obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi rozrywkowe, usługi w zakresie
oświaty jako nauczanie, wystawianie spektakli na żywo.		
(551) wspólne prawo ochronne
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(111) 324520
(220) 2019 05 10
(210) 499614
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 17
(732) METRUM CRYOFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Blizne
Łaszczyńskiego (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MC METRUM CRYOFLEX
(540)

(591) szary, pomarańczowy
(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 10 aparaty i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły
ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii.
(111) 324521
(220) 2019 05 10
(210) 499615
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 17
(732) BELOS-PLP SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL);
ZIAD BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ENERGO RODEO
(510), (511) 35 doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama korespondencyjna, zewnętrzna oraz online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe i telewizyjne, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
usługi marketingowe, usługi public relations, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 41 informacja
o edukacji, imprezach rozrywkowych oraz rekreacji, kształcenie praktyczne jako pokazy, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie koncertów,
konferencji, kongresów, seminariów i sympozjów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów jako szkolenie, organizowanie konkursów
jako edukacja lub rozrywka, organizowanie widowisk jako impresariat, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie
obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi rozrywkowe, usługi w zakresie
oświaty jako nauczanie, wystawianie spektakli na żywo.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 324522
(220) 2019 05 10
(210) 499617
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 17
(732) BELOS-PLP SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL);
ZIAD BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ENERGY RODEO
(510), (511) 35 doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama korespondencyjna, zewnętrzna oraz online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe i telewizyjne, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
usługi marketingowe, usługi public relations, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 41 informacja
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o edukacji, imprezach rozrywkowych oraz rekreacji, kształcenie praktyczne jako pokazy, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie koncertów,
konferencji, kongresów, seminariów i sympozjów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów jako szkolenie, organizowanie konkursów
jako edukacja lub rozrywka, organizowanie widowisk jako impresariat, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie
obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi rozrywkowe, usługi w zakresie
oświaty jako nauczanie, wystawianie spektakli na żywo.		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 324523
(220) 2019 05 13
(210) 499697
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 24
(732) UNIPHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ESSE-HEPAR
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety.
(111) 324524
(220) 2019 05 14
(210) 499733
(151) 2019 10 15
(441) 2019 07 01
(732) BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowy Tomyśl (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WESTERN CREEK
(510), (511) 33 wino.
(111) 324525
(220) 2019 05 15
(210) 499803
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 24
(732) MARSZAŁEK STANISŁAW STAMADREW, Pisarzowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DREWNOPARTNER
(540)

(591) zielony, czarny
(531) 26.04.02, 26.04.18, 29.01.12
(510), (511) 19 materiały budowlane z drewna, drewniane ramy okien,
drewniane pokrycia podłogowe, drewno, dłużyce [materiał budowlany], krokwie drewniane, płyty wykonane z wiórów drewnianych,
drewniane forniry, drewniane poręcze, profile drewniane, panele
drewniane, drzwi drewniane, drewniana oblicówka, drewniane podłogi parkietowe, drewniane ościeżnice drzwiowe, drewno rąbane,
ukształtowane drewno, drewno budowlane, drewno ogniotrwałe,
drewno laminowane, drewno zakonserwowane [drewno niebutwiejące], drewno konstrukcyjne, sztuczne drewno, drewno obrobione,
drewno wielowarstwowe, częściowo obrobione drewno, drewno
na profile, drewno do wytwarzania przedmiotów użytku domowego,
boazerie z drewna, podłogi z drewna, płyty z drewna, płyty dachowe
[z drewna], deski dachowe [z drewna], podłogi z twardego drewna,
elementy konstrukcji z drewna, warstwy okładzinowe z drewna, kloce
drewna do obróbki, podłogi z imitacji drewna, deski z drewna twardego, deski z drewna miękkiego, drogowe bariery ochronne z drewna,
obramowanie z drewna do kominków, elementy budowlane z imitacji drewna, ekrany przeciwhałasowe wykonane z drewna, deski
tarasowe z drewna twardego, deski tarasowe z drewna miękkiego,
domy z prefabrykatów z drewna [zestawy do montażu], deski budowlane wykonane z drewna i żywic wodoodpornych, wyroby stolarskie
z drewna do wykorzystania w budynkach, 35 usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, konsultacje w zakresie promocji
działalności gospodarczej, reklama, rozpowszechnianie reklam, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: lakiery
do drewna, bejce do drewna, barwniki do drewna, pokost do zabezpieczania drewna, kreozot do ochrony drewna, powłoki do drewna
[farby], ochronne oleje do drewna, substancje konserwujące do drewna, preparaty do obróbki końcowej drewna, kleje do obróbki drewna
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do użytku przemysłowego, środki chemiczne do utwardzania drewna,
preparaty do drewna na bazie żywicy epoksydowej, drewno barwiące, preparaty do obróbki drewna i jego konserwacji, drewno opałowe,
podpałki [drewno na rozpałkę], materiały budowlane z drewna, drewniane ramy okien, drewniane pokrycia podłogowe, drewno, krokwie
drewniane, płyty wykonane z wiórów drewnianych, drewniane forniry, drewniane poręcze, profile drewniane, drzwi drewniane, drewniana oblicówka, ukształtowane drewno, drewno ogniotrwałe, drewno laminowane, drewno konstrukcyjne, sztuczne drewno, drewno
wielowarstwowe, boazerie z drewna, płyty z drewna, deski dachowe
[z drewna], kloce drewna do obróbki, domy z prefabrykatów z drewna
[zestawy do montażu], wyroby stolarskie z drewna do wykorzystania
w budynkach, drewno niesezonowane, drewno nieobrobione, usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: kleje
do obróbki drewna do użytku przemysłowego, środki chemiczne
do utwardzania drewna, preparaty do drewna na bazie żywicy epoksydowej, drewno barwiące, oleje do drewna, lakiery do drewna, bejce
do drewna, barwniki do drewna, pokost do zabezpieczania drewna,
kreozot do ochrony drewna, powłoki do drewna [farby], substancje
konserwujące do drewna, preparaty do obróbki końcowej drewna,
ochronne powłoki powierzchniowe do drewna, drewno opałowe,
podpałki [drewno na rozpałkę], materiały budowlane z drewna, drewniane ramy okien, drewniane pokrycia podłogowe, drewno, dłużyce
[materiał budowlany], krokwie drewniane, płyty wykonane z wiórów
drewnianych, drewniane forniry, drewniane poręcze, profile drewniane, panele drewniane, drzwi drewniane, drewniana oblicówka,
ukształtowane drewno, drewno budowlane, drewno ogniotrwałe,
drewno laminowane, drewno konstrukcyjne, sztuczne drewno, drewno wielowarstwowe, drewno do wytwarzania przedmiotów użytku
domowego, boazerie z drewna, podłogi z drewna, płyty z drewna,
płyty dachowe [z drewna], deski dachowe [z drewna], kloce drewna
do obróbki, podłogi z imitacji drewna, domy z prefabrykatów z drewna [zestawy do montażu], drewno niesezonowane, usługi sprzedaży
detalicznej online związane z następującymi produktami: kleje do obróbki drewna do użytku przemysłowego, środki chemiczne do utwardzania drewna, preparaty do drewna na bazie żywicy epoksydowej,
drewno barwiące, oleje do drewna, lakiery do drewna, bejce do drewna, barwniki do drewna, pokost do zabezpieczania drewna, kreozot
do ochrony drewna, powłoki do drewna [farby], farby podkładowe
do drewna, substancje konserwujące do drewna, preparaty do obróbki końcowej drewna, drewno opałowe, podpałki [drewno na rozpałkę],
materiały budowlane z drewna, drewniane ramy okien, drewniane
pokrycia podłogowe, drewno, dłużyce [materiał budowlany], krokwie
drewniane, płyty z wykonane z wiórów drewnianych, drewniane forniry, drewniane poręcze, profile drewniane, panele drewniane, drzwi
drewniane, drewniana oblicówka, drewniane podłogi parkietowe,
drewniane ościeżnice drzwiowe, ukształtowane drewno, drewno budowlane, drewno i sztuczne drewno, drewno ogniotrwałe, drewno laminowane, drewno wielowarstwowe, drewno do wytwarzania przedmiotów użytku domowego, boazerie z drewna, podłogi z drewna,
płyty z drewna, deski dachowe [z drewna], kloce drewna do obróbki,
podłogi z imitacji drewna, domy z prefabrykatów z drewna [zestawy
do montażu], wyroby stolarskie z drewna do wykorzystania w budynkach, drewno niesezonowane.

(111) 324526
(220) 2019 05 16
(210) 499872
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 24
(732) STANULEWICZ ALEKSANDRA KREM I DOTYK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KREM I DOTYK
(540)

(591) złoty
(531) 29.01.11, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.17, 05.05.20, 05.05.21,
01.15.15, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.12
(510), (511) 44 analiza kolorów jako usługi kosmetyczne, analiza
kosmetyczna, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody,
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doradztwo w zakresie urody, elektroliza do celów kosmetycznych,
elektroliza kosmetyczna, elektroliza kosmetyczna w celu usuwania
owłosienia, gabinety pielęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja urody, informacje dotyczące masażu, kosmetyczne usuwanie laserem
zbędnych włosów, usługi laserowego usuwania owłosienia, laserowy
zabieg kosmetyczny pajączków, laserowe usuwanie tatuaży, masaż,
masaż tkanek głębokich, masaż tajski, usługi manicure i pedicure,
nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, opieka zdrowotna w zakresie masaży
terapeutycznych, pielęgnacja urody, świadczenie usług przez salony
piękności, tradycyjny masaż japoński, usługi doradcze dotyczące
pielęgnacji urody, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi farbowania rzęs, usługi farbowania brwi,
usługi koloryzacji brwi, usługi koloryzacji rzęs, usługi kształtowania
brwi, usługi przedłużania rzęs, usługi podkręcania rzęs, usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, usługi doradztwa w zakresie
makijażu, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu,
usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi lecznicze dotyczące
usuwania cellulitu, usługi zabiegów na cellulit, usługi mikrodermabrazji, usługi pielęgnacji paznokci, usługi pielęgnacji paznokci rąk,
usługi pielęgnacji stóp, usługi pielęgnacji urody, usługi pielęgnacji
urody, w szczególności w zakresie rzęs, usługi w zakresie kolczykowania ciała (piercing), usługi w zakresie laserowego odmładzania
skóry, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi w zakresie
makijażu, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, usuwanie laserowe pajączków naczyniowych, usługi w zakresie zabiegów upiększających, usługi w zakresie
trwałego usuwania i redukcji owłosienia, usługi w zakresie usuwania
włosów, usługi wizażystów, usługi woskowania ciała ludzkiego, zabiegi depilacyjne, depilacja woskiem, zabiegi kosmetyczne, zabiegi
kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy.

(111) 324527
(220) 2019 05 16
(151) 2019 10 15
(441) 2019 07 01
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYCISK
(540)

(210) 499892

(531) 01.15.15, 11.01.10, 11.01.25, 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje niegazowane owocowe, soki, soki świeżo wyciskane, lemoniada.
(111) 324528
(220) 2019 02 20
(210) 496173
(151) 2019 09 03
(441) 2019 04 29
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SELVO
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, cegły,
pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia betonu
lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa, obudowy
kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe,
podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe
dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budownictwa,
schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień,
sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy bu-
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dowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych,
komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja
danych do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób
trzecich jako zakupy produktów usług dla innych przedsiębiorstw,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych,
instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi,
materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami
ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami
dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.

(111) 324529
(220) 2019 02 21
(210) 496254
(151) 2019 09 24
(441) 2019 04 29
(732) BARTOSZEK-DOURADO KAROLINA AGNIESZKA OH MY!
USŁUGI KREATYWNE, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Biznesowa Skrzydłowa
(510), (511) 35 obróbka tekstów, tworzenie tekstów reklamowych,
redagowanie tekstów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, pisanie
tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, usługi
redaktorów w zakresie pisania tekstów do celów promocyjnych, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, dystrybucja tekstów reklamowych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych,
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
agencje reklamowe, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, reklama, reklama korespondencyjna,
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu
„płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy
telewizyjne, usługi marketingowe, marketing ukierunkowany, usługi
public relations, usługi relacji z mediami, doradztwo związane z rozwojem wizerunku firmy, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama
i promocja), doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie strategii komunikacyjnych public relations, usługi komunikacji korporacyjnej, kampanie marketingowe,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi handlu detalicznego
online obejmującego nagraną muzykę i nagrane filmy do pobrania,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, badania rynkowe, badania w zakresie reklamy, analizy w zakresie reklamy, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, dostarczanie informacji na temat reklamy, usługi ekspertów w zakresie
efektywności biznesowej, usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, audyt działalności gospodarczej, optymalizacja stron
internetowych, poszukiwania w zakresie patronatu.
(111) 324530
(220) 2019 02 22
(151) 2019 08 14
(441) 2019 04 23
(732) HOFFMANN PIOTR, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLACK SALE
(540)

(531) 27.05.01

(210) 496281
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(510), (511) 35 reklama i marketing, marketing internetowy, afiliacyjny, referencyjny, bezpośredni, finansowy, kampanie marketingowe,
usługi marketingowe, marketing dotyczący promocji, usługi marketingu bezpośredniego, usługi agencji marketingowych, marketing
imprez i wydarzeń, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity.

(111) 324531
(220) 2019 02 22
(151) 2019 08 14
(441) 2019 04 23
(732) HOFFMANN PIOTR, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CYBER WEEK
(540)

(210) 496282

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 reklama i marketing, marketing internetowy, afiliacyjny, referencyjny, bezpośredni, finansowy. kampanie marketingowe,
usługi marketingowe, marketing dotyczący promocji, usługi marketingu bezpośredniego, usługi agencji marketingowych, marketing
imprez i wydarzeń, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity .
(111) 324532
(220) 2019 02 22
(210) 496295
(151) 2019 08 23
(441) 2019 04 08
(732) BENEFIT IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MultiMuzeum
(540)

(591) czarny, pomarańczowy, biały
(531) 26.04.04, 26.01.03, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 9 karty zakodowane magnetycznie, karty nagrane magnetycznie, karty chipowe, karty kredytowe, magnetyczne nośniki
danych, magnetyczne nośniki informacji, karty płatnicze, czytniki
kart etapowych, kodowane karty lojalnościowe, elektroniczne karty
chipowe kodowane, urządzenia fotograficzne, kinematograficzne,
optyczne, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące, magnetyczne nośniki
danych, płyty (dyski) z nagraniami, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery, czytniki jako sprzęt przetwarzający dane,
czytniki kodów kreskowych, oprogramowanie komputerowe, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia do przesyłania obrazów,
urządzenia do odtwarzania obrazów, urządzenia do odtwarzania
dźwięku, urządzenia do nagrywania obrazów, urządzenia do rejestrowania dźwięku, karty i etykiety elektroniczne i cyfrowe, magnetyczne, elektroniczne i cyfrowe karty dostępu, urządzenia do weryfikacji tożsamości (osób), elektroniczne punkty informacyjne,
informatyczne i urządzenia cyfrowe, interaktywne terminale informacyjne, informatyczne i urządzenia cyfrowe, 16 czeki, bony wartościowe, bony upominkowe, niemagnetyczne karty kredytowe, bilety,
broszury, czasopisma, gazety, materiały szkoleniowe i instruktażowe,
katalogi, biuletyny informacyjne, papierowe karty lojalnościowe, karty upominkowe, karty rejestracyjne, karty kredytowe nie elektroniczne, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, plakaty, albumy, prospekty,
blankiety, rysunki, pisma informacyjne, plany, rozkłady, harmonogramy, mapy geograficzne, materiały instruktażowe, szkoleniowe i dydaktyczne (z wyjątkiem aparatów), mapy, mapy tras, przewodniki, 35
wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, reklama, zarządzanie programami lojalnościowymi,
motywacyjnymi i promocyjnymi, organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych i motywacyjnych dla klientów,
organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi i lojalnościowymi w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla klientów, usługi
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w zakresie kart lojalnościowych, badania rynku, badania opinii publicznej, usługi zarządzania w działalności handlowej, administrowanie w działalności handlowej, prace biurowe, zarządzanie programami świadczeń pracowniczych, organizowanie targów handlowych
i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 36 emisja bonów
wartościowych, emisja kart debetowych kredytowych, wydawania
voucherów, informacje finansowe, informacja o ubezpieczeniach,
usługi finansowe, obsługa kart kredytowych i debetowych, kredyty ratalne, operacje finansowe, transakcje finansowe, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe, emisja kart przedpłaconych, wydawanie bonów wartościowych w związku z programami
lojalnościowymi, 41 usługi informacji o rekreacji, usługi klubowe
(rozrywka), usługi klubów zdrowia, organizowanie i obsługa konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenia], organizowanie konkursów, organizowanie i prowadzenie
kursów edukacyjnych, organizowanie rozrywki, informacja o kulturze, edukacji i rozrywce, zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej
i wypoczynkowej, informacja o wypoczynku, usługi muzeów [wystawy], wydawanie audiobooków, publikacja materiałów edukacyjnych,
publikowanie tekstów medycznych, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne, usługi w zakresie rezerwacji
biletów do muzeum, udostępnianie obiektów muzealnych (pokazy,
wystawy), organizowanie wizyt w muzeach, edukacja, szkolenia i rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, informacja o imprezach
rozrywkowych lub edukacyjnych, organizowanie i przeprowadzanie
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, produkcja i zarządzanie wystawami, konferencjami i imprezami sportowymi, kulturalnymi i muzycznymi, organizacja i prowadzenie kolokwiów, okrągłych stołów,
salonów branżowych, konferencji, kongresów, seminariów, debat,
sympozjów, szczególnie w celach promocji czynności kulturalnych,
udostępnianie obiektów i sprzętu muzealnego, usługi świadczone
przez muzea, usługi doradcze w zakresie rozrywki, rezerwacja miejsc
na wystawy, rezerwacja biletów wstępu do muzeów, muzea, wystawy muzealne, usługi świadczone przez muzea, zapewnianie sprzętu,
obiektów i usług muzealnych, 42 administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), analizy i projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, instalacje,
aktualizacja, konserwacja, powielanie, projektowanie i wypożyczanie oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
konwersja danych przez programy komputerowe, wypożyczanie
sprzętu komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, w tym tworzenie i informatyczna obsługa
portali internetowych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
usługi restauracyjne, cateringowe i kawiarniane, usługi w zakresie
zakwaterowania tymczasowego, udostępnianie obiektów i sprzętu
na wystawy.

(111) 324533
(220) 2019 02 22
(210) 496309
(151) 2019 08 27
(441) 2019 05 13
(732) TUSK IRMINA FISHERMUSICVIDEO, Somonino (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fisher music
(540)

(591) jasnoniebieski, niebieski, biały
(531) 03.09.01, 16.01.13, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], płyty DVD, pliki
mp3, pliki mp4, taśmy z nagraniami muzyki, taśmy audio zawierające
muzykę, płyty kompaktowe z muzyką, dyski optyczne z muzyką, muzyka cyfrowa do pobrania, nagrania wideo z muzykę, nagrane dyski
laserowe zawierające muzykę, nagrane płyty kompaktowe z muzyką, dyski optyczne [LD] do przechowywania muzyki, muzyka cyfrowa
do pobrania z Internetu, muzyka cyfrowa (ładowalna), dostarczona
z Internetu, etui na urządzenia do przechowywania muzyki, nagrania wideo z muzyką, do pobrania, stacje dokujące do cyfrowych
odtwarzaczy muzyki, muzyka cyfrowa do pobrania dostarczona
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z Internetu, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania plików z muzykę cyfrową, programy komputerowe do przetwarzania
plików z muzykę cyfrową, muzyka cyfrowa do pobrania dostarczana
z witryn internetowych MP3, muzyka cyfrowa do pobrania udostępniana na witrynach internetowych MP3, oprogramowanie komputerowe do tworzenia i edycji muzyki i dźwięków, programy komputerowe do odczytu maszynowego, stosowane do odtwarzania
muzyki, muzyka cyfrowa do pobrania z komputerowej bazy danych
lub Internetu, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji
tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi impresariów w działalności artystycznej, zarządzanie działalnością artystyczną, zarządzanie działalnością
kulturalno-artystyczną, 41 występy zespołów muzycznych na żywo,
prezentacja występów zespołów muzycznych na żywo, usługi rozrywkowe w postaci występów zespołów muzycznych, muzyczna
działalność koncertowa, usługi koncertowo-estradowe, nagrywanie,
kopiowanie, konfekcjonowanie sygnału na nośnikach.

(111) 324534
(220) 2019 02 22
(210) 496316
(151) 2019 09 25
(441) 2019 06 10
(732) FUNDACJA KARTA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Conferentio
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, 45 usługi prawnicze.
(111) 324535
(220) 2019 02 22
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 24
(732) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AVALON
(540)

(210) 496323

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy sadownicze, nawozy płynne
przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa i sadownictwa,
środki chemiczne ochrony roślin, preparaty regulujące wzrost roślin,
biostymulanty będące środkami pobudzającymi wzrost roślin.
(111) 324536
(220) 2019 02 22
(210) 496325
(151) 2019 10 10
(441) 2019 06 24
(732) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AVALON
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy sadownicze, nawozy płynne
przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa i sadownictwa,
środki chemiczne ochrony roślin, preparaty regulujące wzrost roślin,
biostymulanty będące środkami pobudzającymi wzrost roślin.
(111) 324537
(220) 2019 02 22
(151) 2019 10 10
(441) 2019 06 24
(732) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AVALON PESTKA
(540)

(210) 496327

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy sadownicze, nawozy płynne
przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa i sadownictwa,
środki chemiczne ochrony roślin, preparaty regulujące wzrost roślin,
biostymulanty będące środkami pobudzającymi wzrost roślin.
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(111) 324538
(220) 2019 04 17
(210) 498910
(151) 2019 10 15
(441) 2019 06 17
(732) MIODUSZEWSKI HUBERT PAN TELEFONIK, Piastów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pan Telefonik
(510), (511) 9 akcesoria i sprzęt peryferyjny do telefonów komórkowych, smartfonów i tabletów, etui na telefony komórkowe, etui
na smartfony, etui na tablety, etui z klapką do telefonów komórkowych, futerały na telefony komórkowe, pokrowce na telefony
komórkowe, wodoodporne pokrowce na telefony komórkowe,
stojaki dostosowane do telefonów komórkowych, uchwyty przystosowane do telefonów komórkowych, uchwyty samochodowe
do telefonów komórkowych, obudowy wymienne do telefonów
komórkowych, osłony na telefony komórkowe, osłony do ekranów
telefonów komórkowych w formie folii, folie ochronne dostosowane
do smartfonów, ochraniacze na ekran do smartfonów ze szkła hartowanego, wyświetlacze do telefonów komórkowych, wyświetlacze
do smartfonów, rysiki do użytku z urządzeniami z ekranem dotykowym, ładowarki do telefonów komórkowych, baterie do telefonów
komórkowych, stacje dokujące do telefonów komórkowych, stacje dokujące do smartfonów, bezprzewodowe podkładki ładujące
do smartfonów, sprzęt do korzystania z telefonów komórkowych
bez użycia rąk, zestawy głośnomówiące do telefonów komórkowych, zestawy słuchawkowe do telefonów komórkowych, słuchawki
do telefonów komórkowych, bezprzewodowe zestawy słuchawkowe
do zastosowania z telefonami komórkowymi, głośniki do telefonów
komórkowych, pamięci zewnętrzne do telefonów komórkowych,
paski do telefonów komórkowych, przejściówki do kabli telefonów
komórkowych, przewody USB do telefonów komórkowych, zatyczki
do gniazdek telefonów komórkowych zapobiegające dostawaniu się
kurzu, kijki do robienia selfie jako akcesoria do smartfonów, klawiatury do smartfonów, pokrowce na słuchawki telefoniczne, 35 usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej świadczone online w zakresie następujących towarów:
akcesoria i sprzęt peryferyjny do urządzeń telekomunikacyjnych,
akcesoria i sprzęt peryferyjny do telefonów komórkowych, smartfonów i tabletów, etui na telefony komórkowe, etui na smartfony,
etui na tablety, etui z klapką do telefonów komórkowych, futerały
na telefony komórkowe, pokrowce na telefony komórkowe, wodoodporne pokrowce na telefony komórkowe, stojaki dostosowane
do telefonów komórkowych, uchwyty przystosowane do telefonów
komórkowych, uchwyty samochodowe do telefonów komórkowych,
obudowy wymienne do telefonów komórkowych, osłony na telefony komórkowe, osłony do ekranów telefonów komórkowych w formie folii, folie ochronne dostosowane do smartfonów, ochraniacze na ekran do smartfonów ze szkła hartowanego, wyświetlacze
do telefonów komórkowych, wyświetlacze do smartfonów, rysiki
do użytku z urządzeniami z ekranem dotykowym, ładowarki do telefonów komórkowych, baterie do telefonów komórkowych, stacje
dokujące do telefonów komórkowych, stacje dokujące do smartfonów, bezprzewodowe podkładki ładujące do smartfonów, sprzęt
do korzystania z telefonów komórkowych bez użycia rąk, zestawy
głośnomówiące do telefonów komórkowych, zestawy słuchawkowe
do telefonów komórkowych, słuchawki do telefonów komórkowych,
bezprzewodowe zestawy słuchawkowe do zastosowania z telefonami komórkowymi, głośniki do telefonów komórkowych, pamięci zewnętrzne do telefonów komórkowych, paski do telefonów komórkowych, przejściówki do kabli telefonów komórkowych, przewody USB
do telefonów komórkowych, zatyczki do gniazdek telefonów komórkowych zapobiegające dostawaniu się kurzu, kijki do robienia selfie
jako akcesoria do smartfonów, klawiatury do smartfonów, pokrowce
na słuchawki telefoniczne, karty telefoniczne, telefony komórkowe,
smartfony, tablety, bezprzewodowe urządzenia telekomunikacyjne,
37 instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego
i urządzeń telekomunikacyjnych, instalowanie i naprawa telefonów
komórkowych, instalowanie i naprawa smartfonów, ładowanie baterii telefonów komórkowych.
(111) 324539
(220) 2019 04 18
(210) 498994
(151) 2019 10 15
(441) 2019 06 24
(732) ELCAMP RV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) eLCaMPeRoS
(540)

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.05
(510), (511) 12 pojazdy kempingowe, wyposażenie, akcesoria oraz
części do pojazdów kempingowych, 35 usługi handlu detalicznego
w zakresie sprzedaży pojazdów kempingowych, części, akcesoriów,
wyposażenia oraz mebli do pojazdów kempingowych, także za pośrednictwem sklepu internetowego, usługi handlu detalicznego
w zakresie sprzedaży artykułów turystycznych: namiotów, sprzętu
elektronicznego, mebli, akcesoriów kuchennych, sprzętu kuchennego, akcesoriów higienicznych, toalet, akcesoriów grillowych,
także za pośrednictwem sklepu internetowego, usługi handlu detalicznego w zakresie sprzedaży sprzętu i akcesoriów kempingowych, biwakowych, turystycznych i rekreacyjnych, usługi handlu
detalicznego w zakresie sprzedaży gadżetów marketingowych,
organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingowe i promocyjne, prowadzenie działań marketingowych za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności
Internetu, prowadzenie działań marketingowych w czasopismach,
broszurach i gazetach, promowanie karawaningu, promowanie podróżowania samochodem kempingowym i przyczepą kempingową,
organizowanie i prowadzenie wystaw i pokazów handlowych, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych
i promocyjnych, usługi promocyjne i marketingowe świadczone
za pośrednictwem bloga, dystrybucja materiałów marketingowych
i promocyjnych, 41 publikowanie i redagowanie tekstów, publikowanie i redagowanie materiałów drukowanych, publikowanie i redagowanie książek i czasopism, publikowanie i redagowanie materiałów
reklamowych, publikowanie w Internecie, publikowanie druków
w formie elektronicznej w Internecie, publikowanie w ramach bloga internetowego, usługi pisania blogów, 43 zapewnienie obiektów
i sprzętu kempingowego, udostępnianie sprzętu i obiektów kempingowych dla przyczep turystycznych.
(111) 324540
(220) 2019 04 18
(151) 2019 10 15
(441) 2019 06 24
(732) CATWALK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CATWALK MULTI CONCEPT
(540)

(210) 498998

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w zakresie sprzedaży
odzieży i akcesoriów odzieżowych, także za pośrednictwem sklepu
internetowego w Internecie, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi w zakresie administrowania zakupami/zamówieniami online w zakresie sprzedaży odzieży i akcesoriów
odzieżowych.
(111) 324541
(220) 2019 04 20
(210) 499051
(151) 2019 10 03
(441) 2019 06 10
(732) KONOPKA MARIA RESTAURACJA NOWINA, Głogoczów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Restauracja Nowina
(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
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dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości,
przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje dla turystów, usługi restauracji
hotelowych, usługi kawiarni, restauracje oferujące dania na wynos,
restauracje samoobsługowe, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie informacji
związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów
i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia
w żywność, usługi w zakresie gotowania posiłków, doradztwo kulinarne.

(111) 324542
(220) 2019 04 20
(210) 499052
(151) 2019 10 03
(441) 2019 06 10
(732) GÓRSKI KAMIL CONSULTOR, Chorzów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Silemal
(510), (511) 1 silikony, środki powierzchniowo czynne silikonowe
do celów przemysłowych, płynne elastomery silikonowe, elastomery termoplastyczne, elastomery płynne, substancje chemiczne
do użytku w produkcji proszku do formowania, nieprzetworzone żywice syntetyczne do użytku w produkcji mieszanek do formowania,
nieprzetworzone żywice syntetyczne do użytku w produkcji mieszanek do formowania tworzyw sztucznych, mieszanki do formowania
o konsystencji ciasta stosowane w procesach formowania tłocznego
i wtryskowego, mieszanki do formowania wtryskowego, preparaty
formierskie, termoplastyczna żywica do stosowania w formowaniu,
nieorganiczne środki do wiązania szkła do form odlewniczych.
(111) 324543
(220) 2019 04 20
(210) 499053
(151) 2019 10 03
(441) 2019 06 10
(732) GÓRSKI KAMIL CONSULTOR, Chorzów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dakisil
(510), (511) 1 środki zapobiegające wytwarzaniu się piany, substancje chemiczne do stabilizacji piany, środki przeciw pienieniu, środki
osłabiające pienienie, silikony, środki powierzchniowo czynne silikonowe do celów przemysłowych, mieszaniny chemiczne i organiczne
do użytku w produkcji żywności i napojów.
(111) 324544
(220) 2019 04 22
(210) 499064
(151) 2019 10 03
(441) 2019 06 10
(732) MICHALIK GRZEGORZ, IGNASZEWSKI PAWEŁ IM MOTION
SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IMMOTION
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
sportowym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami do rowerów,
usługi handlu hurtowego w zakresie akcesoriów do rowerów, sprzedaż detaliczna lub hurtowa rowerów, części rowerowych, kasków
rowerowych, rękawiczek rowerowych, koszulek rowerowych, spodenek rowerowych, ochraniaczy rowerowych, nogawek rowerowych,
okularów rowerowych, kurtek rowerowych, bezrękawników rowerowych, bielizny rowerowej, czapek rowerowych, butów rowerowych,
bluz rowerowych, spodni rowerowych, ochraniaczy na buty rowerowe, skarpetek rowerowych, 37 konserwacja i naprawa sprzętu sportowego, naprawa i konserwacja rowerów, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją sprzętu sportowego, udzielanie
informacji związanych z naprawą rowerów.
(111) 324545
(220) 2019 04 22
(210) 499065
(151) 2019 10 03
(441) 2019 06 10
(732) MICHALIK GRZEGORZ, IGNASZEWSKI PAWEŁ IM MOTION
SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) IMMOTION
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.01.23
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
sportowym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami do rowerów,
usługi handlu hurtowego w zakresie akcesoriów do rowerów, sprzedaż detaliczna lub hurtowa rowerów, części rowerowych, kasków
rowerowych, rękawiczek rowerowych, koszulek rowerowych, spodenek rowerowych, ochraniaczy rowerowych, nogawek rowerowych,
okularów rowerowych, kurtek rowerowych, bezrękawników rowerowych, bielizny rowerowej, czapek rowerowych, butów rowerowych,
bluz rowerowych, spodni rowerowych, ochraniaczy na buty rowerowe, skarpetek rowerowych, 37 konserwacja i naprawa sprzętu sportowego, naprawa i konserwacja rowerów, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją sprzętu sportowego, udzielanie
informacji związanych z naprawą rowerów.
(111) 324546
(220) 2019 04 23
(210) 499089
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 24
(732) ACTIVA AP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pruszcz
Gdański (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ACTIVA DEWELOPER
(540)

(591) szary, żółty
(531) 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 26.11.01,
26.11.06, 26.04.01
(510), (511) 35 reklama, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, usługi marketingowe, usługi sprzedaży promocji i marketingu zakwaterowania tymczasowego, w tym mieszkań i lokali użytkowych, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, zarządzanie mieszkaniami, sprzedaż aukcyjna nieruchomości, analiza marketingowa nieruchomości,
36 usługi w zakresie nieruchomości, wynajem i zarządzenie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wynajem
i organizowanie wynajmu nieruchomości, mieszkań, pomieszczeń
biurowych, użytkowych, agencje nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, administrowanie nieruchomościami, usługi kredytowania nieruchomości, inwestowanie
w nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomości, usługi konsultacyjne i doradcze dotyczące nieruchomości, doradztwo i analiza
finansowa, Informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe
w zakresie finansów, wycena nieruchomości, doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, 37
usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, budowa nieruchomości, budownictwo mieszkaniowe, usługi nadzoru
budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości,
doradztwo inżynieryjne, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków.
(111) 324547
(220) 2019 04 24
(210) 499134
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 24
(732) CIAPA ZBYSZEK B4B BEST FOR BABIES, Kamyk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B4B BEST FOR BABIES
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(540)

(591) czarny, złoty, szary
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 02.05.06, 02.05.23,
02.05.27, 18.01.19, 29.01.13
(510), (511) 12 rowery dziecięce, wózki dziecięce, wózki dziecięce
spacerowe, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, wózki
spacerowe, wózki głębokie, pokrycia wózków głębokich, pokrowce na wózki dziecięce, budki do wózków dziecięcych, przykrycia
do wózków dziecięcych, osłony do wózków dziecięcych, pokrycia
i budki do dziecięcych wózków spacerowych, dopasowane pokrowce
na nóżki do wózków spacerowych, dopasowane pokrowce na nóżki
do wózków dziecięcych, dopasowane pokrowce na nóżki do wózków
głębokich, 24 kocyki dziecięce, osłony do łóżek dziecięcych (pościel),
prześcieradła do łóżeczek dziecięcych, koce do łóżeczek dziecięcych.
(111) 324548
(220) 2019 04 25
(210) 499161
(151) 2019 10 07
(441) 2019 06 10
(732) ALPINUS CHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MEDISEPTOL H
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, nauki, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice
syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, mieszanki gaśnicze i przeciwpożarowe, preparaty do hartowania i lutowania, substancje do garbowania skór zwierzęcych, kleje
(spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, kity i inne pasty do wypełniania, kompost, nawozy, preparaty biologiczne do użytku w przemyśle i nauce, 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) 324549
(220) 2019 05 06
(210) 499443
(151) 2019 10 15
(441) 2019 07 01
(732) MILK TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SER JANOSIKA
(510), (511) 29 ser, wyroby na bazie sera, mleka, ser żółty, ser wędzony.
(111) 324550
(220) 2019 05 09
(210) 499559
(151) 2019 10 02
(441) 2019 06 17
(732) WACŁAWEK ANNA ELEVEN AGENCY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eleven
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17, 26.05.01
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzanie sympozjów naukowych, usługi w zakresie konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzanie
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konferencji i seminariów, organizowanie konferencji związanych
z biznesem, organizowanie konferencji związanych z handlem,
planowanie konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie
konferencji dotyczących działalności kulturalnej, organizowanie
konferencji dotyczących szkoleń, organizowanie i obsługa konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów, warsztaty do celów rekreacyjnych, warsztaty w celach
szkoleniowych, warsztaty w celach kulturalnych, prowadzenie
warsztatów edukacyjnych w dziedzinie biznesu, usługi doradcze
i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem
i prowadzeniem warsztatów, organizacja imprez rozrywkowych,
zapewnianie imprez rekreacyjnych, organizowanie imprez sportowych, planowanie specjalnych imprez, organizowanie imprez
tanecznych, organizowanie imprez muzycznych, organizowanie
imprez edukacyjnych, prowadzenie imprez edukacyjnych, prowadzenie imprez rozrywkowych, prowadzenie imprez kulturalnych,
usługi imprez muzycznych na żywo, realizacja imprez rozrywkowych na żywo, planowanie i przeprowadzanie imprez, prowadzenie imprez rozrywkowych na żywo, organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, obsługa gości na imprezach rozrywkowych,
usługi edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi technika
oświetlenia na potrzeby realizacji imprez, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, usługi doradcze w zakresie organizowania imprez sportowych, rezerwowanie osobistości
sportu na imprezy, zamawianie artystów estradowych na imprezy,
didżeje na przyjęcia i imprezy specjalne, usługi rozrywkowe w postaci organizowania społecznych imprez rozrywkowych, usługi
w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi imprez, usługi prowadzących uroczystości w zakresie przyjęć i imprez specjalnych, usługi
w zakresie dystrybucji i rezerwacji biletów na imprezy, usługi w zakresie firmowych imprez dla klientów lub pracowników, udzielanie
informacji na temat rozrywki i imprez rozrywkowych za pośrednictwem sieci online i Internetu, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, organizowanie i prowadzenie spotkań
w dziedzinie edukacji, zarządzanie koncertami, prezentacja koncertów, rezerwacje koncertów, obsługa koncertów muzycznych,
organizowanie koncertów muzycznych, koncerty muzyczne, koncerty muzyczne na żywo, usługi rezerwacji biletów na koncerty,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów.

(111) 324551
(220) 2019 05 14
(210) 499732
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 24
(732) ANDROS (Société en Nom Collectif), Biars sur Cere (FR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Confiture Bonne Maman
(540)

Nr 1/2020

(540)

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 08.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(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, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie informacji
związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów
i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia
w żywność, usługi w zakresie gotowania posiłków, pizzerie.
(111) 324554
(220) 2019 04 14
(210) 498710
(151) 2019 10 04
(441) 2019 06 10
(732) GRYGORCEWICZ SEBASTIAN TERRA THALER, Lubin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Terra Thaler
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa maszyn budowlanych,
maszyn do wciągania, wciągarek z napędem elektrycznym, podnośników hydraulicznych, przenośników hydraulicznych, maszyn
do kładzenia rur, maszyn do kładzenia kabli, maszyn do wstawiania
rur do użytku przemysłowego, podnośników, przyczep, akcesoriów
do maszyn budowlanych, akcesoriów do maszyn do kładzenia rur,
akcesoriów do maszyn do kładzenia kabli.
(111) 324555
(220) 2019 04 01
(151) 2019 09 27
(441) 2019 05 27
(732) SGI SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) USTRONIE MOKOTÓW
(540)

(210) 498044

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 dżemy, galaretki, przetwory owocowe.
(111) 324552
(220) 2019 02 22
(210) 496332
(151) 2019 10 10
(441) 2019 06 24
(732) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AVALON PESTKA
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy sadownicze, nawozy płynne
przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa i sadownictwa,
środki chemiczne ochrony roślin, preparaty regulujące wzrost roślin,
biostymulanty będące środkami pobudzającymi wzrost roślin.
(111) 324553
(220) 2019 04 09
(210) 498509
(151) 2019 09 19
(441) 2019 06 03
(732) JABCZYŃSKI KAMIL ŁUKASZ JKGASTRO, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MaFioSSo

(531) 27.05.01, 05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 35 reklama, usługi w zakresie: organizacji i zarządzania
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych
do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, sprzedaż obiektów i lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, 36 usługi w zakresie: organizacji
i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania,
użyczenia, pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, analizy rynku nieruchomości, analizy finansowe, pośrednictwo finansowe, usługi finansowe,
37 usługi w zakresie: budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi
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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, wykonywanie
dróg i nawierzchni.

(111) 324556
(220) 2019 04 05
(210) 498326
(151) 2019 09 10
(441) 2019 05 20
(732) KWIATEK JAKUB INDYWIDUALNA PRAKTYKA
DENTYSTYCZNA; FLOSMED, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KLINIKA KWIATEK
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi stomatologiczne, usługi ortodontyczne, usługi protetyczne, usługi chirurgiczne, usługi implantologiczne.
(111) 324557
(220) 2019 04 05
(151) 2019 09 03
(441) 2019 05 20
(732) KWIATEK JAKUB INDYWIDUALNA PRAKTYKA
DENTYSTYCZNA; FLOSMED, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLINIKA KWIATEK
(540)

(210) 498333

(591) szary, ciemnoszary, różowy, niebieski
(531) 27.05.01, 26.03.02, 26.03.04, 26.03.05, 29.01.14
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi stomatologiczne, usługi ortodontyczne, usługi protetyczne, usługi chirurgiczne, usługi implantologiczne.
(111) 324558
(220) 2019 04 14
(210) 498712
(151) 2019 10 04
(441) 2019 06 10
(732) BUTRYM GRAŻYNA BIG MEBLE, Ligota Górna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BiG MEBLE
(540)

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 20 meble, meblościanki, meble skórzane, meble tapicerowane, ławy, kredensy, kontuary, meble domowe, meble stołówkowe,
meble szkolne, meble metalowe, kartoteki, meble łączone, zagłówki,
meble komputerowe, meble łazienkowe, konsole, szafki, meble sypialne, meble drewniane, meble rattanowe, pufy, meble trzcinowe,
szafy, meble biurowe, meble wielofunkcyjne, zestawy mebli, półki,
komody, meble kuchenne, narożniki, barki, meble sklepowe, meble
ogrodowe, zewnętrzne meble, stoły, regały, meble wypoczynkowe,
meble gięte, meble bambusowe, gabloty, toaletki, elementy meblowe, taborety ruchome, meble do siedzenia, lady sprzedażowe, półki
wiszące, meble modułowe, meble do salonu, meble zawierające łóżka, meble do przechowywania, biurka modułowe, segmenty mebli
ściennych, meble do oranżerii, zestawy mebli kuchennych, modułowe meble łazienkowe, meble dla dzieci, meble dla niemowląt, meble do wnętrz, meble ogrodowe drewniane, wysokie stołki, meble
do przebieralni, modułowe układy półek, komplety mebli do salonu,
meble kuchenne do zabudowy, meble kuchenne na wymiar, meble
do eksponowania towarów, moduły do przechowywania, meble
do sal koncertowych, szafki do komputerów, meble do użytku przemysłowego, meble do pokojów dziecinnych, meble w stylu antycznym, szafki na materiały biurowe, meble na miarę do zabudowy,
panele do podziału pomieszczeń, meble do użytku w audytoriach,
meble sypialniane na wymiar, meble przystosowane do użytku przez
osoby z trudnościami w poruszaniu się, łóżka, łóżka dziecięce, łóżka
piętrowe, konstrukcje drewniane łóżka, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z meblami.

(111) 324559
(220) 2019 03 24
(151) 2019 10 04
(441) 2019 06 10
(732) INCREASECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VAMEDICUM
(540)
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(591) granatowy
(531) 27.05.05, 27.05.17, 29.01.11, 26.02.03, 26.03.04, 26.04.09
(510), (511) 44 analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, badania medyczne, konsultacje medyczne, doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, poradnictwo medyczne, organizowanie leczenia
medycznego, świadczenie pomocy medycznej, udzielanie informacji medycznej, usługi analiz medycznych związane z leczeniem osób,
usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], usługi informacji medycznej,
usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, usługi medyczne, usługi obrazowania medycznego, usługi oceny medycznej, usługi opieki medycznej, usługi pomocy medycznej, usługi poradnictwa
medycznego, opieka medyczna i zdrowotna, opieka medyczna
i analizy związane z leczeniem pacjenta, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, przeprowadzanie diagnozy chorób, usługi badań
medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, profesjonalne doradztwo
w zakresie zdrowia, udzielanie informacji z zakresu ochrony zdrowia
przez telefon, usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia,
usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, świadczenie usług
w zakresie opieki zdrowotnej, udostępnianie informacji medycznych
w dziedzinie opieki zdrowotnej, udzielanie informacji zdrowotnej,
usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi informacyjne
w zakresie opieki zdrowotnej, usługi opieki zdrowotnej, badanie leków w celach medycznych, udzielanie informacji pacjentom w zakresie zażywania leków, udzielanie informacji dotyczących przygotowywania i wydawania leków, przygotowywanie i wydawanie lekarstw,
usługi doradcze świadczone przez apteki, wykonywanie badań
medycznych, usługi badań krwi, usługi w zakresie badań lekarskich,
usługi telemedyczne, przeprowadzanie badań medycznych, badania przesiewowe, opieka pielęgniarska, udzielanie informacji związanych z usługami opieki pielęgniarskiej, usługi fizjoterapii, usługi
lekarskie, usługi farmaceutyczne, usługi doradztwa farmaceutycznego, ambulatoryjna opieka medyczna, monitorowanie pacjentów,
usługi analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem ludzi, usługi terapeutyczne, usługi opieki zdrowotnej oferowane za pośrednictwem
sieci zakontraktowanych jednostek służby zdrowia.
(111) 324560
(220) 2019 03 27
(151) 2019 09 19
(441) 2019 05 27
(732) VINCI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Reguły (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) vinci play
(540)

(210) 497782

(591) fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 28 przyrządy na place zabaw wykonane z metalu,
przyrządy na place zabaw wykonane z drewna, przyrządy na place zabaw wykonane z tworzyw sztucznych, przyrządy do zabawy do użytku w przedszkolach i żłobkach, przyrządy stosowane
do ćwiczeń fizycznych.
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(111) 324561
(220) 2019 03 27
(210) 497803
(151) 2019 10 04
(441) 2019 05 20
(732) QUBUS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Szuum! Stoop!
(510), (511) 14 breloczki, biżuteria, ozdoby nie ujęte w innych klasach
(biżuteria), zegarki, stopery, spinki do koszul, spinki do krawatów,
metale szlachetne, wyroby z metali szlachetnych, wyroby z metali
szlachetnych z kamieniami szlachetnymi, wpinki do odzieży z naniesionymi znakami towarowymi, 16 wyroby z papieru i kartonu
zawarte w tej klasie, torby i opakowania z folii, kalendarze, plakaty,
karty pocztowe, przybory do pisania, czasopisma, książki, okładki
na dokumenty, 18 wyroby skórzane, teczki, paski skórzane, torby, torebki, torby na sprzęt sportowy, portfele, walizki, portmonetki, etui
na klucze, parasolki, 21 naczynia, kubki, naczynia z kartonu i papieru,
25 odzież, bielizna osobista, kostiumy kąpielowe, koszulki, krawaty,
szlafroki, wyroby pończosznicze, skarpetki, nakrycia głowy, nauszniki, paski, daszki przeciwsłoneczne, obuwie, obuwie sportowe, odzież
sportowa i treningowa, odzież z nadrukami reklamowym.
(111) 324562
(220) 2019 03 27
(210) 497804
(151) 2019 09 13
(441) 2019 05 20
(732) GĄSIOROWSKI TOMASZ JERZY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAJESTIK GRiZZLY
(540)

(531) 03.01.14, 26.04.04, 27.05.01
(510), (511) 1 kleje do celów budowlanych lub przemysłowych.
(111) 324563
(220) 2019 03 27
(151) 2019 10 04
(441) 2019 05 20
(732) INSERT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) agralan
(540)

(210) 497820

(591) ciemnozielony, zielony
(531) 26.01.04, 26.02.01, 05.05.19, 05.05.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe nagrane, programy desktopowe, oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi handlowej
platformy internetowej, 35 prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi
pośrednictwa w handlu, zapewnienie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie zarządzania
i administrowania biznesem, oraz czynnościami biurowymi, obróbka danych komputerowych, przetwarzanie danych, sporządzanie
zestawień statystycznych, zapewnienie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług w zakresie produktów
rolnych, zamieszczanie, wyszukiwanie i korzystanie z ogłoszeń o zakupie produktów rolnych, zgłaszanie propozycji sprzedaży produktów rolnych, zawieranie umów na zakup produktów rolnych wraz
z możliwością archiwizacji umów, dokumentów i przebiegu negocja-
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cji, 42 tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie platform internetowych.

(111) 324564
(220) 2019 03 27
(210) 497827
(151) 2019 10 04
(441) 2019 05 20
(732) INSERT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Agralan
(510), (511) 9 programy komputerowe nagrane, programy desktopowe, oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi handlowej
platformy internetowej, 35 prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi
pośrednictwa w handlu, zapewnienie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie zarządzania
i administrowania biznesem, oraz czynnościami biurowymi, obróbka danych komputerowych, przetwarzanie danych, sporządzanie
zestawień statystycznych, zapewnienie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług w zakresie produktów
rolnych, zamieszczanie, wyszukiwanie i korzystanie z ogłoszeń o zakupie produktów rolnych, zgłaszanie propozycji sprzedaży produktów rolnych, zawieranie umów na zakup produktów rolnych wraz
z możliwością archiwizacji umów, dokumentów i przebiegu negocjacji, 42 tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie platform internetowych.
(111) 324565
(220) 2019 03 28
(210) 497876
(151) 2019 10 04
(441) 2019 05 27
(732) SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE. LTD., Singapur (SG)
(540) (znak słowny)
(540) OUTVENTURE
(510), (511) 4 knoty do lamp gazowych, w tym siatki żarowe, paliwo
stałe w kostkach, paliwa stałe, 5 apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, 6 metale nieszlachetne i ich stopy, materiały metalowe na rusztowania budowlane, materiały konstrukcyjne metalowe, przenośne
konstrukcje metalowe, śledzie do namiotów metalowe, haki metalowe, metalowe haki i uchwyty do urządzeń do gotowania na ognisku,
w tym do garnków, menażek, liny stalowe, trójnogi metalowe, trójnogi metalowe do zawieszania urządzeń do gotowania na ognisku,
w tym garnków, menażek, zamki metalowe, zamki metalowe do pojazdów, metalowe klucze do zamków, metalowe kanistry, karabińczyki metalowe, pałąki i maszty do namiotów, osłony ogniska chroniące przed wiatrem, 8 sztućce, w tym noże, widelce i łyżki, scyzoryki,
noże myśliwskie, noże, nieelektryczne otwieracze do puszek, łopaty
[narzędzia], piły [narzędzia], toporki, przyrządy do ostrzenia noży, narzędzia ręczne o napędzie ręcznym, 9 baterie elektryczne i akumulatory, lornetki, urządzenia do ważenia, kaski ochronne, kompasy
[przyrządy pomiarowe], zasilacze sieciowe, radioodbiorniki, latarnie
sygnalizacyjne, taśmy miernicze, aparaty nadawczo-odbiorcze, kamizelki ratunkowe, radioodbiorniki zasilane na dynamo, 10 zatyczki
do uszu, 11 elektryczne ogrzewacze stóp, elektryczne ogrzewacze
dłoni, wentylatory elektryczne do użytku osobistego, lampy oświetleniowe ujęte w tej klasie, latarki kieszonkowe, elektryczne, latarnie
oświetleniowe, latarnie ujęte w tej klasie, grille, urządzenia do opiekania i pieczenia ujęte w tej klasie, palniki, urządzenia do gotowania
na ogniu i ognisku, w tym zapalniczki i zapalniczki krzemieniowe,
prysznice w formie wodoodpornej torby, światła do pojazdów, czołówki, 16 torby z tworzyw sztucznych do pakowania, bibuła, bibułki
i chusteczki papierowe, 17 torby [koperty, woreczki] z gumy do pakowania, 18 skóra i imitacja skóry oraz towary wykonane z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, skóry zwierzęce, kufry i torby podróżne, parasole i parasole przeciwsłoneczne, laski, kijki marszowe, kije
trekkingowe, plecaki, plecaki dziecięce, torby, kosmetyczki bez wyposażenia, portmonetki, talerzyki do kijków marszowych, talerzyki
do kijów trekkingowych, końcówki do kijów trekkingowych, nakładki
do kijów trekkingowych, pokrowce przeciwdeszczowe na plecak,
walizki biznesowe wodoodporne, walizki wodoodporne, 20 śledzie
do namiotów niemetalowe, śpiwory, meble kempingowe, w tym
krzesła, fotele, łóżka, stoły, niemetalowe pojemniki do przechowywania i transportu, materace do celów niemedycznych, poduszki nadmuchiwane do celów niemedycznych, kuchnie turystyczne [meble
kempingowe], 21 pieprzniczki, otwieracze do butelek, deski do kro-
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jenia do kuchni, solniczki, talerze, kufle do piwa, kubki, łopatki kuchenne, czajniki nieelektryczne, kanki, menażki, miseczki, rondle,
zestawy naczyń do gotowania, grille kempingowe, szkło [naczynia],
termosy, trójnogi do grilla, butelki na napoje, torby izotermiczne, pojemniki izotermiczne, nieelektryczne lodówki przenośne, termosy
na żywność i napoje, kubły, grille [urządzenia do gotowania], torby
piknikowe z naczyniami, plecaki piknikowe z talerzami, koszyki piknikowe z naczyniami, deski do krojenia, chochle do podawania, kubki
podróżne, zastawa stołowa, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki, zestawy talerzy piknikowe, 22 sznury, plandeki, liny, sznurki, torby do pakowania [koperty, woreczki] z materiałów tekstylnych, torby do transportu i przechowywania materiałów
w dużych ilościach, markizy niemetalowe, namioty, wnyki [sieci], siatki maskujące, sieci rybackie, namioty turystyczne, namioty kempingowe, hamaki, namioty promocyjne, 23 zestawy do naprawy sprzętu
turystycznego zawierające nici i przędze, nici i przędze ujęte w tej
klasie, 24 tkaniny do celów włókienniczych, nie ujęte w innych klasach, narzuty na łóżka, obrusy tekstylne, kapy na łóżka, tworzywa
sztuczne [substytuty tkanin], materiały tekstylne, śpiwory, wkładki
do śpiwora, moleskin [tkanina], poszewki na poduszki, koce piknikowe, ręczniki, worki kompresyjne do śpiworów, pokrycia na materace,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy i akcesoria do nich zawarte w tej
klasie, odzież sportowa, obuwie sportowe, sportowe nakrycia głowy,
26 igły do szycia, napy, naparstki do szycia, sprzączki [dodatki
do ubrań], guziki, zestawy do naprawy sprzętu turystycznego zawierające igły, naparstek i łaty, ujęte w tej klasie, 27 maty turystyczne,
maty samopompujące, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, 35 pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, reklama,
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy telewizyjne, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej
i detalicznej, w tym za pośrednictwem Internetu, następujących towarów: knoty do lamp gazowych, w tym siatki żarowe, paliwo stałe
w kostkach, paliwa stałe, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone,
metale nieszlachetne i ich stopy, materiały metalowe na rusztowania
budowlane, materiały konstrukcyjne metalowe, przenośne konstrukcje metalowe, śledzie do namiotów metalowe, haki metalowe, metalowe haki i uchwyty do urządzeń do gotowania na ognisku, w tym
do garnków, menażek, liny stalowe, trójnogi metalowe, trójnogi metalowe do zawieszania urządzeń do gotowania na ognisku, w tym
garnków, menażek, zamki metalowe, zamki metalowe do pojazdów,
metalowe klucze do zamków, metalowe kanistry, karabińczyki metalowe, pałąki i maszty do namiotów, osłony ogniska chroniące przed
wiatrem, sztućce, w tym noże, widelce i łyżki, scyzoryki, noże myśliwskie, noże, nieelektryczne otwieracze do puszek, łopaty [narzędzia],
piły [narzędzia], toporki, przyrządy do ostrzenia noży, narzędzia ręczne o napędzie ręcznym, baterie elektryczne i akumulatory, lornetki,
urządzenia do ważenia, kaski ochronne, kompasy [przyrządy pomiarowe], zasilacze sieciowe, radioodbiorniki, latarnie sygnalizacyjne,
taśmy miernicze, aparaty nadawczo-odbiorcze, kamizelki ratunkowe, radioodbiorniki zasilane na dynamo, zatyczki do uszu, elektryczne ogrzewacze stóp, elektryczne ogrzewacze dłoni, wentylatory
elektryczne do użytku osobistego, lampy oświetleniowe, latarki kieszonkowe, elektryczne, latarnie oświetleniowe, latarnie, grille, urządzenia do opiekania i pieczenia, palniki, urządzenia do gotowania
na ogniu i ognisku, w tym zapalniczki i zapalniczki krzemieniowe,
prysznice w formie wodoodpornej torby, światła do pojazdów, czołówki, torby z tworzyw sztucznych do pakowania, bibuła, bibułki
i chusteczki papierowe, torby [koperty, woreczki] z gumy do pakowania, skóra i imitacja skóry oraz towary wykonane z tych materiałów,
skóry zwierzęce, kufry i torby podróżne, parasole i parasole przeciwsłoneczne, laski, kijki marszowe, kije trekkingowe, plecaki, plecaki
dziecięce, torby, kosmetyczki bez wyposażenia, portmonetki, talerzyki do kijków marszowych, talerzyki do kijów trekkingowych, końcówki do kijów trekkingowych, nakładki do kijów trekkingowych,
pokrowce przeciwdeszczowe na plecak, walizki biznesowe wodoodporne, walizki wodoodporne, śledzie do namiotów niemetalowe,
śpiwory, meble kempingowe, w tym krzesła, fotele, łóżka, stoły, niemetalowe pojemniki do przechowywania i transportu, materace
do celów niemedycznych, poduszki nadmuchiwane do celów niemedycznych, kuchnie turystyczne [meble kempingowe], pieprzniczki,
otwieracze do butelek, deski do krojenia do kuchni, solniczki, talerze,
kufle do piwa, kubki, łopatki kuchenne, czajniki nieelektryczne, kanki, menażki, miseczki, rondle, zestawy naczyń do gotowania, grille
kempingowe, szkło [naczynia], termosy, trójnogi do grilla, butelki
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na napoje, torby izotermiczne, pojemniki izotermiczne, nieelektryczne lodówki przenośne, termosy na żywność i napoje, kubły, grille
[urządzenia do gotowania], torby piknikowe z naczyniami, plecaki
piknikowe z talerzami, koszyki piknikowe z naczyniami, deski do krojenia, chochle do podawania, kubki podróżne, zastawa stołowa,
przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki, zestawy talerzy piknikowe, sznury, plandeki, liny, sznurki, torby do pakowania [koperty, woreczki] z materiałów tekstylnych, torby
do transportu i przechowywania materiałów w dużych ilościach,
markizy niemetalowe, namioty, wnyki [sieci], siatki maskujące, sieci
rybackie, namioty turystyczne, namioty kempingowe, hamaki, namioty promocyjne, zestawy do naprawy sprzętu turystycznego zawierające nici i przędze, nici i przędze, tkaniny do celów włókienniczych, narzuty na łóżka, obrusy tekstylne, kapy na łóżka, tworzywa
sztuczne [substytuty tkanin], materiały tekstylne, śpiwory, wkładki
do śpiwora, moleskin [tkanina], poszewki na poduszki, koce piknikowe, ręczniki, worki kompresyjne do śpiworów, pokrycia na materace,
odzież, obuwie, nakrycia głowy i akcesoria do nich, odzież sportowa,
obuwie sportowe, sportowe nakrycia głowy, igły do szycia, napy, naparstki do szycia, sprzączki [dodatki do ubrań], guziki, zestawy do naprawy sprzętu turystycznego zawierające igły, naparstek i łaty, maty
turystyczne, maty samopompujące, gry i zabawki, artykuły sportowe
i gimnastyczne, usługi agencji importowo-eksportowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, rozprowadzanie próbek, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich, usługi sklepów detalicznych online,
reklama banerowa.

(111) 324566
(220) 2019 03 28
(210) 497882
(151) 2019 10 04
(441) 2019 05 27
(732) SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE. LTD., Singapur (SG)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OUTVENTURE
(540)

(531) 26.02.01, 26.02.03, 27.05.01
(510), (511) 4 knoty do lamp gazowych, w tym siatki żarowe, paliwo
stałe w kostkach, paliwa stałe, 5 apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, 6 metale nieszlachetne i ich stopy, materiały metalowe na rusztowania budowlane, materiały konstrukcyjne metalowe, przenośne
konstrukcje metalowe, śledzie do namiotów metalowe, haki metalowe, metalowe haki i uchwyty do urządzeń do gotowania na ognisku,
w tym do garnków, menażek, liny stalowe, trójnogi metalowe, trójnogi metalowe do zawieszania urządzeń do gotowania na ognisku,
w tym garnków, menażek, zamki metalowe, zamki metalowe do pojazdów, metalowe klucze do zamków, metalowe kanistry, karabińczyki metalowe, pałąki i maszty do namiotów, osłony ogniska chroniące przed wiatrem, 8 sztućce, w tym noże, widelce i łyżki, scyzoryki,
noże myśliwskie, noże, nieelektryczne otwieracze do puszek, łopaty
[narzędzia], piły [narzędzia], toporki, przyrządy do ostrzenia noży, narzędzia ręczne o napędzie ręcznym, 9 baterie elektryczne i akumulatory, lornetki, urządzenia do ważenia, kaski ochronne, kompasy
[przyrządy pomiarowe], zasilacze sieciowe, radioodbiorniki, latarnie
sygnalizacyjne, taśmy miernicze, aparaty nadawczo-odbiorcze, kamizelki ratunkowe, radioodbiorniki zasilane na dynamo, 10 zatyczki
do uszu, 11 elektryczne ogrzewacze stóp, elektryczne ogrzewacze
dłoni, wentylatory elektryczne do użytku osobistego, lampy oświetleniowe ujęte w tej klasie, latarki kieszonkowe, elektryczne, latarnie
oświetleniowe, latarnie ujęte w tej klasie, grille, urządzenia do opiekania i pieczenia ujęte w tej klasie, palniki, urządzenia do gotowania
na ogniu i ognisku, w tym zapalniczki i zapalniczki krzemieniowe,
prysznice w formie wodoodpornej torby, światła do pojazdów, czołówki, 16 torby z tworzyw sztucznych do pakowania, bibuła, bibułki
i chusteczki papierowe, 17 torby [koperty, woreczki] z gumy do pakowania, 18 skóra i imitacja skóry oraz towary wykonane z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, skóry zwierzęce, kufry i torby podróżne, parasole i parasole przeciwsłoneczne, laski, kijki marszowe, kije
trekkingowe, plecaki, plecaki dziecięce, torby, kosmetyczki bez wyposażenia, portmonetki, talerzyki do kijków marszowych, talerzyki
do kijów trekkingowych, końcówki do kijów trekkingowych, nakładki
do kijów trekkingowych, pokrowce przeciwdeszczowe na plecak,
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walizki biznesowe wodoodporne, walizki wodoodporne, 20 śledzie
do namiotów niemetalowe, śpiwory, meble kempingowe, w tym
krzesła, fotele, łóżka, stoły, niemetalowe pojemniki do przechowywania i transportu, materace do celów niemedycznych, poduszki nadmuchiwane do celów niemedycznych, kuchnie turystyczne [meble
kempingowe], 21 pieprzniczki, otwieracze do butelek, deski do krojenia do kuchni, solniczki, talerze, kufle do piwa, kubki, łopatki kuchenne, czajniki nieelektryczne, kanki, menażki, miseczki, rondle,
zestawy naczyń do gotowania, grille kempingowe, szkło [naczynia],
termosy, trójnogi do grilla, butelki na napoje, torby izotermiczne, pojemniki izotermiczne, nieelektryczne lodówki przenośne, termosy
na żywność i napoje, kubły, grille [urządzenia do gotowania], torby
piknikowe z naczyniami, plecaki piknikowe z talerzami, koszyki piknikowe z naczyniami, deski do krojenia, chochle do podawania, kubki
podróżne, zastawa stołowa, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki, zestawy talerzy piknikowe, 22 sznury, plandeki, liny, sznurki, torby do pakowania [koperty, woreczki] z materiałów tekstylnych, torby do transportu i przechowywania materiałów
w dużych ilościach, markizy niemetalowe, namioty, wnyki [sieci], siatki maskujące, sieci rybackie, namioty turystyczne, namioty kempingowe, hamaki, namioty promocyjne, 23 zestawy do naprawy sprzętu
turystycznego zawierające nici i przędze, nici i przędze ujęte w tej
klasie, 24 tkaniny do celów włókienniczych, nie ujęte w innych klasach, narzuty na łóżka, obrusy tekstylne, kapy na łóżka, tworzywa
sztuczne [substytuty tkanin], materiały tekstylne, śpiwory, wkładki
do śpiwora, moleskin [tkanina], poszewki na poduszki, koce piknikowe, ręczniki, worki kompresyjne do śpiworów, pokrycia na materace,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy i akcesoria do nich zawarte w tej
klasie, odzież sportowa, obuwie sportowe, sportowe nakrycia głowy,
26 igły do szycia, napy, naparstki do szycia, sprzączki [dodatki
do ubrań], guziki, zestawy do naprawy sprzętu turystycznego zawierające igły, naparstek i łaty, ujęte w tej klasie, 27 maty turystyczne,
maty samopompujące, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, 35 pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, reklama,
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy telewizyjne, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej
I detalicznej, w tym za pośrednictwem Internetu, następujących towarów: knoty do lamp gazowych, w tym siatki żarowe, paliwo stałe
w kostkach, paliwa stałe, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone,
metale nieszlachetne i ich stopy, materiały metalowe na rusztowania
budowlane, materiały konstrukcyjne metalowe, przenośne konstrukcje metalowe, śledzie do namiotów metalowe, haki metalowe, metalowe haki i uchwyty do urządzeń do gotowania na ognisku, w tym
do garnków, menażek, liny stalowe, trójnogi metalowe, trójnogi metalowe do zawieszania urządzeń do gotowania na ognisku, w tym
garnków, menażek, zamki metalowe, zamki metalowe do pojazdów,
metalowe klucze do zamków, metalowe kanistry, karabińczyki metalowe, pałąki i maszty do namiotów, osłony ogniska chroniące przed
wiatrem, sztućce, w tym noże, widelce i łyżki, scyzoryki, noże myśliwskie, noże, nieelektryczne otwieracze do puszek, łopaty [narzędzia],
piły [narzędzia], toporki, przyrządy do ostrzenia noży, narzędzia ręczne o napędzie ręcznym, baterie elektryczne i akumulatory, lornetki,
urządzenia do ważenia, kaski ochronne, kompasy [przyrządy pomiarowe], zasilacze sieciowe, radioodbiorniki, latarnie sygnalizacyjne,
taśmy miernicze, aparaty nadawczo-odbiorcze, kamizelki ratunkowe, radioodbiorniki zasilane na dynamo, zatyczki do uszu, elektryczne ogrzewacze stóp, elektryczne ogrzewacze dłoni, wentylatory
elektryczne do użytku osobistego, lampy oświetleniowe, latarki kieszonkowe, elektryczne, latarnie oświetleniowe, latarnie, grille, urządzenia do opiekania i pieczenia, palniki, urządzenia do gotowania
na ogniu i ognisku, w tym zapalniczki i zapalniczki krzemieniowe,
prysznice w formie wodoodpornej torby, światła do pojazdów, czołówki, torby z tworzyw sztucznych do pakowania, bibuła, bibułki
i chusteczki papierowe, torby [koperty, woreczki] z gumy do pakowania, skóra i imitacja skóry oraz towary wykonane z tych materiałów,
skóry zwierzęce, kufry i torby podróżne, parasole i parasole przeciwsłoneczne, laski, kijki marszowe, kije trekkingowe, plecaki, plecaki
dziecięce, torby, kosmetyczki bez wyposażenia, portmonetki, talerzyki do kijków marszowych, talerzyki do kijów trekkingowych, końcówki do kijów trekkingowych, nakładki do kijów trekkingowych,
pokrowce przeciwdeszczowe na plecak, walizki biznesowe wodoodporne, walizki wodoodporne, śledzie do namiotów niemetalowe,
śpiwory, meble kempingowe, w tym krzesła, fotele, łóżka, stoły, niemetalowe pojemniki do przechowywania i transportu, materace
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do celów niemedycznych, poduszki nadmuchiwane do celów niemedycznych, kuchnie turystyczne [meble kempingowe], pieprzniczki,
otwieracze do butelek, deski do krojenia do kuchni, solniczki, talerze,
kufle do piwa, kubki, łopatki kuchenne, czajniki nieelektryczne, kanki, menażki, miseczki, rondle, zestawy naczyń do gotowania, grille
kempingowe, szkło [naczynia], termosy, trójnogi do grilla, butelki
na napoje, torby izotermiczne, pojemniki izotermiczne, nieelektryczne lodówki przenośne, termosy na żywność i napoje, kubły, grille
[urządzenia do gotowania], torby piknikowe z naczyniami, plecaki
piknikowe z talerzami, koszyki piknikowe z naczyniami, deski do krojenia, chochle do podawania, kubki podróżne, zastawa stołowa,
przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki, zestawy talerzy piknikowe, sznury, plandeki, liny, sznurki, torby do pakowania [koperty, woreczki] z materiałów tekstylnych, torby
do transportu i przechowywania materiałów w dużych ilościach,
markizy niemetalowe, namioty, wnyki [sieci], siatki maskujące, sieci
rybackie, namioty turystyczne, namioty kempingowe, hamaki, namioty promocyjne, zestawy do naprawy sprzętu turystycznego zawierające nici i przędze, nici i przędze, tkaniny do celów włókienniczych, narzuty na łóżka, obrusy tekstylne, kapy na łóżka, tworzywa
sztuczne [substytuty tkanin], materiały tekstylne, śpiwory, wkładki
do śpiwora, moleskin [tkanina], poszewki na poduszki, koce piknikowe, ręczniki, worki kompresyjne do śpiworów, pokrycia na materace,
odzież, obuwie, nakrycia głowy i akcesoria do nich, odzież sportowa,
obuwie sportowe, sportowe nakrycia głowy, igły do szycia, napy, naparstki do szycia, sprzączki [dodatki do ubrań], guziki, zestawy do naprawy sprzętu turystycznego zawierające igły, naparstek i łaty, maty
turystyczne, maty samopompujące, gry i zabawki, artykuły sportowe
i gimnastyczne, usługi agencji importowo-eksportowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, rozprowadzanie próbek, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich, usługi sklepów detalicznych online,
reklama banerowa.

(111) 324567
(220) 2018 11 08
(210) 492494
(151) 2019 10 03
(441) 2019 06 10
(732) MACIESZA TOMASZ INVESTMENTS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Foilart
(510), (511) 16 naklejki, fototapety, obrazy, plakaty.
(111) 324568
(220) 2018 11 19
(151) 2019 10 01
(441) 2019 05 20
(732) FUNDACJA WIZJA ROZWOJU, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Forum Wizja Rozwoju
(540)

(210) 492820

(591) niebieski, ciemnoniebieski
(531) 24.15.03, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 26.04.05, 26.04.16
(510), (511) 41 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
widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, usługi
w zakresie oświaty [nauczanie].
(111) 324569
(220) 2018 12 11
(210) 493693
(151) 2019 09 23
(441) 2019 04 23
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO SAVPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cynamoonka
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(540)

(591) ciemnobrązowy, jasnobrązowy, biały
(531) 08.01.16, 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.06
(510), (511) 30 ciasto w proszku.
(111) 324570
(220) 2018 12 11
(210) 493709
(151) 2019 09 23
(441) 2019 04 23
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE METAL-HURT
D. RAFIŃSKA, B. WESOŁOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BELLIO
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 11 kabiny prysznicowe, baterie kranowe, baterie prysznicowe, natryski, umywalki łazienkowe, zlewozmywaki.
(111) 324571
(220) 2019 03 28
(210) 497883
(151) 2019 10 04
(441) 2019 05 27
(732) SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE. LTD., Singapur (SG)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TERMIT
(540)

(531) 03.13.23, 27.05.01
(510), (511) 7 łożyska kulkowe do deskorolek, 8 narzędzia i przyrządy ręczne [ręcznie obsługiwane], klucze płaskie do nakrętek, 9 kaski
ochronne, kaski ochronne do użytku sportowego, kaski ochronne
do jazdy na deskorolce, gogle snowboardowe, 18 plecaki, torby, 25
odzież, obuwie, nakrycia głowy i akcesoria do nich zawarte w tej klasie, odzież sportowa, obuwie sportowe, sportowe nakrycia głowy,
rękawice do jazdy na deskorolce, rękawice snowboardowe, buty
snowboardowe, części akcesoriów do odzieży, obuwia i nakryć głowy, zawarte w tej klasie, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, deskorolki, w tym typu waveboard, candyboard, longboard, deski surfingowe, deski snowboardowe,
torby na deskorolki, deski surfingowe, deski snowboardowe, ochraniacze sportowe, maski osłaniające twarz, do użytku sportowego,
torby na maski osłaniające twarz, maski snowboardowe, ochraniacze
na klatkę piersiową, ochraniacze [części strojów sportowych], ochraniacze ciała do użytku sportowego, ochraniacze do jazdy na deskorolce, elementy i części wymienne do deskorolek ujęte w tej klasie,
w tym blaty do deskorolek, trucki do deskorolek, gumowe tulejki
do trucków w deskorolkach, kółka do deskorolek, taśmy grip tape
do deskorolek, podkładki pod trucki w deskorolkach, samoprzylepne taśmy antypoślizgowe do przyklejania na blat deskorolki, zapięcia do nart do spinania ze sobą nart na czas ich przechowywania lub
transportu, w tym rzepy do nart, wiązania snowboardowe, pokrowce
na deski snowboardowe, ochraniacze na nadgarstki, ochraniacze
na plecy, ochraniacze na kolana [artykuły sportowe].
(111) 324572
(220) 2019 03 28
(210) 497885
(151) 2019 10 04
(441) 2019 05 27
(732) SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE. LTD., Singapur (SG)
(540) (znak słowny)
(540) TERMIT
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(510), (511) 7 łożyska kulkowe do deskorolek, 8 narzędzia i przyrządy ręczne [ręcznie obsługiwane], klucze płaskie do nakrętek, 9 kaski
ochronne, kaski ochronne do użytku sportowego, kaski ochronne
do jazdy na deskorolce, gogle snowboardowe, 18 plecaki, torby, 25
odzież, obuwie, nakrycia głowy i akcesoria do nich zawarte w tej klasie, odzież sportowa, obuwie sportowe, sportowe nakrycia głowy,
rękawice do jazdy na deskorolce, rękawice snowboardowe, buty
snowboardowe, części akcesoriów do odzieży, obuwia i nakryć głowy, zawarte w tej klasie, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, deskorolki, w tym typu waveboard, candyboard, longboard, deski surfingowe, deski snowboardowe,
torby na deskorolki, deski surfingowe, deski snowboardowe, ochraniacze sportowe, maski osłaniające twarz, do użytku sportowego,
torby na maski osłaniające twarz, maski snowboardowe, ochraniacze
na klatkę piersiową, ochraniacze [części strojów sportowych], ochraniacze ciała do użytku sportowego, ochraniacze do jazdy na deskorolce, elementy i części wymienne do deskorolek ujęte w tej klasie,
w tym blaty do deskorolek, trucki do deskorolek, gumowe tulejki
do trucków w deskorolkach, kółka do deskorolek, taśmy grip tape
do deskorolek, podkładki pod trucki w deskorolkach, samoprzylepne taśmy antypoślizgowe do przyklejania na blat deskorolki, zapięcia do nart do spinania ze sobą nart na czas ich przechowywania lub
transportu, w tym rzepy do nart, wiązania snowboardowe, pokrowce
na deski snowboardowe, ochraniacze na nadgarstki, ochraniacze
na plecy, ochraniacze na kolana [artykuły sportowe].

(111) 324573
(220) 2019 04 01
(210) 498058
(151) 2019 09 25
(441) 2019 06 10
(732) JACH GRZEGORZ TRATORIA USŁUGI MARKETINGOWE,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tratoria
(540)

(591) czarny, biały, szary, niebieski, brązowy, jasnobrązowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.01.05, 06.19.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, alkohole, wyroby winiarskie, wina,
likiery, nalewki, wódki, 35 prezentowanie i informowanie o winie
i napojach alkoholowych, barach, i restauracjach poprzez Internet,
rozpowszechnianie materiałów, tekstów i ogłoszeń reklamowych,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama i promocja
sprzedaży [dla osób trzecich], agencje importowo-eksportowe, usługi zaopatrywania osób trzecich [zakupy produktów dla innych przedsiębiorstw], eksport-import towarów z branży napojów alkoholowych, w szczególności wina, sprzedaż [promocja] dla osób trzecich,
handel detaliczny, prowadzenie sklepu internetowego, usługi w zakresie przekazywania informacji handlowej o restauracjach i barach,
organizowanie prezentacji, wystaw handlowych i reklamowych, wykonywanie opinii i sondaży, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, konsultacje handlowe, współpraca
z polskimi i międzynarodowymi podmiotami branży winiarskiej, tj.
organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami, zrzeszeniami, biurami
handlowymi, przedstawicielami ambasad, producentami i dystrybutorami wina i innych produktów alkoholowych, organizatorami
kongresów, targów, sympozjów, mediami, doradztwo handlowe
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie gromadzenia wina celem umożliwienia klientom wygodnego
zapoznania się z ofertą i dokonania zakupu w sklepach detalicznych
i hurtowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, 41
organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, usługi
związane z organizacją i prowadzeniem imprez, pokazów, wystaw
i konkursów o charakterze edukacyjnym, organizowanie i obsługa
i prowadzenie konferencji, kongresów, usługi degustacji win i na-
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pojów alkoholowych, obsługa publikacji elektronicznych on-line,
prowadzenie pracowni specjalistycznych w zakresie szkoleń, seminariów, sympozjów, zjazdów, edukacja, instruktaże, kształcenie
praktyczne, nauczanie, usługi w zakresie nauczania i kształcenia,
usługi w zakresie organizacji spotkań w celach szkoleniowych, usługi
w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń i warsztatów z zakresu wiedzy o winach w szczególności dla sommelierów, barmanów
i osób zainteresowanych winami i napojami alkoholowymi, usługi
w zakresie wypożyczania książek i czasopism i literatury branżowej
związanych z napojami alkoholowymi i winami.

(111) 324574
(220) 2019 04 01
(210) 498073
(151) 2019 09 18
(441) 2019 06 03
(732) SKIBA DAWID, TRZMIEL ELIZA INTER GROUP SPÓŁKA
CYWILNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Maniking
(510), (511) 8 pilniki do paznokci, pilniki do stóp, pilniki do paznokci nieelektryczne, pilniki do paznokci, elektryczne, wymienne głowice obrotowe do elektronicznych pilników do paznokci, zestawy
do manicure, zestawy do manicure, elektryczne, polerki do paznokci
do manicure, futerały na przyrządy do manicure, przybory do manicure i pedicure, zestawy do pedicure, elektryczne zestawy do pedicure, nożyczki do skórek wokół paznokcia, pincety, przyrządy ręczne
do złuszczania martwego naskórka, przyrządy ręczne do usuwania
twardego naskórka, cążki do paznokci, nożyczki do paznokci, obcinacze do paznokci, polerki do paznokci nieelektryczne, elektryczne urządzenia polerujące do paznokci, cążki do obcinania paznokci, polerki do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne, 35 usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: pilniki
do paznokci, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: pilniki do stóp, usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: pilniki do stóp, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: pilniki do paznokci
nieelektryczne, usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: pilniki do paznokci nieelektryczne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: pilniki do paznokci,
elektryczne, usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: pilniki do paznokci, elektryczne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wymienne głowice
obrotowe do elektronicznych pilników do paznokci, usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: wymienne głowice obrotowe do elektronicznych pilników do paznokci, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: zestawy do manicure, usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: zestawy do manicure, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: zestawy do manicure, elektryczne, usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: zestawy do manicure, elektryczne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: polerki do paznokci
do manicure, usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: polerki do paznokci do manicure, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: futerały na przyrządy do manicure, usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: futerały na przyrządy do manicure, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: przybory do manicure i pedicure, usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: przybory do manicure i pedicure, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: zestawy do pedicure, usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: zestawy do pedicure, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: elektryczne zestawy do pedicure, usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: elektryczne zestawy do pedicure, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: nożyczki do skórek wokół paznokcia,
usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
nożyczki do skórek wokół paznokcia, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: pincety, usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: pincety, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: przyrządy
ręczne do złuszczania martwego naskórka, usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: przyrządy ręczne do złuszczania martwego naskórka, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: przyrządy ręczne do usuwania twar-
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dego naskórka, usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: przyrządy ręczne do usuwania twardego naskórka,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
cążki do paznokci, usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: cążki do paznokci, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: nożyczki do paznokci, usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: nożyczki
do paznokci, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: obcinacze do paznokci, usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: obcinacze do paznokci, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: polerki do paznokci nieelektryczne, usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: polerki do paznokci nieelektryczne,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
elektryczne urządzeni polerujące do paznokci, usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: elektryczne urządzenia
polerujące do paznokci, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: cążki do obcinania paznokci, usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: cążki do obcinania paznokci, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: polerki do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne,
usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
polerki do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne.

(111) 324575
(220) 2019 04 02
(210) 498101
(151) 2019 09 18
(441) 2019 06 03
(732) BUSINESS SPORTS PROMOTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUSINESS SPORTS PROMOTION BSP
(540)

(591) czarny, czerwony, biały, niebieski
(531) 29.01.14, 01.01.03, 01.01.10, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10,
27.05.17, 27.05.23, 24.01.15, 24.01.17
(510), (511) 41 organizowanie zawodów sportowych, planowanie
przyjęć (rozrywka), organizowanie konkursów (edukacja lub rozrywka), organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie l prowadzenie koncertów,
organizowanie balów, chronometraż imprez sportowych, informacja
o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, kultura fizyczna, prowadzenie zajęć fitness, sport (wypożyczanie sprzętu-) [z wyjątkiem pojazdów], udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego,
usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia
fizyczne], usługi rozrywkowe, usługi szkoleniowe zapewniane przy
pomocy symulatorów, usługi trenera osobistego [trening sprawności
fizycznej], usługi trenerskie, wynajmowanie obiektów sportowych.
(111) 324576
(220) 2019 04 03
(151) 2019 09 18
(441) 2019 06 03
(732) PERDEUSZ BARTŁOMIEJ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) roomy
(540)

(210) 498141

(591) czarny, żółty, biały
(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.12
(510), (511) 36 wynajem zakwaterowania [mieszkania], wynajem
mieszkań, 43 wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy.
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(111) 324577
(220) 2019 04 04
(210) 498252
(151) 2019 09 25
(441) 2019 06 03
(732) FSZ POLLENA-AROMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Dwór Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aroma
(540)

(591) zielony
(531) 05.05.03, 05.05.20, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 1 chemiczne kompozycje zapachowe i komponenty dla
przemysłu kosmetycznego, spożywczego i chemii gospodarczej, 3
produkty kosmetyczne: szampony, balsamy, mydła, kremy, toniki,
mleczka, śmietanki, dezodoranty, płyny do mycia, perfumy, wody
toaletowe, maseczki, odżywki do włosów, pianki do układania włosów, środki zapachowe do kosmetyków i produktów chemii gospodarczej, proszki do prania, płyny do prania, środki czyszczące, środki do mycia naczyń, olejki eteryczne, środki do czyszczenia zębów,
odżywki kosmetyczne, oleje do masażu, środki do golenia, pudry,
szminki, mieszaniny zapachowe, środki do opalania, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, ekstrakty do perfum, sole do kąpieli, preparaty do kąpieli, saszetki zapachowe, produkty toaletowe,
kosmetyki upiększające, preparaty do golenia, 5 produkty farmaceutyczne, środki do nacierania i inhalacji o działaniu leczniczym, preparaty zawierające substancje naturalne o działaniu wspomagającym
leczenie, preparaty do kąpieli terapeutycznych, waciki do celów medycznych, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, podpaski i tampony nasączone płynami farmaceutycznymi, sole do kąpieli
do celów leczniczych, balsamy i oleje do celów leczniczych.
(111) 324578
(220) 2019 04 04
(210) 498263
(151) 2019 10 10
(441) 2019 05 27
(732) TRADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Shape Care PRO
(540)

(531) 26.03.04, 26.15.13, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 8 pilniki do paznokci, pilniki do stóp, pilniki do paznokci nieelektryczne, pilniki do paznokci, elektryczne, wymienne głowice obrotowe do elektronicznych pilników do paznokci, zestawy
do manicure, zestawy do manicure, elektryczne, polerki do paznokci
do manicure, futerały na przyrządy do manicure, przybory do manicure i pedicure, zestawy do pedicure, elektryczne zestawy do pedicure’u, nożyczki do skórek wokół paznokcia, pincety, przyrządy ręczne
do złuszczania martwego naskórka, przyrządy ręczne do usuwania
twardego naskórka, cążki do paznokci, nożyczki do paznokci, obcinacze do paznokci, polerki do paznokci nieelektryczne, elektryczne
urządzenia polerujące do paznokci, cążki do obcinania paznokci, polerki do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne.
(111) 324579
(220) 2019 04 05
(210) 498286
(151) 2019 09 17
(441) 2019 05 27
(732) ROL-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CHERMEX
(510), (511) 17 folie winylowe dla rolnictwa, folie z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, folie z tworzyw sztucznych
do użytku w ogrodnictwie, siatki z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, 22 sznury do pakowania stosowane w rolnictwie,
sznury z włókien tekstylnych, sznury wykonane z włókien sztucznych, siatki wykonane z materiałów innych niż metal i azbest.
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(111) 324580
(220) 2019 04 05
(210) 498289
(151) 2019 09 25
(441) 2019 06 03
(732) ROL-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Turbo
(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 17 folie winylowe dla rolnictwa, folie z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, folie z tworzyw sztucznych
do użytku w ogrodnictwie, siatki z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, 22 sznury do pakowania stosowane w rolnictwie,
sznury z włókien tekstylnych, sznury wykonane z włókien sztucznych, siatki wykonane z materiałów innych niż metal i azbest.
(111) 324581
(220) 2019 04 15
(210) 498785
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 24
(732) CLS GEZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gorzów Wlkp. (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLS Gezet CENTRUM LIKWIDACJI SZKÓD
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 26.11.06, 26.11.08
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi pośrednictwa
w handlu, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób
trzecich, sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów
samochodowych, 36 analizy finansowe, doradztwo finansowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi gwarantowania ubezpieczeń
od wypadków, szacowanie kosztów naprawy pojazdów, wyceny
finansowe, badania i analizy techniczne, 37 usługi konserwacji i naprawy pojazdów silnikowych mechanicznych, naprawa opon, polerowanie pojazdów, smarowanie pojazdów, usługi napraw awarii
pojazdów, usługi stacji obsługi pojazdów, 39 transport drogowy towarów, wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
42 badania techniczne, analizy techniczne, usługi inżynieryjne.
(111) 324582
(220) 2019 04 17
(151) 2019 10 15
(441) 2019 06 17
(732) XRAY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) X RAY
(540)

(210) 498908

(591) szary, jasnoszary, granatowy, niebieski, jasnoniebieski,
ciemnoiniebieski
(531) 29.01.04, 29.01.06, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.07, 26.04.18
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(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie komputerowe,
oprogramowanie komputerowe związane z dziedziną medyczną,
oprogramowanie do zdalnej diagnostyki, oprogramowanie do tomografii rentgenowskiej, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania obrazów cyfrowych, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub
hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących
towarów: oprogramowanie, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe związane z dziedziną medyczną, oprogramowanie do zdalnej diagnostyki, oprogramowanie do tomografii
rentgenowskiej, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania
obrazów cyfrowych, 44 usługi medyczne, usługi rentgenowskie,
badania rentgenowskie w celach medycznych, usługi obrazowania
medycznego, obrazowanie rentgenowskie do celów medycznych,
usługi techników elektroradiologów, wypożyczanie medycznych
urządzeń rentgenowskich.

(111) 324583
(220) 2019 03 21
(210) 497481
(151) 2019 09 03
(441) 2019 04 29
(732) PLATINUM RESIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLATINUM hotel & residence
(540)

(591) złoty
(531) 24.17.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02, 29.01.11
(510), (511) 36 usługi agencji nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa w handlu i wynajmie nieruchomości, wynajem i dzierżawa
majątku nieruchomego, wynajem apartamentów i mieszkań, wynajem powierzchni biurowych, zarządzanie nieruchomościami, usługi
dotyczące zarządzania domami z apartamentami, usługi zarządzania
domami czynszowymi, administrowanie nieruchomościami, usługi
administracyjne dotyczące domów, 43 usługi agencji zakwaterowania, rezerwowanie i wynajmowanie noclegów, rezerwacje hotelowe,
rezerwacje kwater, usługi hotelowe, usługi domów turystycznych,
usługi związane z działalnością pensjonatów, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami, transportem.
(111) 324584
(220) 2019 03 21
(151) 2019 09 17
(441) 2019 06 03
(732) SADOWSKI JACEK DEMO, Jaworzno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HYRNY ENERGY
(540)

(210) 497484

(531) 26.01.04, 27.05.01, 24.11.18, 26.13.25, 25.01.05
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje gazowane, napoje
energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje sportowe wzbogacone
proteinami, napoje orzeźwiające, napoje na bazie owoców lub warzyw, soki owocowe lub warzywne, wody mineralne i gazowane,
napoje serwatkowe, nektary owocowe, piwo, 45 licencjonowanie
własności intelektualnej, prawne administrowanie licencjami.
(111) 324585
(220) 2019 03 21
(210) 497503
(151) 2019 09 20
(441) 2019 04 29
(732) NOGALSKA IWONA BAR PROMENADA, Świnoujście (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Promenada
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(540)

(591) biały, szary
(531) 26.01.05, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, doradztwo kulinarne, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, informacja o usługach restauracyjnych, organizacja przyjęć
weselnych (żywność i napoje], organizowanie bankietów, przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje dla turystów, rezerwacja
stolików w restauracjach, serwowanie jedzenia i napojów, stołówki,
usługi barów i restauracji, usługi barów typu fast-food na wynos,
usługi kateringowe, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi w zakresie dostarczania napojów.
(111) 324586
(220) 2019 03 22
(210) 497572
(151) 2019 09 13
(441) 2019 05 27
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STAoil Sp. z o.o.
(540)

(591) brązowy, czarny, niebieski, zielony, żółty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 24.17.01, 24.17.02,
26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 01.15.14, 01.15.15
(510), (511) 4 oleje i tłuszcze przemysłowe, smary, paliwa, 29 oleje
i tłuszcze jadalne, 31 karma dla zwierząt, pasze dla zwierząt, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt, dodatki do pasz nie do celów medycznych, odpady gorzelnicze
do konsumpcji dla zwierząt, 35 prowadzenie sklepów i/lub hurtowni
z artykułami żywnościowymi, napojami, wyrobami tytoniowymi,
chemicznymi, produktami przemiału zbóż, płodami rolnymi, ziarnem, zbożem, nasionami, paszami dla zwierząt, usługi agencji importowo-eksportowych w zakresie produktów przemiału zbóż, ziarna, nasion, pasz dla zwierząt.
(111) 324587
(220) 2019 03 24
(210) 497621
(151) 2019 09 25
(441) 2019 06 10
(732) R&J ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R&J Engineering Instalacje mechaniczne
(540)

(591) biały, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18, 24.17.25
(510), (511) 37 instalowanie kotłów, udzielanie informacji dotyczących naprawy lub konserwacji kotłów, usługi wykonawców
w zakresie instalacji grzewczych, usługi wykonawców w zakresie
instalacji ciepłowniczych, usługi wykonawców w zakresie instalacji
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chłodniczych, usługi wykonawców w zakresie instalacji gazowych,
usługi wykonawców w zakresie instalacji przeciwpożarowych, usługi wykonawców w zakresie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, usługi wykonawców w zakresie instalacji gazów technicznych,
usługi wykonawców w zakresie instalacji wentylacyjnych, usługi
wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, instalowanie
systemów wykrywania pożarów, usługi wykonawców w zakresie
instalacji ciepłochronnych, usługi wykonawców w zakresie instalacji zimnochronnych, montaż instalacji przemysłowych, instalacja
maszyn przemysłowych, instalacja pieców przemysłowych, instalacja rurociągów przemysłowych, instalacja przemysłowej ochrony
przeciwpożarowej, instalacja przemysłowych przewodów grzejnych,
instalacja przemysłowych zbiorników ciśnieniowych, instalacja przemysłowych urządzeń ciśnieniowych, konserwacja i naprawy instalacji grzewczej, naprawa instalacji sanitarnych, instalowanie i naprawy
pieców, konserwacja i naprawa instalacji bezpieczeństwa, konserwacja i naprawa instalacji geotermicznych, instalowanie oraz naprawa
systemów klimatyzacyjnych, instalowanie oraz naprawa urządzeń
klimatyzacyjnych, konserwacja i naprawa instalacji w budynkach,
montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, naprawa instalacji do zaopatrzenia w wodę, instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, naprawa instalacji do zaopatrzenia
w energię, instalacja, naprawa i konserwacja podgrzewaczy powietrza, instalacja, naprawa i konserwacja rur kotłowych, instalacja,
konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie
i naprawa urządzeń do nawadniania, instalowanie, konserwacja
i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, usługi doradcze w zakresie
naprawy instalacji wodociągowych, naprawa i konserwacja urządzeń
i instalacji do chłodzenia, konserwacja i naprawa instalacji do przechowywania ropy naftowej i gazu, 42 usługi projektowania, projektowanie techniczne, doradztwo projektowe, planowanie projektu,
badania projektów inżynieryjnych, opracowywanie projektów technicznych do projektów budowlanych, usługi zarządzania projektami inżynieryjnymi, projektowanie systemów inżynierii budowlanej,
przygotowywanie raportów związanych z opracowaniami projektów technicznych do projektów budowlanych, usługi projektowania technicznego wspomaganego komputerowo, projektowanie
instalacji i urządzeń przemysłowych, projektowanie i planowanie
techniczne instalacji do ogrzewania, usługi projektowania technicznego związane z urządzeniami i instalacjami sanitarnymi, usługi
projektowania technicznego związane z urządzeniami i instalacjami
do chłodzenia, usługi projektowania technicznego związane z instalacjami do zaopatrzenia w wodę, usługi projektowania technicznego
związane z instalacjami wodociągowo-kanalizacyjnymi, usługi projektowania technicznego związane z instalacjami klimatyzacyjnymi,
usługi projektowania technicznego związane z instalacjami przeciwpożarowymi.
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(111) 324589
(220) 2019 02 27
(210) 496509
(151) 2019 09 04
(441) 2019 05 06
(732) AAUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jawornik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AACAR JAKOŚĆ MA PIERWSZEŃSTWO
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 26.11.25, 26.01.10, 27.05.01, 29.01.12, 25.07.17
(510), (511) 12 pojazdy, pojazdy samochodowe, pojazdy do przewozu osób, pojazdy do przewozu ładunków, autobusy, przyczepy,
naczepy, kampery, przyczepy turystyczne, motocykle, motorowery,
pojazdy specjalistyczne, antywłamaniowe urządzenia do pojazdów, bagażniki, pokrowce na siedzenia, fotele do pojazdów, fotele
dla dzieci do pojazdów, szyby do pojazdów, nadkola, klapy bagażnika, zderzaki, opony, 35 sprzedaż pojazdów, sprzedaż pojazdów
samochodowych, sprzedaż pojazdów do przewozu osób, sprzedaż
pojazdów do przewozu ładunków, sprzedaż autobusów, sprzedaż
przyczep, naczep, kamperów, przyczep turystycznych, motocykli,
motorowerów, sprzedaż pojazdów specjalistycznych, sprzedaż części zamiennych do pojazdów samochodowych, sprzedaż wyposażenia dodatkowego do pojazdów, sprzedaż szyb i opon do pojazdów,
organizowanie targów, wystaw handlowych i pokazów pojazdów, 36
ubezpieczenia, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo w zakresie ubezpieczeń, doradztwo finansowe, pośrednictwo finansowe,
doradztwo kredytowe, usługi leasingowe, pośrednictwo leasingowe,
wycena pojazdów, 37 usługi świadczone przez stacje obsługi i naprawy pojazdów, diagnostyka pojazdów, serwis pojazdów, naprawy
pojazdów, zespołów pojazdów i wyposażenia pojazdów, usługi instalacyjne pojazdów i wyposażenia pojazdów, mycie i konserwacja
pojazdów, montaż i demontaż pojazdów, usługi świadczone przez
stacje paliw.
(111) 324590
(220) 2019 02 27
(210) 496516
(151) 2019 09 04
(441) 2019 05 06
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(554) (znak słowno-graficzno-przestrzenny)
(540) 5G READY
(540)

(111) 324588
(220) 2019 04 05
(210) 496434
(151) 2019 09 25
(441) 2019 06 10
(732) ANDRZEJEWSKI ROBERT, BARSKI TOMASZ CERDOM SPÓŁKA
CYWILNA, Legnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CERDOM
(540)

(591) czarny, pomarańczowy, żółty, czerwony
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 19 elementy budowlane (niemetalowe-) w postaci płyt,
płyty brukowe niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, płyty
cementowe, płyty do brukowania wykonane z materiałów niemetalowych, płyty nagrobne niemetalowe, podłogowe płyty parkietowe.

(591) biały, czarny, fioletowy, szary
(531) 26.15.11, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej,
smartfony, telekomunikacyjne urządzenia nadawcze i odbiorcze,
aparatura i urządzenia elektroniczne do odbierania, przesyłania,
przetwarzania, przechowywania i odzyskiwania danych, aparatura
kontrolna do zarządzania siecią, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne, cyfrowe
i optyczne nośniki danych i nośniki pamięci, płyty do nagrywania,
sprzęt do przetwarzania danych i komputery, komputerowe urządzenia peryferyjne, sprzęt peryferyjny do komputerów, programy
komputerowe, oprogramowanie komputerowe, publikacje elektroniczne, do pobrania, mikroprocesory, układy scalone, chipy [układy
scalone], aparatura łączeniowa [elektryczna], interfejsy [zespoły interfejsowe lub programy interfejsowe do komputerów], terminale
danych, terminale telefoniczne, terminale komunikacji bezprzewodowej, interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, elektro-
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niczne stacje dokujące, stacje dokujące do telefonów komórkowych,
stacje dokujące do smartfonów, odbiorniki bezprzewodowe, odbiorniki do urządzeń telekomunikacyjnych, serwery komputerowych baz
danych (oprogramowanie), oprogramowanie serwerów, programy
komputerowe umożliwiające dostęp i korzystanie z Internetu, anteny, radiotelefony, radia przenośne, koncentratory sieciowe [hub],
urządzenia telekomunikacyjne do użytku w sieciach radiofonii
komórkowej, urządzenia sterujące sieciowe, nagrane media, pliki
danych, karty pamięci, karty inteligentne, karty SIM, routery bezprzewodowe i przewodowe, wyposażenie dodatkowe do telefonów
komórkowych, 35 reklama, organizowanie, obsługiwanie i nadzorowanie programów lojalnościowych i motywacyjnych, zestawianie, systematyzowanie i aktualizowanie danych w komputerowych
bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, sprzedaż, m.in.
sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz za pośrednictwem sieci telefonicznych tj.: aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telekomunikacyjne
urządzenia nadawcze i odbiorcze, aparatura i urządzenia elektroniczne do odbierania, przesyłania, przetwarzania, przechowywania
i odzyskiwania danych, aparatura kontrolna do zarządzania siecią,
urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub
obrazu, magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki danych i nośniki pamięci, płyty do nagrywania, sprzęt do przetwarzania danych
i komputery, komputerowe urządzenia peryferyjne, sprzęt peryferyjny do komputerów, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, publikacje elektroniczne, do pobrania, mikroprocesory,
układy scalone, chipy [układy scalone], aparatura łączeniowa [elektryczna], interfejsy [zespoły interfejsowe lub programy interfejsowe
do komputerów], terminale danych, terminale telefoniczne, terminale komunikacji bezprzewodowej, interaktywne terminale z ekranami
dotykowymi, elektroniczne stacje dokujące, stacje dokujące do telefonów komórkowych, stacje dokujące do smartfonów, odbiorniki
bezprzewodowe, odbiorniki do urządzeń telekomunikacyjnych,
serwery komputerowych baz danych (oprogramowanie), oprogramowanie serwerów, programy komputerowe umożliwiające dostęp
i korzystanie z Internetu, anteny, radiotelefony, radia przenośne, koncentratory sieciowe [hub], urządzenia telekomunikacyjne do użytku
w sieciach radiofonii komórkowej, urządzenia sterujące sieciowe,
nagrane media, pliki danych, karty pamięci, karty inteligentne, karty
SIM, routery bezprzewodowe i przewodowe, wyposażenie dodatkowe do telefonów komórkowych, 38 telekomunikacja, telekomunikacja za pomocą platform i portali w Internecie, telefonia komórkowa,
łączność za pomocą telefonii komórkowej, usługi dostępu do Internetu, usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem radiowych sieci
komórkowych, użytkowanie systemów komunikacji komórkowej,
usługi telefoniczne, usługi transmisyjne, usługi transmisji za pomocą
sieci do telekomunikacji, usługi związane z portalami, usługi poczty
elektronicznej i wiadomości tekstowych, usługi dostarczania wiadomości elektronicznych, transmisja, dostarczanie i odbiór dźwięku,
danych, obrazów, muzyki i informacji, transmisja wideo na żądanie,
zapewnianie użytkownikom dostępu do oprogramowania uruchamianego w Internecie, komputerze, telefonach komórkowych lub
innych urządzeniach elektronicznych, zdalne przesyłanie informacji
(w tym stron www), programów komputerowych i innych danych,
udostępnianie szerokopasmowych łączy telekomunikacyjnych, łączność poprzez terminale komputerowe, wspomagane komputerowo
przesyłanie wiadomości i obrazów, zapewnianie dostępu użytkownikom do programów komputerowych w sieciach danych, wypożyczanie i wynajem urządzeń komunikacyjnych i elektronicznych skrzynek
pocztowych, zapewnianie użytkownikom dostępu do globalnej sieci
komputerowej, przydzielanie użytkownikom dostępu do Internetu
(dostawcy usług), transmitowanie bezprzewodowe (tzw. usługi wireless broadcasting), usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego kablowego i światłowodowego, usługi
w zakresie nadawania programów telewizyjnych świadczone online
z sieci komputerowej oraz z telefonów komórkowych, oferowanie
połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, zapewnianie dostępu do baz danych, wynajem czasu dostępu do komputerowych baz danych.

(111) 324591
(220) 2019 03 14
(210) 497181
(151) 2019 10 02
(441) 2019 06 17
(732) KLEBBA BARTŁOMIEJ WEB TRADE, Połchowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) LATIKA
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi w zakresie
analiz rynkowych, badania rynku, usługi w zakresie dekorowania
wystaw sklepowych, doradztwo handlowe, organizowanie targów
handlowych i reklamowych, specjalistyczne doradztwo handlowe,
reklama, sprzedaż artykułów odzieżowych, obuwniczych i pasmanteryjnych, hurtowa i detaliczna sprzedaż odzieży, obuwia, nakryć
głowy oraz innych dodatków modowych, w tym za pomocą sklepu
internetowego.
(111) 324592
(220) 2019 03 14
(151) 2019 09 12
(441) 2019 05 27
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 497200

(591) biały, czarny, pomarańczowy, żółty, jasnożółty, ciemnożółty
(531) 04.05.05, 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 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 podtrzymywa-
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nia ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(111) 324593
(220) 2019 03 14
(151) 2019 09 12
(441) 2019 05 27
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(540)
(540)

(210) 497202

(591) biały, różowy, czarny, ciemnoróżowy, jasnoróżowy, fioletowy
(531) 04.05.05, 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 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) 324594
(220) 2019 03 14
(151) 2019 09 12
(441) 2019 05 27
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak graficzny)
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(210) 497207

(591) ciemnoniebieski, jasnoniebieski, niebieski, biały, czarny
(531) 04.05.05, 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 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) 324595
(220) 2019 03 18
(210) 497326
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 24
(732) MERCURIALIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GLOKER
(510), (511) 41 edukacja, szkolnictwo, szkoły, kształcenie, kursy, szkoły policealne, kwalifikacyjne kursy zawodowe.
(111) 324596
(220) 2019 03 19
(210) 497350
(151) 2019 09 17
(441) 2019 06 03
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)

168

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(554) (znak przestrzenny)
(540) SIEDMIOKROTNA DESTYLACJA FILTRACJA ADAM MICKIEWICZ
WÓDKA PREMIUM
(540)
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(111) 324598
(220) 2019 03 20
(210) 497454
(151) 2019 09 03
(441) 2019 04 29
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE MAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgórsko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Artium LUXURY WALLCOVERING
(540)

(531) 26.04.01, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 27 tapety, tapety tekstylne.

(531) 02.01.01, 26.01.04, 26.01.14, 26.01.18, 19.07.02, 19.07.09,
26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wódka.
(111) 324597
(220) 2019 03 20
(210) 497431
(151) 2019 09 18
(441) 2019 06 03
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) Pułaski GENERAL VODKA
(540)

(591) biały, czarny, czerwony, srebrny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 02.01.02, 02.01.20, 03.03.01, 19.07.01
(510), (511) 33 wódka.

(111) 324599
(220) 2019 03 13
(210) 497141
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 15
(732) NERGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NERGIS
(540)

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 26.02.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 11 abażury do lamp, agregaty klimatyzacyjne, akcesoria
łazienkowe, akcesoria z szamoty do piekarników, antyrozpryskowe
dysze wylotowe do kranów, aparatura destylacyjna, aparatura do fumigacji, nie do celów medycznych, aparatura do suszenia [odwadniania], aparatura do suszenia paszy, aparatura i instalacje chłodnicze,
aparaty do suszenia słodu, armatura bezpieczeństwa do urządzeń
oraz rur wodnych i gazowych, armatura do kąpieli parowych, armatura do pieców, armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych
oraz przewodów wodnych lub gazowych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów gazowych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, autoklawy, elektryczne,
do gotowania, automatyczne instalacje do transportu popiołu, baterie mieszające do rur wodociągowych, bidety, bojlery gazowe, bojlery, inne niż części maszyn, chłodnice do pieców, chłodnicze instalacje
do tytoniu, chłodnie, chłodziarki do wina, elektryczne, chłodziarki,
elektryczne, chromatografy do celów przemysłowych, ciśnieniowe
zbiorniki wody, czajniki elektryczne, czołówki, czyste komory [instalacje sanitarne], deski sedesowe, dmuchawy kominowe, dozowniki
środków odkażających w toaletach, dyfuzory nawadniające kropelkowe jako urządzenia nawadniające, dymowe kanały, dywany podgrzewane elektrycznie, dźwigary do ładowania pieców, elektryczne latarki, elektryczne maszynki do produkcji ucieranych ciastek ryżowych,
do celów domowych, elektryczne ogrzewacze stóp, elektryczne płyty
kuchenne, elektryczne podgrzewacze do butelek do karmienia, elektryczne urządzenia do gotowania sous vide, elektryczne zaparzacze
do kawy, filtry do klimatyzacji, filtry do wody pitnej, fontanny, fontanny czekoladowe, elektryczne, frytownice elektryczne, garnki do gotowania kuskusu, elektryczne, garnki do tajine, elektryczne, garnki ter-
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miczne, elektryczne, generatory acetylenowe, generatory
mikrobąbelków do kąpieli, gofrownice elektryczne, grill, grzałki nurnikowe, grzejniki do centralnego ogrzewania, hydranty, hydroponiczne
systemy uprawy, instalacja klimatyzacyjna do pojazdów, instalacje
chłodnicze do cieczy, instalacje do automatycznego podlewania, instalacje do chłodzenia mleka, instalacje do dystrybucji wody, instalacje do filtrowania powietrza, instalacje do obróbki moderatorów jądrowych i paliwowych, instalacje do oczyszczania ścieków, instalacje
do odsalania, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje do polimeryzacji, instalacje do sauny, instalacje do uzdatniania wody, instalacje do zaopatrywania w wodę, instalacje grzewcze, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia wentylacyjne
[klimatyzacyjne], instalacje klimatyzacyjne, instalacje oświetleniowe do statków powietrznych, kabiny prysznicowe, kabiny przenośne do łaźni tureckich, kaloryfery elektryczne, kamienie lawy wulkanicznej do grilla, kanały dymowe do kotłów grzewczych, klosze
do lamp [kominki], knoty do pieców olejowych, koce, elektryczne,
nie do celów medycznych, kolorowe światełka do dekoracji świątecznych, kominki, kondensatory gazu, inne niż części maszyn, kotły
do pralni, kotły grzewcze, kotły parowe, inne niż części maszyn, krany,
kuchenki, kuchenki mikrofalowe, kuchenki mikrofalowe do celów
przemysłowych, kuchenny sprzęt elektryczny, kuliste klosze do lamp,
lady chłodnicze, lady podgrzewane, lampiony na świece, lampki elektryczne na choinki, lampy bakteriobójcze do oczyszczania powietrza,
lampy bezpieczeństwa, lampy do kręcenia włosów, lampy do oświetlania akwarium, lampy do paznokci, lampy elektryczne, lampy gazowe, lampy górnicze, lampy kierunkowe do rowerów, lampy laboratoryjne, lampy lecznicze, nie do celów medycznych, lampy łukowe,
lampy nurkowe, lampy olejowe, lampy oświetleniowe, lampy stojące,
lampy ultrafioletowe, nie do celów medycznych, latarki, latarki kieszonkowe, elektryczne, latarnie oświetleniowe, lodówki, urządzenia
chłodzące i zamrażarki do celów przechowywania leków łazienkowe
instalacje wodno-kanalizacyjne, maszyny do wytwarzania lodów, maszyny i urządzenia do wytwarzania lodu, muszle klozetowe, muszle
klozetowe [WC], naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania, natryski, prysznice, nawilżacze do grzejników centralnego
ogrzewania, odmrażacze do pojazdów, odzież ogrzewana elektrycznie, ogrzewacze do rąk zasilane przez USB, ogrzewacze kieszonkowe,
ogrzewacze stóp, elektryczne lub nieelektryczne, opalarki, oprawki
do lamp elektrycznych, osprzęt do palników gazowych, osuszacze
powietrza, oświetlenie do motocykli, ozdobne wodotryski, palniki,
palniki acetylenowe, palniki bakteriobójcze, palniki do lamp, palniki
gazowe, palniki kuchenek, palniki laboratoryjne, palniki na alkohol,
palniki olejowe, palniki tlenowo-wodorowe, palniki żarowe, parowary
elektryczne, parowe sauny do twarzy, parowniki, pasteryzatory, piece
[do wypalania, prażenia], piece jako urządzenia grzewcze, piece dentystyczne, piece do pieczenia, piece do spopielania, piece na gorące
powietrze, piece słoneczne, piece, inne niż do użytku laboratoryjnego, pisuary jako armatura sanitarna, płuczki gazowe jako części instalacji gazowych, pochodnie, pochodnie gazowe do użytku w rafineriach naftowych, podgrzewacze do kubków zasilane przez USB,
podgrzewacze do łóżek, podgrzewacze łóżek [szkandele], podgrzewacze powietrza, podgrzewacze talerzy, podgrzewacze wody, podgrzewacze wody [aparatura], podgrzewacze wody do wanien, poduszki elektryczne nie do celów leczniczych, pojemniki chłodnicze,
pojemniki chłodzące, elektryczne, pompy ciepła, popielniki do pieców, prasowacze parowe, prasy do tortilli, elektryczne, pręty do rożna, pręty rusztowe, promiennikowe ogrzewacze do pomieszczeń,
przeciwoślepieniowe urządzenia do samochodów jako osprzęt
do lamp, przenośne ogniska kowalskie, przyrządy do zapalania gazu
poprzez tarcie, reaktory jądrowe, reflektory do lamp, reflektory do pojazdów, reflektory samochodowe, regeneratory ciepła, rozpraszacz
światła, rożen, rożna, rurowe lampy wyładowcze [elektryczne]
do oświetlenia, rury kotłowe centralnego ogrzewania, rury oświetleniowe, rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, skarpetki podgrzewane elektrycznie, spłuczki ustępowe, stelaże do abażurów, sterylizatory, sterylizatory do wody, sterylizatory powietrza, suszarki
do prania, elektryczne, suszarki do włosów, suszarki do żywności,
elektryczne, szafy chłodnicze, szybkowary, elektryczne, światła
do pojazdów, światła rowerowe, światła sufitowe, świecące numery
na domy, termiczne kolektory słoneczne [ogrzewanie], termofory, tostery, umywalki jako części instalacji sanitarnych, urządzenia chłodzące, urządzenia dezodoryzujące, nie do użytku osobistego, urządzenia
do celów sanitarnych, urządzenia do chlorowania basenów, urządzenia do chłodzenia napojów, urządzenia do chłodzenia powietrza,
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urządzenia do dezodoryzacji powietrza, urządzenia do dezynfekcji,
urządzenia do filtrowania akwariów, urządzenia do filtrowania wody,
urządzenia do nawadniania do zastosowania w rolnictwie, urządzenia
do oczyszczania gazu, urządzenia do oczyszczania oleju, urządzenia
do odwadniania odpadków spożywczych, urządzenia do ogrzewania,
urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazowe, urządzenia do ogrzewanie akwariów, urządzenia do opalania się [łóżka
opalające], urządzenia do opiekania i pieczenia, urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED], urządzenia
do palenia kawy, urządzenia do pieczenia chleba, urządzenia do pieczenia i opiekania, urządzenia do podgrzewania kleju, urządzenia
do podgrzewania żelazek, urządzenia do prażenia owoców, urządzenia do prażenia tytoniu, urządzenia do schładzania wody, urządzenia
do smażenia gorącym powietrzem, urządzenia do sterylizacji książek,
urządzenia do suszenia rąk do toalet, urządzenia do tworzenia wirów
wodnych, urządzenia do ujęcia wody, urządzenia do wanien z hydromasażem, urządzenia do wytwarzania pary, urządzenia do załadunku
pieców, urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia elektryczne do robienia jogurtu, urządzenia grzejne do odmrażania szyb w pojazdach, urządzenia grzewcze do pojazdów, urządzenia grzewcze lub
chłodnicze do wydawania gorących i zimnych napojów, urządzenia
i instalacje do gotowania, urządzenia i instalacje do suszenia, urządzenia i instalacje oświetleniowe, urządzenia i maszyny do oczyszczania
powietrza, urządzenia i maszyny do uzdatniania wody, urządzenia
jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia na gorące powietrze, urządzenia zasilające kotły
grzewcze, urządzenie dezynfekujące do celów medycznych, ustępy
przenośne, uszczelki do kranów wodociągowych, wanny, wanny
do nasiadówek, wanny spa, wentylatory jako części instalacji klimatyzacyjnych, wentylatory elektryczne do użytku osobistego, węgiel
do lamp łukowych, wężownice jako części instalacji destylacyjnych,
grzewczych lub chłodniczych, wielofunkcyjne urządzenia do gotowania, wieże rafineryjne do destylacji, włókna magnezowe [oświetlenie],
wyciągi kuchenne, wyciągi wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne do laboratoriów, wymienniki ciepła, inne niż części maszyn, wyprofilowane elementy instalacji piekarników, zamrażarki, zapalarki do gazu,
zapalniczki i zapalarki, zasobniki ciepła, zasobniki pary, zasuwy
[ogrzewnictwo], zaślepki do grzejników, zawory do rur i rurociągów,
zawory powietrzne do instalacji ogrzewania parowego, zawory regulujące poziom w zbiornikach, zawory termostatyczne jako części instalacji grzewczych, zbiorniki do płuczek ustępowych, zlewozmywaki,
zmiękczacze wody, żarniki do lamp elektrycznych, żarniki elektryczne
do ogrzewania, żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, żarówki
oświetleniowe, żyrandole.

(111) 324600
(220) 2019 03 13
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 17
(732) KRAJČI TOMÁŠ, Těšov (CZ)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAJČI
(540)

(210) 497161

(531) 26.01.02, 26.01.20, 27.05.01
(510), (511) 29 ziemniaki, warzywa, owoce, drobno przygotowane
głównie przez smażenie, prażenie, testowanie, grillowanie lub pieczenie, smażone chipsy ziemniaczane, smażone krakersy ziemniaczane, półprodukty, mieszanki, nadzienia i pasty na bazie ziemniaków, warzyw, owoców, warzywa i owoce konserwowane, suszone,
gotowane, sałatki i galaretki warzywne i owocowe, mięso, ryby,
drób, dziczyzna także, jako półprodukty lub drobno przetworzone
pakowane produkty, mieszanki, nadzienia, produkty do smarowania
pieczywa na bazie mięsa, ryb, drobiu i dziczyzny, ekstrakty mięsne,
produkty mleczne, bita śmietana, mięso i produkty mięsne, sałatki,
słone i słodkie przekąski na bazie ziemniaków, grzyby konserwowane, 30 mąka i produkty na bazie mąki, mączki, mąki sojowej i mąki
ziemniaczanej do spożycia przez ludzi, produkty zbożowe, produkty
z ciasta ziemniaczanego i zbożowego, skrobia, proszek do pieczenia,
lody, lody w proszku, cukier, słodziki naturalne, sól kuchenna, kakao,
kawa i herbata, substytuty kawy i herbaty, czekolada i napoje czekoladowe, słodycze, słodycze z orzeszków ziemnych, wiśni, wiśnie
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kandyzowane, aromaty spożywcze, aromaty do ciast, ciastka i ciasta, przyprawy, musztarda, keczup, ocet, aromaty do soków i sosów,
dressingi, majonez, drożdże, kanapki, pieczywo, chleb, bułki, herbatniki, krakersy, pierniki, opłatki, guma do żucia, galaretki, słodycze,
marcepan, lukrecja, miód, ryż, kukurydza, płatki kukurydziane i płatki
owsiane, popcorn, chipsy, słone wypieki, desery, makarony, makaron
spaghetti, słone i słodkie przekąski na bazie mąki, zbóż i kukurydzy,
paluszki słone, 31 nieprzetworzone orzechy, orzechy nerkowca, pistacje, migdały, orzeszki ziemne, nasiona surowe, grzyby, algi do spożycia przez ludzi, 35 działalność biznesowa i pośrednictwo w handlu dla osób trzecich odnośnie produktów spożywczych takich jak
żywność i przekąski na bazie ziemniaków, warzyw, owoców, także
drobno przygotowanych, zwłaszcza przez smażenie, testowanie,
grillowanie lub pieczenie, w tym także smażone chipsy ziemniaczane, smażone krakersy ziemniaczane, półprodukty spożywcze, mieszanki, nadzienia i pasty z ziemniaków, warzyw, owoców, ziemniaki,
warzywa i owoce w puszkach, warzywa i owoce suszone, gotowane,
konserwowane, sałatki i galaretki warzywne i owocowe, mięso, ryby,
drób, dziczyzna jako półprodukty lub drobno przetworzone pakowane produkty, mieszanki, nadzienia, drób lub dziczyzna, ekstrakty
mięsne i warzywne, produkty mleczne, bita śmietana, mięso i produkty mięsne, sałatki, słone i słodkie przekąski na bazie mąki, zbóż
i kukurydzy.

(111) 324601
(220) 2019 02 06
(210) 495617
(151) 2019 09 02
(441) 2019 04 23
(732) STANISZEWSKI MICHAŁ WĘDLINA Z LUBLINA, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STAROMIEJSKA Lubelska
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 06.07.25, 07.01.01, 08.05.03, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, ekstrakty mięsne, wędliny, kiełbasa, polędwica, szynka, kaszanka, łopatka, rolada, mortadela, ogonówka, pierś,
wędliny podrobowe, wędliny porcjowane, plasterkowane, mięso
i wędliny pakowane, mięso i wędliny konfekcjonowane, przetwory
z mięsa, wyroby konserwowe w blokach, konserwy.
(111) 324602
(220) 2019 02 06
(210) 495623
(151) 2019 09 06
(441) 2019 04 23
(732) GRELOWSKI PIOTR GREMIX PROPERTY, Oświęcim (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GREMIX
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, przenośne metalowe
konstrukcje budowlane, konstrukcje metalowe i szkielety ramowe
konstrukcji metalowych dla budownictwa, kratownice metalowe,
metalowe elementy konstrukcyjne, panele konstrukcyjne metalowe,
budynki przenośne metalowe, metalowe materiały zbrojeniowe
do betonu i dla budownictwa, przewody nieelektryczne, liny i druty
z metali nieszlachetnych, gwoździe, śruby, okucia, drobne wyroby
żelazne, wyroby ślusarskie, rury i rurki metalowe, metalowe elementy instalacji budowlanych, metalowe materiały do krycia dachów, liny
metalowe, metalowe okucia stosowane w budownictwie, ogrodzenia metalowe, metalowe szyny dekoracyjne, zbiorniki metalowe, pojemniki metalowe dla magazynowania i transportu, metalowe ramy
do okien, metalowe drzwi i bramy, szafy pancerne, sejfy, żaluzje metalowe, zbiorniki metalowe, pojemniki metalowe dla magazynowania i transportu, rudy metali, kosze metalowe, słupki metalowe, słupki metalowe do przeprowadzania przewodów, palniki metalowe,
słupy metalowe, metalowe słupy ogrodzeniowe, słupy ogłoszeniowe
metalowe, metalowe słupy reklamowe, metalowe słupy linii elektrycznych, słupy linii elektrycznych metalowe, maszty ze stali, meta-
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lowe maszty flagowe, maszty metalowe, słupy metalowe do wieszania afiszy, znaki oraz wyświetlacze informacyjne i reklamowe,
z metalu, znaki drogowe z metalu, wolnostojące metalowe znaki
chodnikowe, znaki oraz wyświetlacze informacyjne i reklamowe, niemetalowe, metalowe stojaki do przechowywania rowerów, metalowe wiaty dla rowerów, słupki metalowe, metalowe słupki ogrodowe,
podpory metalowe, podpory metalowe dla rowerów, podpory metalowe dla elementów małej architektury parkowej, przedmioty artystyczne, statuetki lub figurki z metali nieszlachetnych, altanki metalowe, altanki [konstrukcje metalowe], szklarnie przenośne metalowe,
wiaty garażowe (wiaty garażowe) metalowe, pergole z metalu, metalowe podpory do drzew, kontenery na śmieci [kosze] z metalu, metalowe kosze do segregacji odpadów, płoty z metalu, 7 kotły parowe,
kotły parowe do wytwarzania prądu, inne niż przeznaczone do pojazdów lądowych, palniki gazowe, palniki do cięcia, maszyny odlewnicze i do formowania, obrabiarki do obróbki metalu, maszyny
do obróbki skrawaniem metali, maszyny do obróbki metali, frezarki
do obróbki metalu, wiertarki do obróbki metalu, tokarki do obróbki
metalu, giętarki do obróbki metalu, prasy hydrauliczne, zrobotyzowane mechanizmy do obróbki metalu, maszyny do szlifowania
do obróbki drewna, 9 alarmy, alarmy bezpieczeństwa, centrale telefoniczne, czytniki kart, czytniki pasków magnetycznych, czytniki
dysków optycznych, czytniki kart pamięci, elektroniczne alarmy antywłamaniowe, elektryczne alarmy pożarowe, elektryczne alarmy
dymu, domofony falowodowe, kamery bezpieczeństwa, kamery
nadzorujące, lasery, urządzenia elektroniczne do monitoringu, urządzenia do monitoringu wizualnego, elektryczne urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, kamery wideo przystosowane
do celów monitoringowych, projektory, rzutniki, oprogramowanie
do sztucznej inteligencji do monitoringu, bezprzewodowe urządzenia komunikacyjne do transmisji treści multimedialnych, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje
sanitarne, elektryczne urządzenia oświetlenia dekoracyjnego, oświetlenie dekoracyjne, bojlery i podgrzewacze, latarnie, latarnie oświetleniowe, kotły, kotły grzewcze, kotły wody gorącej, kotły do centralnego ogrzewania, kotły gazowe do centralnego ogrzewania, kotły
gazowe do ogrzewania wody, urządzenia zasilające kotły grzewcze,
gazowe kotły kominkowe do domowych instalacji ciepłej wody, gazowe kotły kominkowe do centralnego ogrzewania w domu, kotły
parowe do wytwarzania pary, palniki, palniki kuchenek, nieprzenośne palniki grzewcze, przenośne palniki gazowe, słupy latarni, rzutniki
światła, 20 stolarstwo meblowe (wyroby), komody, palety transportowe niemetalowe, skrzynie (paki) niemetalowe, kosze niemetalowe,
kosze z tworzyw sztucznych, kosze do przechowywania, ławki, ławki
metalowe, ławki z półkami, ławy ogrodowe, słupki ogrodowe niemetalowe, tablice ogłoszeniowe, 35 doradztwo w zakresie organizowania
i kierowania inwestycjami budowlanymi, usługi developerskie: doradztwo dotyczące organizowania i zarządzania przedsiębiorstwami
budowlanymi, dostarczanie informacji o działalności gospodarczej
w zakresie budownictwa, usługi badania opinii publicznej i rynku
usług budowlanych i developerskich, sprzedaż hurtowa i detaliczna
materiałów budowlanych, artykułów instalacyjnych do instalacji
grzewczych, chłodniczych, gazowych, elektrycznych, klimatyzacji,
usługi kompanii holdingowej: zarządzanie przedsiębiorstwami, usługi dotyczące zarządzania i aktualizacji komputerowych baz danych,
36 usługi pośrednictwa w handlu nieruchomościami, wycena nieruchomości, obiektów przemysłowych, budowli, usługi doradztwa
w zakresie inwestycji: inwestycje kapitałowe, inwestycje na rynku
nieruchomości, usługi developerskie: mianowicie tworzenie, pozyskiwanie kapitałów, pośredniczenie w pozyskiwaniu nieruchomości
pod inwestycje budowlane, pośredniczenie w zawieraniu umów
sprzedaży i wynajmu nieruchomości, powierzchni mieszkalnej, powierzchni handlowej i usługowej, zarządzanie i administrowanie budynkami mieszkalnymi i biurowymi, wynajem i pośrednictwo w wynajmie nieruchomości mieszkalnych i biurowych, usługi w zakresie
administrowania i wynajmu pomieszczeń handlowych, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie nieruchomości, usługi
inwestora zastępczego: mianowicie prowadzenie inwestycji budowlanych w zakresie finansowym w imieniu zleceniodawcy, usługi kompanii holdingowej: zarządzanie majątkiem, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie finansami, tworzenie kapitału wspólnego,
rozliczenia finansowe transakcji, udzielanie gwarancji finansowych,
usługi zakupu i odsprzedaży nieruchomości, 37 naprawa i konserwacja komputerów, instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie
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i naprawy alarmów przeciwwłamaniowych, naprawa zamków, tapicerowanie mebli, naprawa maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych,
instalowanie i naprawa sieci telekomunikacyjnych, usługi developerskie: mianowicie nadzór budowlany, usługi nadzoru budowlanego,
usługi budowlane: budowa nowych obiektów, wyposażanie w instalacje budowlane, przebudowy, remonty, naprawy, czyszczenie i odnawianie wnętrz, usługi budowlano-remontowe w zakresie budynków i mostów, montaż rusztowań, izolowanie budynków, usługi
budowlane murarskie, wykonywanie instalacji elektrycznych w budynkach i budowli oraz instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych,
wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych oraz gazowych, instalowanie, naprawy i konserwacja dźwigów osobowych i towarowych, wind oraz ruchomych schodów, zakładanie stolarki budowlanej, tynkowanie, sztukatorstwo, posadzkarstwo, tapetowanie
i oblicowywanie ścian, malowanie, rozbiórka budynków, budownictwo przemysłowe, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn i pojazdów związanych z budownictwem, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, montaż i naprawy instalacji ogrzewania, zabezpieczanie przed korozją, budowa dróg oraz układanie nawierzchni dróg
i obiektów sportowych, budowa dróg szynowych, budowa i konserwacja rurociągów, usługi ogólnobudowlane w zakresie linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych-przesyłowych i lokalnych, budowa obiektów inżynierii wodnej i obiektów
górniczych, wynajem maszyn budowlanych i sprzętu budowlanego,
w tym wynajem buldożerów, żurawi, koparek, obsługa i naprawa pojazdów, obsługa budynków mieszkalnych i biurowych: mianowicie
naprawy, czyszczenie i odnawianie budynków od wewnątrz i od zewnątrz, 38 usługi sieci telekomunikacyjnych, usługi sieci telekomunikacyjnych, wynajem urządzeń telekomunikacyjnych, udostępnianie
instalacji telekomunikacyjnych, wypożyczanie aparatury i instalacji
telekomunikacyjnych, wynajem sprzętu i obiektów telekomunikacyjnych, zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych z Internetem, doradztwo w zakresie usług telekomunikacyjnych, elektroniczna wymiana danych przechowywanych w bazach danych dostępnych
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, doradztwo technologiczne, zapewnianie dostępu do stron internetowych lub wszelkich
innych sieci komunikacyjnych, nadawanie treści audiowizualnych
i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, usługi wysyłania
wiadomości multimedialnych [MMS], transmisja treści multimedialnych przez Internet, transmisja plików danych, audio, wideo i multimedialnych, transmisja plików danych, audio, wideo i multimedialnych, w tym plików do pobrania i plików udostępnianych za pomocą
transmisji strumieniowej przez światową sieć komputerową, 39 usługi transportowe, przewożenie ładunków i rozładunek, przewóz samochodami ciężarowymi, wynajmowanie samochodów ciężarowych i innych pojazdów transportu lądowego, specjalistyczny
transport, wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, usługi magazynowania i składowania towarów, dostarczanie zgodnie z zamówieniem przedmiotów wyposażenia, mebli i artykułów dekoracyjnych do wnętrz mieszkalnych, biur i pomieszczeń handlowych, 40
odlewanie metali, hartowanie metali, spawanie, lutowanie, ścinanie
i obróbka drewna, wynajem sprzętu do obróbki i przekształcania materiałów, do wytwarzania energii i do produkcji na zamówienie, usługi stolarskie, wypożyczanie urządzeń grzewczych, wypożyczanie
kotłów, 41 usługi edukacyjne i nauczanie, doradztwo zawodowe
związane z poszukiwaniem pracy, rozwojem kariery, wyborem ścieżki, udzielenie pomocy w procesie kształcenia i rozwoju osobistego,
usługi szkoleniowe i prowadzenie warsztatów oraz treningów w zakresie zarządzania, zarządzania kadrami, zarządzania działalnością
gospodarczą, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych w zakresie psychologii i rozwoju osobistego, organizowanie
i prowadzenie seminariów, konferencji, sympozjów, prelekcji, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, publikowanie książek, organizowanie i prowadzenie zjazdów, warsztatów i konwersatoriów, porady w zakresie metod edukacji lub kształcenia, 43 usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi gastronomiczne, usługi
barów, barów szybkiej obsługi, kawiarni, restauracji, restauracji samoobsługowych, zajazdów, stołówek, przygotowywanie dań
na zamówienie oraz dostawa potraw na zamówienie, usługi cateringowe-przygotowanie dań na zamówienie, dostarczenie ich, obsługa przyjęć i imprez towarzyskich w miejscu wskazanym przez
zamawiającego, opracowywanie przepisów kulinarnych dla celów
gastronomicznych, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, tymczasowe zakwaterowanie, usługi hoteli i pensjonatów, usługi związane z rezerwacją zakwaterowania dla
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podróżnych, szczególnie przez biura podróży lub innych pośredników, zakwaterowania zwierząt.

(111) 324603
(220) 2019 02 07
(210) 495693
(151) 2019 09 06
(441) 2019 04 23
(732) ADEPT INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) warmia RESORT
(540)

(591) niebieski, zielony, żółty
(531) 01.03.12, 05.01.08, 26.01.13, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(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 nieruchomości 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) 324604
(220) 2019 02 07
(210) 495717
(151) 2019 10 07
(441) 2019 06 10
(732) KASZYCKI ŁUKASZ, Zawiercie (PL);
KOCLĘGA PAWEŁ, Zawiercie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) amonitek
(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, sery, przetworzone sery, ser twarogowy,
ser miękki, ser mieszany, ser owczy, ser krowi, ser śmietankowy, pleśniowy, biały ser, ser wędzony, ser twardy, sery topione, dojrzewające, paluszki serowe, mieszanki serowe, substytuty serów, produkty serowarskie, ser w proszku, ser z ziołami, ser z przyprawami, ser
w postaci dipów, sery tłuste, chude, odtłuszczone, 35 reklama serów,
wyrobów serowych i mlecznych, dystrybucja materiałów i wyrobów
reklamowych, marketingowych, promocyjnych, promocja sprzedaży, sprzedaż wyrobów mlecznych, serowych i opakowań na wyroby
mleczarskie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama,
prezentowanie produktów, pokazy towarów i wyrobów dla celów
promocji i reklamy, organizowanie wystaw wyrobów z sera, z mleka,
marketing, administrowanie działalnością gospodarczą, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych i działalności gospodarczej, usługi zgrupowania produktów w celu umożliwienia obejrzenia towaru
i dokonanie zakupu w sklepach, hurtowniach, na stoiskach, targach,
wystawach, kramach, prowadzenie stoisk, sklepów, kramów, 39
dystrybucja i transport dla odbiorców indywidualnych i hurtowych,
dostawa towarów, 43 bary szybkiej obsługi, restauracje, stołówki,
karczmy, kawiarnie, usługi barowe, usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, dostawa dań i wyrobów mleczarskich, serów, dań serowych
na zamówienie, dostawa w formie cateringu.		
(551) wspólne prawo ochronne
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(111) 324605
(220) 2019 02 13
(210) 495875
(151) 2019 08 14
(441) 2019 04 29
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delecta PROSTO Z SERCA CUKIER MOCNY AROMAT 100%
NATURY
(540)

jące się z płatków zbożowych i suszonych owoców, mleczne wyroby cukiernicze, muesli, muesli składające się głównie z preparatów
zbożowych, owsianka, owsianka błyskawiczna, płatki owsiane, płatki
owsiane gotowe do spożycia przez ludzi, płatki owsiane i pszeniczne, płatki owsiane z dodatkiem orzechów lub suszonych owoców
w formie granoli, płatki pszenne, płatki śniadaniowe, płatki śniadaniowe na ciepło, płatki śniadaniowe o smaku miodu, płatki śniadaniowe zwierające miód, płatki śniadaniowe zawierające owoce,
płatki śniadaniowe zawierające mieszankę owoców i błonnika, płatki
śniadaniowe zawierające błonnik, płatki z naturalnego ryżu, płatki
zbożowe, płatki zbożowe gotowe do spożycia, produkty spożywcze
na bazie owsa, produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone
do spożycia przez ludzi, przekąski na bazie muesli, przekąski na bazie
pszenicy, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przekąski
składające się z produktów zbożowych, przekąski sporządzone z produktów zbożowych] przekąski wieloziarniste, przekąski wytwarzane
z muesli, przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, przekąski
z muesli, przekąski z produktów zbożowych, przekąski spożywcze
na bazie ziaren, przetworzone płatki owsiane jako żywność przeznaczona do spożycia przez ludzi, przetworzone ziarna, przetworzone ziarna zbóż do pokarmów spożywanych przez ludzi, puddingi do użytku jako desery, ryż na mleku, śniadaniowe płatki ryżowe,
zbożowe artykuły śniadaniowe, żywność na bazie owsa do spożycia
przez ludzi.

(591) czerwony, pomarańczowy, zielony, biały, szary, brązowy
(531) 02.09.01, 07.15.05, 25.01.19, 26.01.02, 26.01.18, 26.04.02,
26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 aromaty do ciast, aromaty do żywności, aromaty
spożywcze, cukier, cukier biały, cukier do produkcji dżemów, cukier
do produkcji galaretek, cukier do produkcji przetworów owocowych,
cukier gotowany, cukier granulowany, cukier gronowy, cukier inny
niż do celów leczniczych, cukier inwertowany, cukier kandyzowany do celów spożywczych, cukier karmelizowany, cukier owocowy,
cukier palmowy, cukier płynny, cukier puder, cukier surowy, cukier
turbinado, cukier w kostkach, cukry smakowe, dodatki smakowe
i przyprawy, jadalny cukier w proszku do użytku w maszynach
do produkcji lukru, kryształki cukru do wyrobów cukierniczych, naturalne substancje słodzące, posypka w formie koralików kolorowego cukru, preparaty aromatyczne do wypieków, preparaty aromatyczne do ciast, preparaty do ciast, preparaty do produkcji słodyczy,
preparaty spożywcze z cukru do przyrządzania deserów, preparaty
spożywcze z cukru do słodzenia deserów, przyprawy, przyprawy
do żywności, przyprawy jadalne, przyprawy do pieczenia, przyprawy
spożywcze, słodkie dekoracje do ciast, słodkie wyroby cukiernicze,
smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, substancje nadające
smak jako dodatek do jedzenia, wyroby cukiernicze.

(111) 324607
(220) 2019 02 13
(210) 495895
(151) 2019 10 03
(441) 2019 06 03
(732) VIVE MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) vive Management
(540)

(111) 324606
(220) 2019 02 13
(210) 495891
(151) 2019 08 14
(441) 2019 04 29
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Mleczny kubek Delecta prosto z serca
(510), (511) 29 desery jogurtowe, desery mleczne, desery owocowe,
desery wykonane z produktów mlecznych, jogurt, jogurty, jogurty
kremowe, jogurty o smaku owocowym, jogurt pitne, jogurty smakowe, kefir jako napój mleczny, koktajle mleczne, kompozycje owoców
przetworzonych, kwaśne mleko, mieszanki przekąsek składające się
z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, mieszanki przekąsek składające się z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, mleczne produkty, mleko, mleko o różnych smakach, mleko
skondensowane, mleko w proszku, mleko w proszku do celów spożywczych, mleko w proszku o różnych smakach do przyrządzania
napojów, napoje mleczne, napoje mleczne aromatyzowane, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje mleczne zawierające, owoce,
napoje na bazie jogurtu, napoje na bazie mleka, napoje na bazie
mleka zawierające sok owocowy, napoje sporządzone z mleka lub
zawierające mleko, napoje sporządzone z mleka, napoje z jogurtu,
napoje z produktów mlecznych, przekąski na bazie mleka, przekąski
z owoców, puddingi na bazie mleka, zsiadłe mleko, zupy, zupy błyskawiczne, 30 artykuły spożywcze ze zbóż, chrupki z pełnego ziarna
pszenicy, chrupki zbożowe, czipsy na bazie zbóż, desery z muesli,
gotowe desery jako wyroby cukiernicze, gotowe przekąski na bazie
zbóż, kleik spożywczy na bazie mleka, mieszanki spożywcze składa-

(591) czarny, niebieski, szary, biały
(531) 26.13.25, 29.01.14, 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, 35 zarządzanie procesami biznesowymi, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie bazami danych, zarządzanie biznesowe dla sklepów, doradztwo
związane z zarządzaniem, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą, zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz promowania sprzedaży, doradztwo i zarządzanie
biznesowe w zakresie działalności marketingowej, zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, doradztwo księgowe w zakresie
podatków, rachunkowość, w szczególności księgowość, doradztwo
dotyczące zatrudnienia, agencje zatrudnienia, 36 zarządzanie akcjami, zarządzanie udziałami, zarządzanie inwestycjami, zarządzanie
gruntami, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie majątkiem,
zarządzanie portfelem udziałów, usługi finansowe, usługi wymiany
finansowej, usługi finansowe dla spółek, doradztwo finansowe i usługi konsultingu finansowego, doradcze usługi zarządzania finansowego, organizowanie wynajmu nieruchomości, usługi zarządzania
nieruchomościami, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości,
doradztwo w zakresie nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości],
dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], 39 transport, magazynowanie i składowanie, 42 zarządzanie projektami komputerowymi, zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich,
rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem komputerowym
[pomoc techniczna], usługi doradcze związane z oprogramowaniem
używanym w obszarze handlu elektronicznego, udzielanie porad
technicznych związanych ze sprzętem i oprogramowaniem kom-
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puterowym, 45 zarządzanie prawami własności przemysłowej i prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, doradztwo prawne, usługi
prawne.

(111) 324608
(220) 2019 02 13
(210) 495898
(151) 2019 10 03
(441) 2019 06 03
(732) KOĆWIN SŁAWOMIR ZAKŁAD PRODUKCJI OBUWIA MAXONI,
Wręczyca Mała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAXONI
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 obuwie, 35 sprzedaż obuwia.
(111) 324609
(220) 2019 02 14
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 24
(732) CHAJZER ZYGMUNT, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mr. ZIGGI
(540)
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mowania, sprzętu oraz oprogramowania wbudowanego w urządzenia, programów komputerowych, wynajem, leasing oraz aktualizacja
komputerowego oprogramowania, w tym poprzez internet (ASP-application sevice provider), usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi pisania oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu i oprogramowania komputerowego, doradztwo, informacje i konsultacje w zakresie technologii informacyjnych, umożliwianie tymczasowego użytkowania
on-line niepobieralnego oprogramowania.

(111) 324612
(220) 2019 03 21
(210) 497475
(151) 2019 09 24
(441) 2019 06 10
(732) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA,
Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOPERNIK TORUŃ od 1763 NASZA WAFLARNIA
(540)

(210) 495960

(531) 02.01.01, 01.05.02, 26.01.14, 27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, wafle, wafle przekładane, wafle
nadziewane, wafle oblewane czekoladą, wafle przekładane oblewane czekoladą, wafle nadziewane oblewane czekoladą, wafle oblewane polewą, wafle przekładane oblewane polewą, wafle nadziewane
oblewane polewą, andruty.

(591) biały, zielony, szary, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.10, 26.04.22, 26.07.01
(510), (511) 3 środki piorące, środki wspomagające pranie.
(111) 324610
(220) 2019 03 20
(210) 497458
(151) 2019 09 03
(441) 2019 04 29
(732) FITKURIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Busko Zdrój (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FITKURIER
(510), (511) 3 kosmetyki, 39 przesyłki kurierskie, 43 przygotowywanie dań (żywności i napojów) na zamówienie oraz ich dostawa.
(111) 324611
(220) 2019 03 20
(210) 497460
(151) 2019 09 18
(441) 2019 06 03
(732) LISIECKI RAFAŁ TALK OUT, Konin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TALKOUT
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne,
urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do wymiany
danych, urządzenia łączności bezprzewodowej, oprogramowanie
ładowalne oraz stałe, programy komputerowe, mobilne aplikacje,
oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, komputerowe bazy danych, magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki danych,
utrwalone na nośnikach informacje i dane, 41 organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń, kształcenie ustawiczne, usługi w zakresie
edukacji i nauczania, nauczanie języków, udostępnianie publikacji
elektronicznych związanych z nauką języków, nie do pobrania, usługi edukacyjne w zakresie przekazywania metod nauczania języków,
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie książek
i materiałów dydaktycznych, edukacyjnych, usługi wydawnicze,
nagrywanie materiałów dydaktycznych, tłumaczenia, porady w zakresie edukacji lub kształcenia, kształcenie praktyczne, 42 tworzenie platform komputerowych, platforma jako usługa [PaaS], hosting
platform w internecie, dostarczanie/opracowywanie wyszukiwarek
internetowych, oprogramowanie jako usługa – SaaS, usługi opracowywania systemów analitycznych opartych o techniki sztucznej
inteligencji, usługi zarządzania wiedzą oraz eksploracji danych (data
mining), badania, projektowanie i rozwój komputerowego oprogra-

(111) 324613
(220) 2019 03 04
(210) 496692
(151) 2019 09 03
(441) 2019 04 29
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIEDMIOKROTNA DESTYLACJA FILTRACJA ADAM MICKIEWICZ
(540)

(531) 27.05.01, 02.01.01, 26.01.14, 26.01.18, 26.01.04
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wódka.
(111) 324614
(220) 2019 03 04
(151) 2019 10 10
(441) 2019 06 24
(732) ZŁOTOWSKA KATARZYNA, Jarki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEAN HOSPITALS
(540)

(210) 496699

(531) 27.05.01, 26.04.04, 26.03.23
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradcze w zarządzaniu
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działalnością gospodarczą, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], publikowanie książek, 42 usługi doradcze w dziedzinie technologii, 44 usługi doradcze w zakresie zdrowia.

(111) 324615
(220) 2019 03 04
(210) 496711
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 24
(732) UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTA,
Grodzisk Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPARTA GRODZISK MAZOWIECKI UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17,
27.03.15, 23.01.01, 23.05.05, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.16, 26.01.18,
26.01.19, 26.01.21
(510), (511) 16 afisze, plakaty, plakaty z papieru lub kartonu, artykuły
biurowe [z wyjątkiem mebli], biuletyny informacyjne, chorągiewki
papierowe, czasopisma [periodyki], kalendarze, katalogi, książki,
materiały drukowane, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], obrazy i zdjęcia, ołówki, pióra i długopisy [artykuły
biurowe], podkładki na biurko, publikacje drukowane, reprodukcje
graficzne, skoroszyty, torby papierowe, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, ulotki, podstawki na stół papierowe, papierowe podkładki pod szklanki, materiały
szkoleniowe i instruktażowe, kartki z życzeniami, gazety [blankiety,
druki], 25 odzież, odzież gimnastyczna, apaszki [chustki], bandany
na szyję, kimona do karate, koszulki z krótkim rękawem, koszule,
legginsy, nakrycia głowy, obuwie, obuwie piłkarskie, buty sportowe, obuwie gimnastyczne, podkoszulki sportowe, trykoty, wyroby
pończosznicze, stroje do judo, skarpetki, rękawiczki, kurtki [odzież],
kimona, dzianina [odzież], długie luźne stroje, czapki jako nakrycia
głowy, 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej odzieży,
w tym odzieży sportowej i przyrządów do ćwiczeń fizycznych, usługi
w zakresie promocji sportu oraz rozpowszechniania kultury fizycznej i rekreacji poprzez reklamowanie za pośrednictwem materiałów
i artykułów reklamowych takich jak: wydawnictwa, plakaty, afisze,
figurki, chorągiewki, albumy, kalendarze, fotografie, różnego rodzaju
artykuły upominkowe z nadrukami o charakterze reklamowym, publikowanie tekstów reklamowych, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi w zakresie promowania imprez sportowych, 41 usługi trenerskie, usługi
trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], kultura fizyczna,
prowadzenie zajęć fitness, kształcenie praktyczne [pokazy], usługi
w zakresie organizowania turniejów, zawodów i pokazów sportowych, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], publikowanie tekstów szkoleniowych, organizowanie zawodów i imprez sportowych, udostępnianie
obiektów i sprzętu sportowego, usługi związane z eksploatacją
obiektów i urządzeń sportowych poprzez ich udostępnienie, organizacja i prowadzenie szkół sportowych, organizowanie obozów sportowych, organizacja i prowadzenie szkoleń w różnych dyscyplinach
sportu, upowszechnianie sportu, organizowanie i prowadzenie zajęć
w zakresie sportu, rekreacji oraz rehabilitacji ruchowej, prowadzenie
działalności szkoleniowo-wychowawczej dla młodzieży, organizowanie imprez o tematyce sportowej, publikowanie wydawnictw o tematyce sportowej, organizowanie zjazdów, konferencji, seminariów,
sympozjów o tematyce sportowej, usługi klubowe w zakresie sportu,
kultury fizycznej, poprawiania kondycji sportowej i zdrowia, opracowywanie programów szkoleniowych dla treningów podnoszących
ogólną sprawność ruchową, produkcja filmów szkoleniowych.

(111) 324616
(220) 2019 03 06
(151) 2019 10 03
(441) 2019 06 17
(732) MURATOR EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CBF Crime Book Festival
(540)

Nr 1/2020
(210) 496801

(591) biały, czarny, szary, czerwony
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.23, 27.03.15, 11.01.03
(510), (511) 16 publikacje drukowane, gazety, czasopisma, książki,
broszury, notesy, kalendarze, katalogi, segregatory, zeszyty, podręczniki, ulotki, prospekty, foldery, plany, fotografie, plakaty, 35
organizacja targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych,
prowadzenie akcji promocyjnej w prasie, radiu, telewizji, Internecie,
na wszystkich nośnikach, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, prowadzenie interesów osób trzecich w zakresie zarządzania i organizacji firm, doradztwa handlowego, prowadzenie badań
rynku, wyszukiwanie kontrahentów, pozyskiwanie i systematyzacja
danych komputerowych baz danych, 38 rozpowszechnianie obrazu
i dźwięku za pośrednictwem Internetu, sieci teleinformatycznych,
przekazu satelitarnego, udostępnianie serwisów informacyjnych,
działalność portali internetowych, 41 produkcja i montaż filmów, reportaży, programów radiowych i telewizyjnych, organizacja wystaw
związanych z problematyką kryminalną, organizacja imprez rozrywkowych, szkoleń, konkursów, konferencji, seminariów, pokazów, imprez rekreacyjnych, udostępnianie on-line książek i publikacji, udostępnianie gier komputerowych on-line, publikowanie książek.
(111) 324617
(220) 2019 03 08
(210) 496876
(151) 2019 09 05
(441) 2019 04 29
(732) MOLENDA MAŁGORZATA, MOLENDA MARCIN CARSYSTEM24
SPÓŁKA CYWILNA, Ostrowiec Świętokrzyski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BPS BRAKE PADS SYSTEM
(540)

(591) czerwony, szary, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.05, 26.11.03
(510), (511) 12 klocki hamulcowe.
(111) 324618
(220) 2019 03 09
(210) 496906
(151) 2019 09 03
(441) 2019 04 29
(732) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Romantica
(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.09.01
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(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, sprzęt (hardware) do przetwarzania danych, oprogramowanie komputerowe
(software) zapisane lub ładowalne, aplikacje-software, urządzenia
do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia
do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne,
aparaty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne,
wideofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne
jednostki przetwarzania, procesory tekstu, procesory, cyklotrony,
czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, zapisane
i niezapisane nośniki dźwięki, obrazu i danych wszelkiego rodzaju
(z wyjątkiem filmów nienaświetlonych), a w szczególności taśmy, kasety, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4,
dyski D-ROM, dyski wideo, taśmy z danymi, dyski kompaktowe audio
i wideo, taśmy audio i wideo, filmy audio i wideo, dyskietki, płyty, uniwersalne dyski cyfrowe DVD i inne cyfrowe nośniki zapisu, urządzenia do zapisywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku, obrazów
i danych, optyczne nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyski optyczne,
dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków
komputerowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery
filmowe, kamery wideo zespolone Z magnetofonem, kamery wizyjne,
karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery,
komputery przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału
telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne
nośniki danych, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej,
maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki do rejestracji
dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone,
odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe
jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie
lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, stacje taśm
magnetycznych dla komputerów, sterowniki informatyczne, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy
do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony
przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia
do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji
satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania
i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku
i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo,
kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/
audycje telewizyjne, nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/ zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych,
plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, maszyny liczące, aplikacje na smartfony, tablety, czytniki elektroniczne i inne urządzenia mobilne lub
stacjonarne (ładowalne), publikacje elektroniczne (ładowalne), pliki
audio, pliki muzyczne i pliki obrazów, ładowalne, okulary (optyka),
etui na okulary, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, czcionki
drukarskie, odbitki graficzne, emblematy, pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi,
komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane
z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki
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z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe,
litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem
krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do haftowania, znaczki pocztowe, artykuły papiernicze, papier, tektura i przedmioty wykonane
z tych materiałów, a mianowicie serwetki papierowe, chusteczki papierowe, papier toaletowy, rolki kuchenne i ręczniki papierowe, materiały
introligatorskie, materiały instruktażowe i dydaktyczne (z wyjątkiem
aparatów), materiały biurowe, kalkomanie, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania, artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), worki do pakowania, rękawy i worki z papieru, tektury lub
z tworzyw sztucznych, taśmy do maszyn do pisania, 35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji publicznych i aukcji internetowych towarów takich jak: urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii,
dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi
plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery
wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputery, komputery przenośne,
komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe,
magnetyczne nośniki danych, monitory obrazowe wideo, napędy
dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy
komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne,
obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki
informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające
użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy
komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych,
skanery komputerowe, software-oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne,
taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające
w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów
i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych,
urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia
do nadawania, przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń
elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofony,
neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy
zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną
kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/ audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków
magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie MP3 i MP4,
z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD
i CD, oraz takich jak: afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, emblematy, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze
z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty
muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami,
rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały
drukowane, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki
związane z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi agencji eksportowo-importowej, usługi w zakresie badania opinii publicznej, usługi
przeprowadzania sondaży i zbierania opinii na rzecz osób trzecich,
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promocja sprzedaży dla osób trzecich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa, badania
czytelnictwa prasy i magazynów ukazujących się w wersji papierowej i elektronicznej, badania czytelnictwa w oparciu o alternatywny
model planowania magazynów i monitoringu sposobów konsumpcji
magazynów, głównie w zakresie korzystania z tych magazynów
i ich czytania, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele
reklamowe (bannery, billboardy), w tym w formie elektronicznej
w Internecie, oferowanie części powierzchni reklamowej w magazynach w oparciu o alternatywny model badania czytelnictwa, konstrukcja i analiza wskaźników czytelniczych, ocena efektywności formatów reklamowych, usługi w zakresie dokonywania pomiarów
zasięgu prasy, opracowywanie standardów w zakresie zasięgu magazynów, usługi urealniania wskaźników zasięgowych w powiązaniu
ze sprzedażą magazynów, przegląd zwyczajów czytelniczych w powiązaniu z konstrukcją wskaźników, dokonywanie i wprowadzanie
na rynek wiarygodnego pomiaru zasięgu magazynów i reklamy, planowanie i rozliczanie kampanii prasowych, opracowywanie rankingów dzienników, magazynów i czasopism, sporządzanie profilów
czytelniczych, usługi w zakresie planowania kampanii reklamowych
w prasie oraz opracowywanie strategii rozwoju pism i magazynów,
opracowywanie i wdrażanie zmian w metodologii prowadzonych
badań, badania preferencji konsumenckich, opracowywanie schematów badawczych pod kątem czytelnictwa różnych rodzajów publikacji: ogólnopolskich, regionalnych, lokalnych oraz różnych periodyczności, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności
gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną,
usługi w zakresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania marketingowe, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi, usługi agencji informacji handlowej, informacja
o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji o działalności
gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, transkrypcja informacji, transkrypcja
przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych,
systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych,
dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków,
prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookletów, ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi modeli/
modelek do celów reklamowych i promowania sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi reklamowe i usługi
informacyjne dotyczące reklamy, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam prasowych,
usługi w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych,
usługi w zakresie przygotowywania reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam telewizyjnych, usługi w zakresie
przygotowywania reklam za pośrednictwem sieci komputerowej,
organizowanie targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie opracowywania edycji tekstów,
usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audycji i filmów reklamowych
dla telewizji, radia, sieci globalnej Internet, reklama wideo-tekstowa
i teletekstowa, pośrednictwo w umowach reklamowych dla osób
trzecich, systematyzacja i aktualizacja danych w komputerowych bazach danych, administracyjne przetwarzanie zamówień na towary
i usługi (na oferty telezakupowe), w szczególności przyjmowanie zamówień, przetwarzanie zamówień, kierowanie zamówień, rozpatrywanie skarg i zapytań oraz pośrednictwo w zakresie składania zamówień, 38 usługi agencji informacyjnych w zakresie zbierania
i rozpowszechniania informacji, usługi agencji prasowych, przesyła-
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nie informacji drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii
komórkowej, w tym w formie komunikatów SMS-owych, informacja
o telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, usługi emisji sygnału
radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów
radiowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, reportaży, widowisk rozrywkowych, widowisk telewizyjnych,
zawodów sportowych, programów/ audycji z interaktywnym udziałem słuchaczy/widzów, usługi rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem Internetu, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowania połączeń telefonicznych, w tym
za pośrednictwem infolinii lub call center, telewizja kablowa, zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne środki komunikacji
elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania poczty elektronicznej, usługi
związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji,
usługi w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz
satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi w zakresie realizowania transmisji programów
radiowych, usługi w zakresie realizowania transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki,
transmisja elektroniczna, retransmisja dźwięku, dokumentów, wiadomości i danych, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych,
wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności telefonicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa
przekazu telefonicznego, obsługa systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączności
przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, usługi
w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci
komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu telewizyjnego z możliwością wyboru programu, sługi dostarczania informacji on-line, usługi zapewniające dostęp do stron internetowych za pośrednictwem przekazu
telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów archiwalnych telewizji, usługi e-mail, zapewnianie dostępu do baz danych
w sieciach komputerowych, transmisja, nadawanie i transmisja programów filmowych, telewizyjnych, radiowych, wideo-tekstowych,
teletekstowych lub transmisji, transmisja treści cyfrowych w sieciach
danych, w tym przesyłanie strumieniowe i wideo na żądanie, telekomunikacja za pośrednictwem platform i portali w Internecie, w szczególności za pośrednictwem internetowego centrum informacyjnego
do obsługi klienta związanego z wydawaniem produktów, udostępnianie kanałów telekomunikacyjnych dla usług telezakupowych
i rynków elektronicznych, elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem czatów, i forów internetowych, przekazywanie wiadomości różnego rodzaju na adresy internetowe (wiadomości internetowe-komunikatory internetowe), 39 dystrybucja gazet, czasopism
i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie
edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony
naturalnego środowiska człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie
ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka, konserwacji
terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi studiów filmowych,
produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań, informacja
o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe w zakresie
rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych,
organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie konkursów
piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych
w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji z udziałem interaktywnym
widzów/słuchaczy, rozrywka, w szczególności rozrywka radiowa i telewizyjna oraz rozrywka za pośrednictwem Internetu, rozrywka
w postaci udostępniania treści cyfrowych za pośrednictwem sieci
danych, w szczególności pobierania treści cyfrowych, strumieniowej
transmisji cyfrowej, wideo na żądanie, gier w Internecie, porady i informacje na temat rozrywki, w tym w Internecie, produkcja filmowa,
inna niż produkcja filmów reklamowych, produkcja filmów telewizyjnych, produkcja filmów wideo, publikowanie książek, gazet, czaso-
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pism i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, pokazy w ramach
kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm
wideo, montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie
filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury
i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród
i wyróżnień, organizowanie spektakli, jako usługi impresariatów, produkcja programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów do programów telewizyjnych o charakterze
reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów,
telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, organizowanie akcji
społecznych związanych z ochroną środowiska prowadzonych w formie akcji edukacyjnych w szczególności w kierunku: ograniczania stosowania i eliminowania substancji szkodliwych dla środowiska, obniżania zużycia czynników energetycznych, racjonalizowania
zużywania surowców, obniżania ilości wytwarzanych odpadów, popierania programów recyklingowych, podnoszenia ogólnej wiedzy
w tym zakresie, a także organizowanie akcji społecznych prowadzonych w formie imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych
i sportowych, organizowanie akcji społecznych i prospołecznych
obejmujących w szczególności: akcje informacyjne w zakresie krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego, akcje prozdrowotne w kierunku rzucenia palenia, akcje w ramach programu profilaktyki i rozpowszechniania postaw prozdrowotnych, akcje społeczne w zakresie
zbierania materiałów potrzebnych do zajęć terapeutycznych dla seniorów, zwłaszcza podopiecznych domów pomocy społecznej, akcje
społeczne i prospołeczne obejmujące zbiórkę darów dla potrzebujących ludzi i zwierząt oraz dla stowarzyszeń i organizacji niosących
pomoc potrzebującym, w tym świąteczne zbiórki żywności, oraz akcje społeczne i prospołeczne obejmujące prelekcje edukacyjne
na temat uzależnień od narkotyków i środków odurzających, zagrożeń w cyberprzestrzeni, przestępczości o charakterze seksualnym,
udostępnianie informacji w Internecie na temat gier komputerowych, gier wideo i informacji o związanych z nimi produktach, 42
administrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów
komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, konwersja danych lub dokumentów do postaci elektronicznej,
konserwacja oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi artystów grafików,
usługi projektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, opracowywanie projektów technicznych, przeprowadzanie badań naukowych w kierunku promowania świadomości publicznej
w zakresie ochrony środowiska naturalnego człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, sporządzanie raportów naukowych w tym
zakresie, w tym także za pośrednictwem witryny internetowej, doradztwo technologiczne, zarządzanie serwerami, elektroniczne
przechowywanie danych i elektroniczne tworzenie kopii zapasowych danych w komputerowych bazach danych, projektowanie
i opracowywanie programów do przetwarzania danych, rozwój techniczny elektronicznych przewodników po programach, projektowanie i pisanie stron domowych i stron internetowych, udostępnianie
przez dostawcę usług internetowych zasobów serwerowni (server
hosting), zapylania i badania w bazach danych i w Internecie w zakresie technologii komputerowej i badań naukowych, udzielanie wskazówek i informacji w zakresie technologii komputerowej i badań naukowych za pośrednictwem technologii telekomunikacyjnej,
udostępnianie lub wypożyczanie elektronicznej przestrzeni pamięci
[webspace] w Internecie, wynajem oprogramowania komputerowego, usługi udostępniania krajowych i zagranicznych serwerów oraz
portali internetowych.

(540) Gourmês
(540)

(111) 324619
(220) 2019 03 11
(210) 496929
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(111) 324620
(220) 2019 03 13
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 17
(732) KRAJČI TOMÁŠ, Těšov (CZ)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CYRILOVY BRAMBŮRKY
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(591) biały, niebieski, złoty, czerwony, zielony
(531) 25.01.15, 25.03.01, 27.05.01, 29.01.15, 26.11.01, 26.11.06,
26.11.07
(510), (511) 5 dietetyczna żywność, żywność dla niemowląt, suplementy diety i preparaty dietetyczne, witaminy i dodatki mineralne,
tabletki musujące z witaminami i minerałami, 29 mięso i wędliny,
zupy i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone produkty mięsne,
pasty mięsne, pasztety, smalec, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje
i tłuszcze, ryby, owoce morza i mięczaki, pasty rybne i z owoców
morza, przetworzone owady i larwy, przetworzone owoce, warzywa i grzyby, w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych, galaretki,
dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, sałatki gotowe, gotowe dania z mięsa, przekąski z owoców, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie warzyw,
przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie mięsa, desery owocowe,
jogurtowe i mleczne, mleko, nabiał i substytuty nabiału, produkty
mleczne, mleko kokosowe do celów kulinarnych, produkty serowarskie, 30 ryż, kasze, sól, przyprawy i dodatki smakowe, kapary,
kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, mąka, syropy i melasa, ocet, sosy [przyprawy], sosy, pikantne sosy, czatnej i pasty,
pesto, zboża, przekąski z produktów zbożowych, batony zbożowe
i energetyczne, płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, czekolada,
lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, cukierki, batony
i guma do żucia, chleb, desery gotowe, nugat, chałwa, wypieki, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, dania na bazie ryżu, dania gotowe zawierające
makaron, ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki
do jego przygotowywania, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, drożdże i zaczyny, słodkie
polewy i nadzienia, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych
towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, 31 płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, świeże owoce, warzywa, orzechy i zioła, rośliny, grzyby, słód i zboża nieprzetworzone, wodorosty
spożywcze dla ludzi, siemię lniane, sezam jadalny, świeże nasiona
roślin strączkowych, 32 napoje owocowe, wody, soki, aromatyzowane napoje gazowane, napoje bezalkoholowe, preparaty do produkcji napojów, syropy do napojów, piwo i produkty piwowarskie,
napoje na bazie orzechów i soi, 33 alkohole wysokoprocentowe,
cydr, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), preparaty do produkcji
napojów alkoholowych, wino, wina musujące, wino alkoholizowane, wymieszane napoje alkoholowe, 35 usługi handlu detalicznego
i hurtowego związane ze sprzedażą artykułów spożywczych, usługi
dystrybucyjne, usługi eksportu i importu, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, pośrednictwo handlowe, usługi organizowania gier i konkursów, promocja sprzedaży, usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, kampanie
marketingowe, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, analizy
i badania dotyczące działalności gospodarczej.
(210) 497162
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(111) 324622
(220) 2019 02 18
(210) 496017
(151) 2019 09 10
(441) 2019 05 06
(732) BUSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY, Busko-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYCZNY IM KRYSTYNY
JAMROZ W BUSKU-ZDROJU
(540)

(111) 324623
(220) 2019 02 20
(210) 496148
(151) 2019 09 03
(441) 2019 04 29
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BLINK
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, cegły,
pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia betonu
lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa, obudowy
kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe,
podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe
dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budownictwa,
schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień,
sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych,
komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja
danych do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób
trzecich jako zakupy produktów usług dla innych przedsiębiorstw,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych,
instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi,
materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami
ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami
dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.

(531) 01.03.02, 01.03.08, 03.07.21, 03.07.24, 27.05.01
(510), (511) 16 afisze, plakaty, biuletyny informacyjne, bilety, torby
papierowe, fotografie [wydrukowane], materiały drukowane, papier
do pisania [listowy], broszury, wzorce pisma do kopiowania, 35 reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, usługi w zakresie opracowania graficznego
do celów reklamowych, reklama zewnętrzna, 41 usługi rozrywkowe,
usługi orkiestry, informacja o imprezach rozrywkowych, fotografia, nagrywanie na taśmach wideo, organizowanie i prowadzenie
koncertów, produkcja muzyczna, udostępnianie muzyki cyfrowej
[nie do pobrania] w Internecie.

(111) 324624
(220) 2019 02 20
(210) 496158
(151) 2019 08 27
(441) 2019 05 13
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FINO
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, cegły,
pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia betonu
lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa, obudowy
kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe,
podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe
dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budownictwa,
schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień,

(540)

(531) 02.01.13, 27.05.01
(510), (511) 29 produkty spożywcze na bazie ziemniaków wszelkiego
rodzaju, przekąski ziemniaczane wszelkiego rodzaju, pieczone chrupiące ziemniaki, smażone ziemniaki, frytki, czipsy ziemniaczane, 35
działalność handlowa oraz pośrednictwo w handlu dla osób trzecich
dotyczące produktów spożywczych na bazie ziemniaków wszelkiego rodzaju, przekąsek ziemniaczanych wszelkiego rodzaju, pieczonych chrupiących ziemniaków, smażonych ziemniaków, frytek, czipsów ziemniaczanych.
(111) 324621
(220) 2019 02 14
(210) 495962
(151) 2019 09 19
(441) 2019 05 20
(732) Roam Technology, Genk (BE)
(540) (znak słowny)
(540) BIOSTERAN
(510), (511) 1 chemikalia stosowane w przemyśle, pracach badawczych oraz w fotografii jak również w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, nawozy doglebowe, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, mieszanki do gaszenia
ognia, preparaty do odpuszczania i lutowania, substancje chemiczne
do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, nadtlenek wodoru do celów
przemysłowych, mieszaniny chemiczne do uzdatniania wody, produkty chemiczne do uzdatniania wody, 5 środki odkażające, środki
do dezynfekcji basenów, produkty o właściwościach dezynfekujących do zastosowań medycznych, farmaceutycznych i weterynaryjnych, środki odkażające stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie.
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sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych,
komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja
danych do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób
trzecich jako zakupy produktów usług dla innych przedsiębiorstw,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg,
pokryć dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami
budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych instalacjami
i aparaturą sanitarną.

(111) 324625
(220) 2019 02 20
(210) 496167
(151) 2019 09 03
(441) 2019 04 29
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PILLATON
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, cegły,
pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia betonu
lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa, obudowy
kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe,
podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe
dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budownictwa,
schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień,
sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych,
komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja
danych do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób
trzecich jako zakupy produktów usług dla innych przedsiębiorstw,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych,
instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi,
materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami
ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami
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dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.

(111) 324626
(220) 2019 02 28
(210) 496571
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 17
(732) INSTAL-KONSORCJUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) viteco NATURAL ENERGY SYSTEMS
(540)

(591) niebieski, granatowy, biały, jasnozielony
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01,
27.05.05, 27.05.08, 29.01.14
(510), (511) 7 prądnice, turbiny gazowe, turbiny hydrauliczne, turbiny wiatrowe, turbiny do wytwarzania mocy, sprężarki doładowujące, pompy, kompresory, dmuchawy, mechanizmy napędowe inne
niż do pojazdów lądowych, odkurzacze, odkurzacze centralne, węże
do odkurzaczy, worki do odkurzaczy, ssawki, torby, szczotki do odkurzaczy, konwertory gazowe, konwertory katalityczne, 9 baterie słoneczne, fotoogniwa, kolektory elektryczne, konwertory gazowe, konwertory katalityczne, urządzenia do regulowania, kontroli i sterowania
kotłów, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, moduły fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, instalacje fotowoltaiczne
do wytwarzania energii elektrycznej, urządzenia pomiarowe, regulatory elektroniczne i elektryczne, 11 aparatura do wentylacji i klimatyzacji, gazowe generatory ciepła, generatory pary, elementy grzejne,
instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, kolektory słoneczne do celów grzewczych, kominki,
kotły grzewcze, urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub
gazowe, instalacje do ogrzewania wodnego, pompy ciepła, rekuperatory do wstępnego ogrzewania powietrza do spalania w systemach
grzewczych z wykorzystaniem gorących gazów spalinowych, przewody i urządzenia do transportu gazów spalinowych, przewody instalacji
sanitarnych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów
wodnych lub gazowych oraz urządzeń wodnych lub gazowych, instalacje i urządzenia sanitarne, instalacje do oczyszczania wód ściekowych,
urządzenia zasilające kotły grzewcze, wymienniki ciepła, urządzenia
do uzdatniania i zmiękczania wody, filtry do wody i wkłady filtracyjne,
kontrolery ciśnienia do rur wodnych i gazowych, 35 badanie rynku, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne w zakresie wyrobów instalacyjnych oraz
instalacji techniki grzewczej, sanitarnej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, promocja sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej materiałów budowlanych, materiałów budowlanych metalowych i z metali
kolorowych, instalacji i wyposażenia sanitarnego, urządzeń do techniki grzewczej, sanitarnej i klimatyzacyjnej, kotłów elektrycznych i gazowych, grzejników, zasobników ciepłej wody użytkowej, materiałów
i aparatów oświetleniowych, sprzętu oraz dodatkowego wyposażenia
hydraulicznego i grzejnego, armatury do przewodów, oraz produktów
odnawialnych źródeł energii w branży techniki grzewczej, instalacyjnej, sanitarnej i wentylacyjnej, usługi pośrednictwa handlowego.
(111) 324627
(220) 2019 03 01
(210) 496599
(151) 2019 09 12
(441) 2019 05 27
(732) ENXOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) enxoo
(540)

(591) ciemnogranatowy, zielony, żółty, czerwony
(531) 26.03.04, 26.03.05, 26.04.04, 26.05.01, 26.05.10, 26.05.11,
27.05.01, 29.01.14
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(510), (511) 35 zapewnienie platformy internetowej dla nabywców
towarów i usług, 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS].

(111) 324628
(220) 2019 03 01
(210) 496608
(151) 2019 09 18
(441) 2019 04 08
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) TICATROM
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty higieniczne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do celów medycznych, suplementy diety dla ludzi.
(111) 324629
(220) 2019 03 02
(210) 496630
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 24
(732) INSTYTUT GENETYKI SĄDOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) igs Instytut Genetyki Sądowej
(540)

(591) ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 29.01.04, 29.01.12, 27.05.01, 01.13.15, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12
(510), (511) 41 przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
konferencji w zakresie genetyki, kryminalistyki i medycyny sądowej,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów w zakresie genetyki, kryminalistyki i medycyny sądowej, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów w zakresie genetyki,
kryminalistyki i medycyny sądowej, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów w zakresie genetyki, kryminalistyki
i medycyny sądowej, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń w zakresie genetyki, kryminalistyki i medycyny sądowej, szkolenia w zakresie laboratoryjnych badań kryminalistycznych, publikowanie tekstów medycznych w zakresie genetyki,
kryminalistyki i medycyny sądowej, wydawanie publikacji medycznych w zakresie genetyki, kryminalistyki i medycyny sądowej, 42
usługi laboratoryjne, usługi laboratoriów genetycznych, usługi laboratoriów medycznych, usługi laboratoriów biologicznych, usługi
laboratoriów analitycznych, usługi laboratoriów chemicznych, usługi
laboratoriów badania żywności, usługi w zakresie testów laboratoryjnych, usługi inżynierii genetycznej, badania naukowe w zakresie genetyki i inżynierii genetycznej, badania, analizy i ekspertyzy
laboratoryjne, badania, analizy i ekspertyzy genetyczne, badania,
analizy i ekspertyzy w dziedzinie genetyki sądowej, badania, analizy i ekspertyzy w dziedzinie biologii sądowej, badania, analizy
i ekspertyzy toksykologiczne, badania, badania w dziedzinie identyfikacji genetycznej człowieka, roślin, zwierząt i mikroorganizmów,
profilowanie DNA śladów biologicznych, usługi testów DNA w celu
ustalenia ojcostwa (usługi laboratoryjne), badania pokrewieństwa,
badania przesiewowe DNA do celów badań naukowych, genetyczne
pobieranie odcisków palców, usługi w zakresie analizy krwi, usługi
w zakresie badań biomedycznych, badania i testy bakteriologiczne,
badania w dziedzinie farmakogenetyki, badania naukowe z zakresu bakteriologii, analizy i badania laboratoryjne, analizy i badania
bakteriologiczne, analizy i badania biochemiczne, analizy i badania
biologiczne, analizy i badania biotechnologiczne, analizy i badania
chemiczne, analizy i badania fizykochemiczne, ocena informacji toksykologicznych w związku z zagrożeniami, ocena informacji chemicznych w związku z zagrożeniami, przeprowadzanie prób klinicznych,
przygotowywanie próbek biologicznych do celów badawczych,
przygotowywanie próbek immunohistologicznych do analizy w laboratoriach badawczych, prace naukowo-badawcze w dziedzinie
genetyki sądowej w celu rozwoju narzędzi genetycznej identyfikacji
i ustalanie pokrewieństwa człowieka oraz innych organizmów, roślin,
zwierząt, a także drobnoustrojów, opracowywanie i ocena analiz
chemicznych, przeprowadzanie testów biotechnologicznych, usługi
doradcze związane z badaniami w zakresie terapii genowej, usługi

Nr 1/2020

naukowe związane z izolacją i hodowlą tkanek i komórek ludzkich,
usługi w zakresie badań i testów w dziedzinie bakteriologii i wirusologii, doradztwo w dziedzinie badań farmaceutycznych, doradztwo
w zakresie badań bakteriologicznych, doradztwo związane z testami laboratoryjnymi, analizy pisma ręcznego [grafologia], analizy
i badania wody, usługi kontroli jakości wody, badania w dziedzinie
żywności, badania mikrologiczne żywności, badania fizykochemiczne żywności, doradztwo techniczne w zakresie usług badawczych
dotyczących artykułów spożywczych i suplementów diety, kontrola
artykułów spożywczych, kontrola jakości dotycząca higieny żywności, konsultacje na temat higieny żywności, testowanie artykułów
spożywczych, usługi w zakresie komputerowej analizy żywności,
badania naukowe w zakresie genetyki roślin, 44 usługi laboratoriów
medycznych w zakresie analizy próbek pobranych od ludzi, usługi
w zakresie medycyny i zdrowia związane z DNA, genetyką i testami
genetycznymi, badania genetyczne do celów medycznych, badania DNA do celów medycznych [badania przesiewowe], doradztwo
genetyczne, usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, usługi analiz
medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone
przez laboratoria medyczne, usługi analiz medycznych związanych
z leczeniem osób, usługi medyczne w zakresie prowadzenia punktów pobierania materiału biologicznego do badań laboratoryjnych,
usługi medyczne, badania medyczne, badania przesiewowe, usługi
w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, badania w zakresie diagnozy
stanu zdrowia, usługi w zakresie analiz medycznych, usługi w zakresie badania krwi, usługi w zakresie badania moczu, usługi w zakresie
badania surowic, usługi obrazowania medycznego, analiza surowicy ludzkiej do celów leczenia medycznego, analiza tkanek ludzkich
do celów leczenia medycznego, badania na obecność alkoholu
do celów medycznych, badanie na obecność narkotyków w organizmie w zakresie nadużywania środków odurzających, przeprowadzanie testów narkotykowych u osób ubiegających się o pracę, przeprowadzanie testów u sportowców na wykrycie nielegalnych lub
zabronionych substancji wpływających na poprawę wyników, udzielanie informacji medycznych w zakresie trucizn, badanie leków, alkoholu i DNA do celów medycznych, badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, badania genetyczne zwierząt, analizy RNA lub DNA
w zakresie diagnozowania i prognozowania zagrożenia nowotworami, doradztwo w zakresie immunologii, usługi banków krwi, usługi
banków spermy, usługi banku krwi pępowinowej, usługi w zakresie
przygotowywania raportów medycznych, usługi biegłych z zakresu
medycyny sądowej, wydawanie opinii z zakresu medycyny sądowej,
badania kliniczne i badania medyczne, badania, analizy i ekspertyzy
w dziedzinie medycyny sądowej, 45 doradztwo w zakresie kryminalistycznym, pośrednictwo w wykonywaniu ekspertyz kryminalistycznych, usługi w zakresie potwierdzania tożsamości, uwierzytelnianie
danych dotyczących tożsamości osoby [usługi potwierdzania tożsamości], usługi w zakresie odcisków palców, analiza odcisków palców,
usługi genealogiczne, poszukiwania genealogiczne, doradztwo kryminalistyczne do celów dochodzeń kryminalnych, usługi w zakresie
pomocy prawnej, ekspertyzy zapisu video, badania, analizy i ekspertyzy kryminalistyczne, badania, analizy i ekspertyzy daktyloskopijne,
badania, analizy i ekspertyzy antropologiczne, badania, analizy i ekspertyzy balistyczne, analizy i ekspertyzy mechanoskopijne, badania,
analizy i ekspertyzy dokumentów, badania, analizy i ekspertyzy
dotyczące ustalania oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów, badania, analizy i ekspertyzy dotyczące ustalania przebiegu wypadków
drogowych, pożarów i wybuchów, pobieranie materiału porównawczego do badań kryminalistycznych, zabezpieczenie śladów
kryminalistycznych, kryminalistyczne oględziny miejsc zdarzeń.

(111) 324630
(220) 2019 03 04
(210) 496644
(151) 2019 09 04
(441) 2019 05 06
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SILANO
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki i kamienia

Nr 1/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe,
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie
Internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa,
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi,
artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi,
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa,
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą
sanitarną.

(111) 324631
(220) 2019 03 04
(210) 496652
(151) 2019 09 12
(441) 2019 05 27
(732) SURET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dębica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SURET
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 wózki podnośnikowe ręczne do przemieszczania
ładunków, wózki transportowe platformowe, 37 serwisowanie
dźwigów, usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja,
czyszczenie maszyn, czyszczenie przenośnych konstrukcji, usługi
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi
budowlane, naprawy, usługi instalacyjne, instalacja maszyn przemysłowych, montaż [instalacja] instalacji maszynowych, instalacja,
konserwacja i naprawa maszyn, udzielanie informacji związanych
z instalacją maszyn, wciąganie maszyn związanych z instalacją, naprawą i budownictwem, 39 wynajem wózków, wynajem wózków
widłowych, logistyka transportu, transport, pakowanie i składanie
towarów, organizowanie podróży, 42 badania oraz usługi naukowe
i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania
komputerowego, 45 usługi prawne.
(111) 324632
(220) 2019 03 04
(210) 496679
(151) 2019 09 04
(441) 2019 05 06
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) GRAFITON
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe,
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie
Internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa,
kamieni, części Instalacji sanitarnych. Instalacji i aparatur sanitarnych,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi,
artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi,
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa,
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą
sanitarną.
(111) 324633
(220) 2019 01 17
(210) 494895
(151) 2019 10 03
(441) 2019 06 10
(732) G.A.D.R. Holdings Limited, Limassol (CY)
(540) (znak słowny)
(540) CONEXFIX
(510), (511) 1 produkty chemiczne, żywice epoksydowe do stosowania jako spoiwa, spoiwa, substancje klejące, spoiwa stosowane
w materiałach wiążących, kleje do użytku w przemyśle budowlanym,
spoiwa do użytku w przemyśle budowlanym, żywice syntetyczne
do użytku w obróbce powierzchni budynków, szczeliwa [chemikalia]
do uszczelniania powierzchni, środki wiążące do betonu oraz kamieniarki oraz kompozycje kotwiące do żywicy, chemiczne związki kotwiące i kapsułki zawierające chemiczne związki kotwiące, substancje do usuwania wyżej wymienionych towarów, aktywatory, spoiwa
zamykające i zatrzymujące gwint stosowane w łącznikach gwintowych, przyspieszacze wulkanizacji, spoiwa do uszczelniania gwintów, kleje beztlenowe, kleje cyjanoakrylowe, kleje konstrukcyjne,
6 drobne wyroby metalowe, elementy łączące, elementy kotwiące,
przyrządy kotwowe z metalu, metalowe urządzenia do mocowania,
elementy złączne do sczepiania, gwoździe z szeroką główką, śruby,
zaciski regulowane, zaciski, łączniki, haki, oczka, nakrętki, gwoździe,
zatyczki, kołki rozporowe, śruby z przetyczką, pręty rozciągane, nity,
śruby, gniazda, uszczelki, klamry do użytku w budownictwie, kołki
do ścian, okucia, sprężyny, kanały, płyty kotwiące, wsporniki, wieszaki, pętle, pierścienie, okucia, krążki metalowe, uszczelki metalowe,
kształtowniki, kliny, druty metalowe, drut do bindownic, wiązadła
metalowe, stopy lutownicze, pręty do spawania, drut spawalniczy,
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skrzynki dla narzędzi z metalu [puste], drabiny metalowe, drabiny
ze stopniami metalowymi, 7 obrabiarki, napędzane elektrycznie narzędzia mocujące, napędzane pneumatycznie narzędzia mocujące,
uruchamiane proszkowo narzędzia mocujące, wiertarki, wiertarki
o napędzie innym niż ręczny, wiertarki pneumatyczne, młoty wiertnicze, wycinarki do otworów, piły do otworów, mopy do polerowania, uchwyty, klucze wiertarskie, wszystkie przeznaczone do elektronarzędzi i maszyn, elektronarzędzia, narzędzia pneumatyczne, młoty
elektryczne, osprzęt do młotów mechanicznych, urządzenia do klejenia, narzędzia do szlifowania, wydmuchiwania, szczotkowania, polerowania, pilnikowania, piłowania mocowania i wkręcania nakrętek,
szlifierki tarczowe napędzane elektrycznie, szlifierki tarczowe napędzane pneumatycznie, zestawy wiertnicze, nożyce do żywopłotów
napędzane mechanicznie, narzędzia obsługiwane pneumatycznie i gazowo, gwoździarki z napędem mechanicznym, gwoździarki
elektryczne, gwoździarki pneumatyczne, zszywacze pistoletowe
o napędzie mechanicznym, śrubokręty elektryczne, ostrza wkrętaków do maszyn, tarniki [maszyny], szczotki druciane do maszyn,
szczotki tarczowe z drutu do użytku w maszynach, piły o napędzie
innym niż ręczny, brzeszczoty do pił maszynowych, piły tarczowe,
brzeszczoty do pił tarczowych, piły wyrzynarki z napędem elektrycznym, brzeszczoty do pił wyrzynarek [części do maszyn], szlifierki,
elektryczne przyrządy do ostrzenia, szlifierki oscylacyjne, szlifierki
taśmowe, szlifierki tarczowe, taśmy ścierne do szlifierek elektrycznych, tarcze ścierne do szlifierek elektrycznych, noże oprawkowe
do użytku z elektrycznymi narzędziami ręcznymi, takie jak końcówki
ścierne, świdry, diamentowe wiertła, świdry wiertnicze, pogłębiacze
stożkowe do maszyn, maszyny kruszące, szlifierki [ręczne, obsługiwane elektrycznie], szlifierki kątowe, tarcze ścierne do szlifierek
z napędem elektrycznym, tarcze ścierne do szlifierek sterowanych
elektrycznie, tarcze lamelowe do szlifierek elektrycznych, maszyny
do oprawy, części i osprzęt dla wszystkich wyżej wymienionych towarów, 8 narzędzia i przyrządy ręczne, młotki [narzędzia ręczne], piły
[narzędzia ręczne] takie jak piłki do metalu, obsługiwane ręcznie piły
wyrzynarki, piła otwornica, ostrza pił do użytku wraz z narzędziami
ręcznymi, ręczne narzędzia do nakładania klejów i żywic, pistolety
dozujące na kartridże, pistolet do uszczelniania, wiertarki ręczne,
wiertarki, wiertła do wiertarek ręcznych, śrubokręty, tarniki, tarki [narzędzia ręczne], narzędzia do cięcia szkła, części i osprzęt dla wszystkich wyżej wymienionych towarów, 17 materiały ujęte w tej klasie
do pakowania, zatrzymywania lub izolowania, wszystkie do użytku w pracach budowlanych lub konserwacji budynków, szczeliwa
lepkie do użytku ogólnego, kleje izolacyjne, szczeliwa do złączy,
gumowe i syntetyczne gumowe zatyczki i uchwyty do mocowania
śrub, śrub kotwiących i do wypełnień w murze, tynku, płytach gipsowo-kartonowych, cegłach, betonie, kamieniu, drewnie i metalu,
20 kołki rozporowe, kołki rozporowe z włókna, towary niemetalowe
takie jak: czopy, kółka, łączniki, wieszaki, podkładki, kołki niemetalowe, opaski spinające, tuleje, klamry, pętle i mocowania, pojemniki, skrzynki na narzędzia [puste], element złączne, gwoździe, kotwy,
pręty, śruby, dyski, wkładki, urządzenia mocujące do mocowania artykułów w elementach takich jak ściany lub do mocowania wkrętów
i śrub w murze, tynku, płycie gipsowo-kartonowej, cegle, betonie,
kamieniu, drewnie i metalu, kompozycje do murowania wykonane
w całości lub głównie z mieszaniny materiałów włóknistych i cementowych, osprzęt z tworzyw sztucznych taki jak kotwy, kołki, opakowania i przełączniki do mocowania wkrętów i śrub oraz do wypełniania murów, tynków, płyt gipsowo-kartonowych, cegieł, betonu,
kamienia, drewna i metalu, zaciski, klipsy i nity wszystkie będące wyrobami z tworzyw sztucznych, części i osprzęt dla wszystkich wyżej
wymienionych towarów, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku
z maszynami budowlanymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z ręcznymi narzędziami do budowy, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z akcesoriami metalowymi, usługi handlu detalicznego
elektronarzędzi, narzędzi ręcznych, wyrobów żelaznych, mocowań,
śrub, gwoździ, materiałów ściernych, uszczelniaczy, klejów, odzieży
roboczej, produktów budowlanych, materiałów budowlanych, drabin, usługi sprzedaży hurtowej w związku z narzędziami budowlanymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi narzędziami
do budowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami
metalowymi, usługi sprzedaży hurtowej elektronarzędzi, narzędzi
ręcznych, wyrobów metalowych, mocowań, śrub, gwoździ, materiałów ściernych, uszczelniaczy, klejów, odzieży roboczej, produktów
budowlanych, materiałów budowlanych, drabin.
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(111) 324634
(220) 2019 01 21
(210) 495022
(151) 2019 10 04
(441) 2019 05 27
(732) OWOCOWE SMAKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MATE MOC
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki.
(111) 324635
(220) 2019 01 23
(210) 495108
(151) 2019 09 05
(441) 2019 04 29
(732) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary (PL)
(540) (znak słowny)
(540) muchobit
(510), (511) 5 fungicydy, herbicydy, insektycydy, pestycydy, środki
chwastobójcze, preparaty odstraszające, preparaty do niszczenia
grzyba domowego, środki do tępienia larw, preparaty chemiczne
do zwalczania mączniaka zbożowego, środki do odstraszania owadów, środki do zwalczania owadów, środki do tępienia ślimaków,
środki do zwalczania gryzoni, ekstrakty tytoniu owadobójcze.
(111) 324636
(220) 2019 01 24
(210) 495186
(151) 2019 09 05
(441) 2019 04 29
(732) TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RAFIL
(510), (511) 1 spoiwa cementowe, spoiwa do zapraw i gipsu, spoiwa
olejowe, żywice nieprzetworzone, 2 farby zewnętrzne i wewnętrzne,
w tym farby do metalu i do betonu, farby epoksydowe, farby dekoracyjne, gruntowe, antykorozyjne, akrylowe, olejne, antystatyczne, powłoki akrylowe, farby akwarelowe, preparaty w postaci farby, emalie
w postaci farb, emalie do malowania, pokosty i lakiery, utrwalacze,
spoiwa do farb i lakierów, żywice naturalne w stanie surowym, żywice epoksydowe do pokrywania ścian, żywice naturalne do użytku
w produkcji substancji klejących, pokostów i lakierów, rozcieńczalniki do farb, 17 farby i lakiery izolacyjne, żywice półprzetworzone.
(111) 324637
(220) 2019 01 24
(210) 495193
(151) 2019 09 05
(441) 2019 04 29
(732) LESIAK ALEKSANDRA EWA SMART CLUB, Piotrków
Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smart club
(540)

(591) czarny, czerwony, żółty
(531) 04.05.02, 13.01.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, instruktażowe, związane z nauką
języków obcych.
(111) 324638
(220) 2019 01 25
(210) 495196
(151) 2019 08 12
(441) 2019 04 23
(732) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Trępnowy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AGROKREDYT
(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,
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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
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) 324639
(220) 2019 01 28
(210) 495290
(151) 2019 08 27
(441) 2019 05 13
(732) JURKIEWICZ MIKOŁAJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KAWCZAN MOCY
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy
diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, białkowe suplementy diety, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, błonnik pokarmowy,
preparaty witaminowe, albuminowe artykuły żywnościowe do celów leczniczych, sterydy, zioła lecznicze, słodycze do celów leczniczych, wody mineralne do celów medycznych, środki wspomagające
odchudzanie, środki zmniejszające apetyt, środki wspomagające
opalanie, środki przeciwbólowe, kompresy, plastry, materiały opatrunkowe, apteczki pierwszej pomocy, sole do kąpieli mineralnych,
30 kawa wszelkiego rodzaju, kawa z dodatkami, substytuty kawy,
herbata wszelkiego rodzaju, herbata z dodatkami, herbata z żeńszeniem, substytuty herbaty, kakao, czekolada, wyroby piekarnicze,
ciasta, wyroby cukiernicze, słodycze nielecznicze, popcorn, przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie ryżu, muesli, płatki zbożowe,
wysokoproteinowe batony zbożowe, dania gotowe na bazie ryżu,
dania gotowe na bazie makaronu, dania gotowe na bazie przetworzonych ziaren zbóż, lody, przyprawy, napoje na bazie kawy, napoje
na bazie herbaty, kawa mrożona, herbata mrożona, czekolada pitna,
jogurt mrożony (lody spożywcze), napoje na bazie kakao, dodatki
smakowe do napojów inne niż olejki eteryczne, guma do żucia, musy
deserowe, pasty do smarowania na bazie czekolady z orzechami lub
bez orzechów, sosy warzywne, sosy owocowe, sosy sałatkowe, sosy
mięsne, zioła do celów spożywczych, 32 piwo, piwo słodowe, drinki
na bazie piwa, cydr bezalkoholowy, aperitify, napoje bezalkoholowe,
napoje izotoniczne, napoje dla sportowców wzbogacone proteinami, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje witaminizowane, napoje na bazie
owoców, napoje na bazie warzyw, soki, soki owocowe, soki warzywne, sorbety, lemoniady, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe,
napoje gazowane, toniki, napoje typu smoothie, napoje o smaku
kawy, napoje o smaku herbaty, wody, wody aromatyzowane, wody
gazowane, wody sodowe, wody stołowe, wody mineralne, wody źródlane, esencje do produkcji napojów, preparaty do produkcji napojów, syropy do napojów, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej,
także za pomocą globalnych sieci komputerowych i telefonicznych,
w zakresie artykułów spożywczych, suplementów diety, żywności
dietetycznej, preparatów witaminowych, sterydów, ziół leczniczych,
wód mineralnych do celów medycznych, środków wspomagających
odchudzanie, środków zmniejszających apetyt, środków wspomagających opalanie, środków przeciwbólowych, kompresów, plastrów,
materiałów opatrunkowych, apteczek pierwszej pomocy, soli do ką-
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pieli mineralnych, piwa, piwa słodowego, drinków na bazie piwa,
cydru bezalkoholowego, aperitifów, napojów bezalkoholowych,
napojów izotonicznych, napojów dla sportowców wzbogaconych
proteinami, napojów dla sportowców zawierających elektrolity, napojów energetyzujących zawierających kofeinę, napojów witaminizowanych, napojów na bazie owoców, napojów na bazie warzyw,
soków, soków owocowych, soków warzywnych, sorbetów, lemoniad,
napojów orzeźwiających, napojów serwatkowych, napojów gazowanych, toników, napojów typu smoothie, kawy, napojów o smaku
kawy, herbaty, napojów o smaku herbaty, wód, wód aromatyzowanych, wód gazowanych, wód sodowych, wód stołowych, wód mineralnych, wód źródlanych, esencji do produkcji napojów, preparatów
do produkcji napojów, syropów do napojów, usługi reklamowe, marketingowe, promocyjne i informacyjne związane ze sprzedażą wyżej
wymienionych towarów.

(111) 324640
(220) 2019 01 28
(210) 495294
(151) 2019 08 27
(441) 2019 05 13
(732) JURKIEWICZ MIKOŁAJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KAWCZAN
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy
diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, białkowe suplementy diety, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, błonnik pokarmowy,
preparaty witaminowe, albuminowe artykuły żywnościowe do celów leczniczych, sterydy, zioła lecznicze, słodycze do celów leczniczych, wody mineralne do celów medycznych, środki wspomagające
odchudzanie, środki zmniejszające apetyt, środki wspomagające
opalanie, środki przeciwbólowe, kompresy, plastry, materiały opatrunkowe, apteczki pierwszej pomocy, sole do kąpieli mineralnych,
30 kawa wszelkiego rodzaju, kawa z dodatkami, substytuty kawy,
herbata wszelkiego rodzaju, herbata z dodatkami, herbata z żeńszeniem, substytuty herbaty, kakao, czekolada, wyroby piekarnicze,
ciasta, wyroby cukiernicze, słodycze nielecznicze, popcorn, przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie ryżu, muesli, płatki zbożowe,
wysokoproteinowe batony zbożowe, dania gotowe na bazie ryżu,
dania gotowe na bazie makaronu, dania gotowe na bazie przetworzonych ziaren zbóż, lody, przyprawy, napoje na bazie kawy, napoje
na bazie herbaty, kawa mrożona, herbata mrożona, czekolada pitna,
jogurt mrożony (lody spożywcze), napoje na bazie kakao, dodatki
smakowe do napojów inne niż olejki eteryczne, guma do żucia, musy
deserowe, pasty do smarowania na bazie czekolady z orzechami lub
bez orzechów, sosy warzywne, sosy owocowe, sosy sałatkowe, sosy
mięsne, zioła do celów spożywczych, 32 piwo, piwo słodowe, drinki
na bazie piwa, cydr bezalkoholowy, aperitify, napoje bezalkoholowe,
napoje izotoniczne, napoje dla sportowców wzbogacone proteinami, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje witaminizowane, napoje na bazie
owoców, napoje na bazie warzyw, soki, soki owocowe, soki warzywne, sorbety, lemoniady, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe,
napoje gazowane, toniki, napoje typu smoothie, napoje o smaku
kawy, napoje o smaku herbaty, wody, wody aromatyzowane, wody
gazowane, wody sodowe, wody stołowe, wody mineralne, wody źródlane, esencje do produkcji napojów, preparaty do produkcji napojów, syropy do napojów, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej,
także za pomocą globalnych sieci komputerowych i telefonicznych,
w zakresie artykułów spożywczych, suplementów diety, żywności
dietetycznej, preparatów witaminowych, sterydów, ziół leczniczych,
wód mineralnych do celów medycznych, środków wspomagających
odchudzanie, środków zmniejszających apetyt, środków wspomagających opalanie, środków przeciwbólowych, kompresów, plastrów,
materiałów opatrunkowych, apteczek pierwszej pomocy, soli do kąpieli mineralnych, piwa, piwa słodowego, drinków na bazie piwa,
cydru bezalkoholowego, aperitifów, napojów bezalkoholowych,
napojów izotonicznych, napojów dla sportowców wzbogaconych
proteinami, napojów dla sportowców zawierających elektrolity, napojów energetyzujących zawierających kofeinę, napojów witaminizowanych, napojów na bazie owoców, napojów na bazie warzyw,
soków, soków owocowych, soków warzywnych, sorbetów, lemoniad,
napojów orzeźwiających, napojów serwatkowych, napojów gazowanych, toników, napojów typu smoothie, kawy, napojów o smaku
kawy, herbaty, napojów o smaku herbaty, wód, wód aromatyzowanych, wód gazowanych, wód sodowych, wód stołowych, wód mine-
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ralnych, wód źródlanych, esencji do produkcji napojów, preparatów
do produkcji napojów, syropów do napojów, usługi reklamowe, marketingowe, promocyjne i informacyjne związane ze sprzedażą wyżej
wymienionych towarów.

(111) 324641
(220) 2019 01 28
(210) 495322
(151) 2019 09 09
(441) 2019 04 01
(732) KROTEX PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Trilacid Duo
(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, w tym nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne,
5 preparaty stosowane w zaburzeniach jelitowych wywołanych antybiotykoterapią, preparaty stosowane w zaburzeniach czynnościowych jelit spowodowane brakiem prawidłowej flory bakteryjnej,
preparaty stosowane w ostrych i przewlekłych zapaleniach jelit, witaminy, minerały do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności do celów leczniczych, parafarmaceutyki do celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze
do celów leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty biotechnologiczne do celów leczniczych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenie medycznego,
środki wspomagające leczenie i wzmacniające organizm, produkty
farmaceutyczne, 10 wyroby medyczne, 29 jogurty probiotyczne,
produkty probiotyczne na bazie mleka i produktów mlecznych, substancje dietetyczne do celów żywienia na bazie mleka, produktów
mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, środki zmniejszające apetyt do celów żywienia na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, dietetyczne artykuły spożywcze na bazie
mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, artykuły
spożywcze uzupełniające dla celów żywienia na bazie białek, tłuszczów, aminokwasów, kwasów tłuszczowych z dodatkiem witamin,
składników mineralnych, pierwiastków śladowych, dietetyczne produkty spożywcze na bazie przetworzonych warzyw i owoców, koncentraty i odżywki wysokobiałkowe wzbogacone witaminami, solami mineralnymi, aminokwasami, kwasami tłuszczowymi, 30 napary
dietetyczne do celów żywienia, dietetyczne napoje przystosowane
do celów żywienia na węglowodanów, dietetyczne napoje na bazie węglowodanów przystosowane do celów żywienia, produkty
probiotyczne na bazie węglowodanów, produkty żywnościowe dietetyczne do celów żywienia na węglowodanów, suplementy diety
do celów żywienia na bazie węglowodanów, produkty żywnościowe
dietetyczne na bazie węglowodanów do celów żywienia, preparaty zbożowe dietetyczne do celów żywienia, żywność dietetyczna
na bazie węglowodanów, dietetyczne produkty spożywcze na bazie
węglowodanów, dodatki odżywcze do celów żywienia na bazie węglowodanów.
(111) 324642
(220) 2019 01 29
(210) 495351
(151) 2019 09 09
(441) 2019 04 01
(732) DZWOŃCZYK JULIA TWOJE WYKROJE, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tw TWOJE WYKROJE
(540)

(591) biały, szary
(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 wykroje krawieckie, wykroje krawieckie do rysowania,
wykroje drukowane do szycia, wykroje do wykonywania odzieży,
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afisze, plakaty, kartki upominkowe, druki ozdobne, 35 doradztwo,
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi organizowania targów i wystaw handlowych, usługi
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi
w zakresie wystaw i prezentacji produktów, udostępnianie miejsca
na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wykroje drukowane do szycia, wykroje elektroniczne, kursy online, lekcje
szycia online, webinary, książki, audiobooki, ebooki, tkaniny, pasmanteria, przypinki, naszywki, metki, linijki, krzywiki, plakaty, kubki,
akcesoria do szycia, zestawy do szycia, nożyczki, manekiny, maszyny
do szycia, zeszyty, organizery, pojemniki, nici, biżuteria, uszyte ubrania, półprodukty do szycia, bony zakupowe, vouchery zakupowe,
usługi sprzedaży hurtowej związane z następującymi produktami:
wykroje drukowane do szycia, wykroje elektroniczne, kursy online,
lekcje szycia online, webinary, książki, audiobooki, ebooki, tkaniny,
pasmanteria, przypinki, naszywki, metki, linijki, krzywiki, plakaty,
kubki, akcesoria do szycia, zestawy do szycia, nożyczki, manekiny,
maszyny do szycia, zeszyty, organizery, pojemniki, nici, biżuteria,
uszyte ubrania, półprodukty do szycia, bony zakupowe, vouchery
zakupowe, usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: wykroje drukowane do szycia, wykroje elektroniczne, kursy online, lekcje szycia online, webinary, książki, audiobooki, ebooki, tkaniny, pasmanteria, przypinki, naszywki, metki, linijki,
krzywiki, plakaty, kubki, akcesoria do szycia, zestawy do szycia, nożyczki, manekiny, maszyny do szycia, zeszyty, organizery, pojemniki,
nici, biżuteria, uszyte ubrania, półprodukty do szycia, bony zakupowe, vouchery zakupowe, usługi sprzedaży hurtowej online związane
z następującymi produktami: wykroje drukowane do szycia, wykroje
elektroniczne, kursy online, lekcje szycia online, webinary, książki, audiobooki, ebooki, tkaniny, pasmanteria, przypinki, naszywki,
metki, linijki, krzywiki, plakaty, kubki, akcesoria do szycia, zestawy
do szycia, nożyczki, manekiny, maszyny do szycia, zeszyty, organizery, pojemniki, nici, biżuteria, uszyte ubrania, półprodukty do szycia,
bony zakupowe, vouchery zakupowe, 41 fotografia, produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja filmów w celach
edukacyjnych, produkcja filmów w celach rozrywkowych, produkcja
nagrań dźwiękowych i/lub wideo, edukacja online z komputerowej
bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, kursy edukacyjne i instruktażowe, w tym kursy online dotyczące projektowania,
nauki szycia, nauki krawiectwa, konstrukcji ubioru, twórczych hobby,
organizacja szkoleń, warsztatów i seminariów, opracowywanie materiałów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie edukacyjnych
grup dyskusyjnych, organizowanie gier edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie kursów stosujących metody nauki samodzielnej, pokazy [do celów szkoleniowych],
pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, publikacja kalendarzy, publikacja drogą elektroniczną, publikacja
literatury instruktażowej, publikacja przewodników edukacyjnych
i szkoleniowych, publikacja książek i czasopism, publikacja on-line
elektronicznych książek i czasopism, publikacja tekstów edukacyjnych, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze).

(111) 324643
(220) 2019 02 04
(151) 2019 10 04
(441) 2019 06 17
(732) HOTEL INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOTEL INWEST BUDUJEMY HOTELE
(540)

(591) czarny, zielony
(531) 07.01.24, 24.15.01, 24.15.11, 27.05.01, 29.01.12

(210) 495574
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(510), (511) 35 zarządzanie projektami z zakresu działalności gospodarczej, zarządzanie projektami działalności gospodarczej dla osób
trzecich, zarządzanie działalnością hoteli dla osób trzecich, zarządzanie biznesowe hotelami, usługi doradztwa związane z administrowaniem i zarządzaniem hotelami, dostarczanie informacji porównawczych w zakresie cen pokoi hotelowych, 36 zarządzanie finansowe
projektami budowlanymi, finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, usługi inwestycyjne, pośrednictwo inwestycyjne, analiza inwestycyjna, administrowanie inwestycjami, zarządzanie
inwestycjami, doradztwo inwestycyjne, pozyskiwanie inwestycji finansowych, inwestycje majątkowe w zakresie nieruchomości, planowanie inwestycji w nieruchomości, zarządzanie finansowe dotyczące
inwestycji, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, usługi oceny
ryzyka inwestycyjnego, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące
nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, usługi finansowania
związane z hotelami, 37 zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie budowy obiektów hotelowych, 42 zarządzanie projektami architektonicznymi, projektowanie hoteli, usługi planowania,
projektowania hoteli, 43 wycena zakwaterowania w hotelach, usługi
doradcze w zakresie sprzętu i obiektów hotelowych.

(111) 324644
(220) 2019 02 05
(210) 495603
(151) 2019 09 06
(441) 2019 04 23
(732) BOEHRINGER INGELHEIM MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Spiolto-otwórz i oddychaj
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety do celów
medycznych.
(111) 324645
(220) 2019 04 26
(210) 499200
(151) 2019 10 07
(441) 2019 06 10
(732) KOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kolbuszowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kobo
(540)

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 29 nabiał i substytuty nabiału, przetwory owocowe i warzywne, żelatyna spożywcza, galaretki owocowe, skórki owocowe,
rodzynki, 30 produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone
do spożycia przez ludzi, mąka, preparaty zbożowe, wyroby piekarnicze, preparaty do wyrobów piekarniczych, mieszanki do chleba,
nielecznicze słodycze jako wyroby cukiernicze, cukier, ciasta, mieszanki do ciast, ciasta mrożone, aromaty do ciast, preparaty do ciast,
dekoracje cukiernicze do ciast, syrop glukozowy do użytku jako środek żelujący do żywności, drożdże i zaczyny, polewy cukiernicze,
kremy, drożdże, kakao, kawa, przyprawy, lody, sorbety, mieszanki
do sporządzania lodów, proszki do przygotowywania lodów, preparaty aromatyczne do lodów, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: nabiał i substytuty nabiału, przetwory owocowe i warzywne,
żelatyna spożywcza, galaretki owocowe, skórki owocowe, rodzynki,
produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia
przez ludzi, mąka, preparaty zbożowe, wyroby piekarnicze, preparaty do wyrobów piekarniczych, mieszanki do chleba, nielecznicze
słodycze jako wyroby cukiernicze, cukier, ciasta, mieszanki do ciast,
ciasta mrożone, aromaty do ciast, preparaty do ciast, dekoracje cukiernicze do ciast, syrop glukozowy do użytku jako środek żelujący
do żywności, drożdże i zaczyny, polewy cukiernicze, kremy, drożdże,
kakao, kawa, przyprawy, lody, sorbety, mieszanki do sporządzania
lodów, proszki do przygotowywania lodów, preparaty aromatyczne
do lodów.
(111) 324646
(151) 2019 10 07

(220) 2019 04 26
(441) 2019 06 10

(210) 499211
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(732) TITUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TITUTO
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 29.01.12, 24.15.01
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, interfejsy komputerowe, monitory [programy komputerowe], oprogramowanie gier,
oprogramowanie gier komputerowych do pobrania, platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, programy
komputerowe do pobrania, programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, publikacje elektroniczne,
do pobrania, 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do-),
komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, obróbka tekstów,
optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek
do celów promocji dodatkowej, outsourcing [doradztwo biznesowe],
pisanie scenariuszy do celów reklamowych, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, reklama, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe,
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 41 komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe),
usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż
do celów reklamowych, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów
komputerowych, badania naukowe, badania techniczne, chmura obliczeniowa, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego,
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania
i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, hosting serwerów, hosting stron internetowych, instalacja
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania
komputerowego, kontrola jakości, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych
i danych, inna niż konwersja fizyczna, 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, odzyskiwanie danych
komputerowych, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie projektów technicznych,
oprogramowanie jako usługa [SaaS], pisanie techniczne, platforma
jako usługa [PaaS], powielanie programów komputerowych, prace
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich,
programowanie komputerów, projektowanie budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie urbanistyczne, projektowanie wizytówek, przechowywanie
danych elektronicznych, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach
internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie
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platform komputerowych, tworzenie zapasowych kopii danych
poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi architektoniczne, usługi doradcze w dziedzinie
technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej,
usługi graficzne, usługi inżynieryjne, usługi kartograficzne, usługi
konsultacyjne dotyczące architektury, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania danych, wynajmowanie
serwerów WWW, wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
wzornictwo przemysłowe.

(111) 324647
(220) 2019 03 11
(210) 496956
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 22
(732) ANWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Włocławek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) evie
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 żaluzje i rolety zewnętrzne i wewnętrzne metalowe,
okiennice metalowe, elementy składowe żaluzji, rolet i okiennic metalowych, 19 żaluzje wewnętrzne i zewnętrzne niemetalowe i nietekstylne, okiennice niemetalowe, osłony pancerne, niemetalowe, moskitiery
niemetalowe, elementy składowe żaluzji, okiennic, osłon, moskitier
niemetalowych, 20 rolety okienne tekstylne wewnętrzne, rolety wewnętrzne okienne papierowe, rolety wewnętrzne okienne [meble],
rolety z plecionek drewnianych [meble], poziome żaluzje wewnętrzne
z lamelkami, żaluzje plisowane, elementy składowe rolet niemetalowych, 22 markizy z materiałów tekstylnych i z tworzyw sztucznych,
taśmy do żaluzji, tekstylne żaluzje zewnętrzne, siatki maskujące, 24
moskitiery, 42 badania naukowe i technologiczne związane z mapowaniem patentów oraz badania techniczne w zakresie zewnętrznych
i wewnętrznych przesłon okiennych i drzwiowych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami w zakresie zewnętrznych i wewnętrznych przesłon okiennych i drzwiowych dla osób trzecich.
(111) 324648
(220) 2019 04 03
(151) 2019 11 19
(441) 2019 06 03
(732) ADEQUATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) adequate
(540)

(210) 498138

(591) ciemnoczerwony, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 audyt przedsiębiorstw, audyt finansowy, audyt skomputeryzowany, audyt działalności gospodarczej, doradztwo związane
z audytem, usługi i doradztwo reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe on-line, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem błoga, usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe służące
tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, doradztwo,
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych i marketingowych,
reklama na billboardach elektronicznych, reklama biznesowych
stron internetowych, udzielanie informacji związanych z reklamą,
rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, reklama poprzez
wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama w Internecie dla
osób trzecich, badania rynku i analizy biznesowe, outsourcing, pomoc
biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, udostępnianie informacji dla biznesu
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świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej w zakresie
wykorzystywania Internetu oraz innych mediów interaktywnych w celach reklamowych i marketingowych, promowanie świadomości
w społeczności biznesowej dotyczącej korzystania z Internetu oraz
innych mediów interaktywnych w celach reklamowych i rynkowych,
promowanie interesów społeczności związanych z reklamą i marketingiem w dziedzinie interaktywnego reklamowania i marketingu
on-line, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, konsultacje dotyczące optymalizacji wyszukiwarek,
usługi w zakresie tworzenia marki, usługi w zakresie pozycjonowania
marki, usługi w zakresie strategii rozwoju marki, usługi reklamowe
służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, usługi doradztwa w zakresie public relations, badania w zakresie public
relations, usługi badania opinii publicznej, badania rynku mediów
i reklamy, szkolenia z zakresu public relations, pomoc w zarządzaniu
przedsiębiorstwami handlowymi w zakresie public relations, wynajem
i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego
przekazu, mediach drukowanych i elektronicznych (Internet), wynajmowanie przestrzeni reklamowej, usługi merchandisingu, przygotowywanie materiałów reklamowych i merchandisingowych dla osób
trzecich, organizacja wystaw dla biznesu lub handlu w tym e-handlu,
opracowywanie biznesowych danych statystycznych, analiza danych
statystycznych z badań rynku, opracowywanie statystycznych danych gospodarczych i informacji handlowych, dostarczanie informacji statystycznych dotyczących biznesu, udostępnianie biznesowych
informacji statystycznych, dostarczanie informacji marketingowych
za pośrednictwem stron internetowych, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
usługi dopasowywania w ramach sieci reklamowej on-line ułatwiające nawiązywanie kontaktów między reklamodawcami a właścicielami
stron internetowych, 41 kursy szkoleniowe w zakresie planowania
strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, szkolenia w zakresie reklamy, szkolenia w zakresie umiejętności
biznesowych, szkolenia z zakresu public relations, usługi edukacyjne,
udostępnianie edukacyjnych zajęć, seminariów i warsztatów online
w dziedzinie interaktywnych nośników reklamy i marketingu, seminaria i warsztaty on-line w dziedzinie reklamy i marketingu, publikacje
multimedialne, 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, usługi utrzymywania stron internetowych, usługi projektowania wyszukiwarek internetowych, udostępnienie wyszukiwarek
internetowych, udostępnianie wyszukiwarek do uzyskiwania danych
w globalnej sieci komputerowej, udostępnianie wyszukiwarek internetowych z konkretnymi opcjami wyszukiwania, zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, obsługiwanie wyszukiwarek, skomputeryzowane przechowywanie informacji biznesowych,
tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych dla usług
on-line i Internetu, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
komputerowego do logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali
e-biznesowych, hosting platform przeznaczonych do handlu elektronicznego przez Internet.

(111) 324649
(220) 2018 12 27
(151) 2019 09 18
(441) 2019 02 18
(732) SOŁOWSKI ŁUKASZ, Łódź (PL)

(210) 494267
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MUR
(540)

(591) czerwony, beżowy
(531) 07.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości, dzierżawa nieruchomości,
agencje nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, inwestowanie w nieruchomości, wynajmowanie mieszkań i pomieszczeń biurowych oraz lokali użytkowych,
usługi deweloperskie, usługi nabywania nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości,
inwestowanie kapitału w nieruchomości, planowanie inwestycji w nieruchomości pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 37 usługi
budowlane, usługi doradztwa budowlanego, budowanie domów, budowanie nieruchomości, budowanie konstrukcji żelbetowych, budownictwo mieszkaniowa, budownictwo przemysłowe, nadzór budowlany, informacja budowlana, budownictwo komercyjne, przygotowanie
terenu pod budownictwo, remonty nieruchomości.
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(510), (511) 29 mleko i wyroby z mleka, napoje na bazie mleka, mleczne napoje bezalkoholowe, mleko świeże lub kondensowane, mleko
w proszku, namiastki produktów mlecznych, wyroby śmietankowe na bazie mleka, jogurty naturalne, jogurty owocowe, kefiry, 30
kawa oraz ekstrakty kawowe, namiastki kawy oraz ekstrakty namiastek kawy, napoje na bazie kawy, herbata, napoje na bazie herbaty,
herbaty owocowe, herbata oraz esencje herbaciane, kakao i wyroby
na bazie kakao, czekolada, wyroby cukiernicze i słodycze, cukierki
i słodycze, wyroby cukiernicze i piekarnicze, lody i desery lodowe,
lody w proszku, 32 napoje bezalkoholowe, drinki bezalkoholowe,
woda, woda mineralna, napoje chłodzące na bazie wody, bezalkoholowe napoje w tym napoje gazowane i niegazowane, lemoniady,
soki owocowe, soki warzywne, napoje i nektary owocowe, warzywne
i owocowo-warzywne, syropy, esencje, koncentraty i inne preparaty
do przygotowywania napojów.

(111) 324653
(220) 2019 02 15
(210) 495975
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 24
(732) TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIMBER GÓRALSKI POLOWACA
(540)

(111) 324650
(220) 2018 12 27
(210) 494268
(151) 2019 09 18
(441) 2019 02 18
(732) SOŁOWSKI ŁUKASZ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MUR DEVELOPMENT
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości, dzierżawa nieruchomości,
agencje nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, inwestowanie w nieruchomości, wynajmowanie mieszkań i pomieszczeń biurowych oraz lokali użytkowych,
usługi deweloperskie, usługi nabywania nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości,
inwestowanie kapitału w nieruchomości, planowanie inwestycji w nieruchomości pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 37 usługi
budowlane, usługi doradztwa budowlanego, budowanie domów, budowanie nieruchomości, budowanie konstrukcji żelbetowych, budownictwo mieszkaniowa, budownictwo przemysłowe, nadzór budowlany, informacja budowlana, budownictwo komercyjne, przygotowanie
terenu pod budownictwo, remonty nieruchomości.
(111) 324651
(220) 2019 02 12
(210) 495854
(151) 2019 10 07
(441) 2019 06 03
(732) Kupi.cz retail, s.r.o., Praga (CZ)
(540) (znak słowny)
(540) Kupino
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy
przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu
oraz oprogramowania komputerowego.
(111) 324652
(220) 2019 02 14
(210) 495930
(151) 2019 10 01
(441) 2019 06 03
(732) DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Krotoszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RIO de BRASS DB
(540)

(591) jasnobrązowy, brązowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.05, 03.01.02, 24.09.05

(591) złoty, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.01.04, 02.01.09, 25.01.25
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby alkoholowe, drinki alkoholowe, nalewki, spirytus.
(111) 324654
(220) 2019 02 27
(210) 496477
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 23
(732) DELKO SPÓŁKA AKCYJNA, Śrem (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŁASUCH
(510), (511) 31 artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, karmy i pasze
dla zwierząt, napoje dla zwierząt domowych, piasek aromatyczny
[ściółka] dla zwierząt domowych, pokarm dla ptaków, pokarm dla
zwierząt domowych, suchary dla psów.
(111) 324655
(220) 2019 02 27
(151) 2019 09 12
(441) 2019 05 27
(732) TREC NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M13
(540)

(591) biały, pomarańczowy, szary
(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13

(210) 496505

188

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 1/2020

(510), (511) 5 suplementy diety, odżywcze suplementy diety, białkowe suplementy diety, tabletki wspomagające odchudzanie, tabletki
antyoksydacyjne, preparaty witaminowe, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy
diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające lecytynę,
mineralne suplementy diety, 25 odzież, odzież sportowa, bluzy, bluzy sportowe, koszulki gimnastyczne, legginsy, T-shirty, 28 przyrządy
stosowane w kulturystyce, przyrządy do ćwiczeń fizycznych.

(111) 324660
(220) 2019 03 22
(151) 2019 08 22
(441) 2019 04 29
(732) LEGAL UP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TU PRAWNIK
(540)

(111) 324656
(220) 2019 02 27
(210) 496507
(151) 2019 09 12
(441) 2019 05 27
(732) TREC NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) M13
(510), (511) 5 suplementy diety, odżywcze suplementy diety, białkowe suplementy diety, tabletki wspomagające odchudzanie, tabletki
antyoksydacyjne, preparaty witaminowe, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy
diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające lecytynę,
mineralne suplementy diety, 25 odzież, odzież: sportowa, bluzy, bluzy sportowe, koszulki gimnastyczne, legginsy, T-shirty, 28 przyrządy
stosowane w kulturystyce, przyrządy do ćwiczeń fizycznych.

(591) żółty, niebieski, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.24, 26.04.01,
26.04.04, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.22, 16.01.08
(510), (511) 35 usługi administracyjne w zakresie kierowania klientów
na konsultacje z prawnikiem, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.

(111) 324657
(220) 2019 02 28
(151) 2019 08 12
(441) 2019 04 15
(732) BARANOWSKI KRZYSZTOF, Solec (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 496544

(591) niebieski
(531) 18.03.21, 29.01.04
(510), (511) 16 książki.
(111) 324658
(220) 2019 03 01
(210) 496591
(151) 2019 08 20
(441) 2019 04 15
(732) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BYK
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, dodatki witaminowe i mineralne, mineralne suplementy diety, suplementy diety zawierające
enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety
zawierające kazeinę, napoje z dodatkami dietetycznymi, preparaty
pobudzające apetyt, preparaty witaminowe w postaci suplementów
diety, proszki jako zamienniki posiłków, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie
z witamin, suplementy diety z białkiem sojowym, 25 apaszki, bandany na szyję, bermudy, bielizna termoaktywna, bielizna wchłaniająca
pot, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, czapki i czapeczki
sportowe, bokserki, dresy, kąpielówki, kostiumy, kombinezon, komplety do joggingu jako odzież, koszulki do tenisa, koszulki kolarskie,
koszulki piłkarskie, kurtki, odzież do biegania, odzież dla rowerzystów, odzież sportowa, odzież gimnastyczna.
(111) 324659
(220) 2019 03 18
(210) 497304
(151) 2019 08 13
(441) 2019 04 29
(732) MARTIN BRAUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Aleksandrów Kujawski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KASTARDINIO
(510), (511) 30 imitacja kremu budyniowego, słodkie polewy i nadzienia.

(210) 497571

(111) 324661
(220) 2019 05 08
(210) 499553
(151) 2019 10 02
(441) 2019 06 17
(732) JAJCZYK EMIL, Grodzisk Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ANSŁAW
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), 31 płody rolne i z akwakultury,
produkty ogrodnicze i leśne, 39 transport.
(111) 324662
(220) 2019 05 09
(210) 499565
(151) 2019 10 02
(441) 2019 06 17
(732) SPINEK MICHAŁ ULTRACOAT, Ostrów Mazowiecka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ULTRACOAT
(540)

(591) granatowy, złoty
(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17, 26.04.09
(510), (511) 17 izolacyjne powłoki wyrabiane z topionej krzemionki
i włókien ceramicznych.
(111) 324663
(220) 2019 05 13
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 24
(732) KAPTUR TOMASZ MAREK, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ministerstwo Druku
(540)

(210) 499681

(591) czerwony, biały
(531) 24.01.05, 24.01.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, reklama banerowa, reklama zewnętrzna, reklama bezpośredniej odpowiedzi, reklama i marketing, promocja
[reklama] podróży, bezpośrednia reklama pocztowa, reklama w czasopismach, reklama za pośrednictwem telefonu, reklama na bilbordach
elektronicznych, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, reklama i usługi reklamowe, reklama biznesowych stron internetowych,
udzielanie informacji związanych z reklamą, usługi badawcze związane
z reklamą, kompilacja statystyk związanych z reklamą, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, reklama typu „płać za kliknięcie”,
reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, gromadzenie informacji związanych z reklamą, reklama za pośrednictwem sieci telefonii
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komórkowej, reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji
reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama związana z transportem i dostawą,
reklama w zakresie szkoleń filozoficznych, reklama w Internecie dla
osób trzecich, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama
online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, usługi
agencji modelek i modeli związane z reklamą, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), reklama za pośrednictwem mediów
elektronicznych, w szczególności Internetu, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, usługi reklamowe, w tym reklama
on-line w sieci komputerowej, reklama towarów i usług sprzedawców
online za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania, reklama w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób trzecich
za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyjnych związanych
z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, publikowanie druków do celów reklamowych dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, materiałów drukowanych,
próbek), 40 drukowanie, druk wywabowy, druk typograficzny, druk
sitowy, usługi drukowania, drukowanie książek, drukowanie reklam,
drukowanie portretów, drukowanie cyfrowe, drukowanie wklęsłe, drukowanie litograficzne, drukowanie fotograficzne, drukowanie zdjęć,
drukowanie szablonów, drukowanie wzorów, usługi druku offsetowego, wytrawianie fotograficzne druków, usługi wykańczania druków,
usługi wykańczania druków [cięcie], usługi wykańczania druków [składanie], drukowanie wzorów dla osób trzecich, drukowanie i wywoływanie zdjęć i filmów, drukowanie dokumentów z nośników cyfrowych,
drukowanie fotografii z nośników cyfrowych, wynajem maszyn i urządzeń drukarskich, kolacjonowanie materiałów drukowanych [oprawy
introligatorskie], udzielanie informacji dotyczących usług drukarskich,
usługi w zakresie drukowania materiałów papierniczych, drukowanie
ozdobnych wzorów na opakowania prezentów, drukowanie cyfrowo przechowywanych obrazów i zdjęć, wynajem maszyn i urządzeń
do drukowania zdjęć, udzielanie informacji związanych z usługami
drukowania fotograficznego, usługi cyfrowego drukowania książek
i innych dokumentów na zamówienie, drukowanie na zamówienie
nazw firm oraz logo na towarach osób trzecich w celach promocyjnych
i reklamowych, 41 publikowanie materiałów drukowanych i publikacji
drukowanych, publikowanie materiałów drukowanych, komputerowy
skład drukarski DTP, usługi edukacyjne dotyczące drukowania zdjęć,
publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, usługi wydawnicze
z wyjątkiem prac drukarskich, publikowanie materiałów drukowanych
innych niż teksty reklamowe, elektroniczna publikacja tekstów i druków innych niż reklamowe w Internecie, publikowanie materiałów drukowanych innych niż teksty reklamowe w formie elektronicznej, publikowanie druków również w formie elektronicznej innych niż do celów
reklamowych, fotografia, fotoreportaże, fotografia portretowa, wydawanie biuletynów, wydawanie czasopism, wydawanie katalogów, wydawanie prospektów, wydawanie gazet.
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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 perfumeryjnym, 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,
białko 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, przeciwbólowe środki, 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, witaminowe
preparaty, 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.

(111) 324666
(220) 2018 10 23
(151) 2019 10 07
(441) 2018 12 03
(732) JAWOR ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAWOR MINERAL
(540)

(210) 491934

(111) 324664
(220) 2019 05 15
(210) 499820
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 24
(732) GROCHOWSKA KAROLINA STUDIO FRYZJERSKIE KARLLA
ROCKA, Cieszyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KARLLA ROCKA
(510), (511) 44 usługi fryzjerskie, usługi kosmetyczne.
(111) 324665
(220) 2017 09 18
(151) 2019 09 25
(441) 2018 08 06
(732) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Opti Flexin
(540)

(210) 476570

(531)
(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,

(591) szary, niebieski, różowy
(531) 01.15.14, 01.15.15, 01.15.24, 27.05.03, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, woda, woda mineralna, woda
źródlana, woda stołowa, woda niegazowana, woda gazowana, woda
aromatyzowane, woda pitna, woda sodowa, smakowa woda mineralna, woda wzbogacona odżywczo, napoje funkcjonalne na bazie
wody, syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, napoje
na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, napoje owocowe, napoje owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cukru,
napoje izotoniczne, napoje zawierające witaminy, napoje aromatyzowane owocami, aromatyzowane napoje gazowane, mrożone napoje gazowane, bezalkoholowe napoje słodowe, napoje na bazie
owoców, esencje do produkcji napojów, wyciągi do sporządzania napojów, sorbety w postaci napojów, pastylki do napojów gazowanych,
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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) 324667
(220) 2018 10 23
(151) 2019 10 02
(441) 2018 12 03
(732) JAWOR ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JZ JAWOR ZDRÓJ
(540)

(210) 491938

(591) ciemnoniebieski, błękitny, biały
(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, woda, woda mineralna, woda
źródlana, woda stołowa, woda niegazowana, woda gazowana, woda
aromatyzowane, woda pitna, woda sodowa, smakowa woda mineralna, woda wzbogacona odżywczo, napoje funkcjonalne na bazie
wody, syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, napoje
na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, napoje owocowe, napoje owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cukru,
napoje izotoniczne, napoje zawierające witaminy, napoje aromatyzowane owocami, aromatyzowane napoje gazowane, mrożone napoje gazowane, bezalkoholowe napoje słodowe, napoje na bazie
owoców, esencje do produkcji napojów, wyciągi do sporządzania napojów, sorbety w postaci napojów, pastylki do napojów gazowanych,
syropy do wyrobu napojów, napoje na bazie owoców lub warzyw,
preparaty do produkcji napojów, proszki do sporządzania napojów,
napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje owocowe i soki
owocowe, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, woda
gazowana wzbogacona witaminami [napoje], napoje izotoniczne
[nie do celów medycznych], napoje energetyzujące [nie do celów
medycznych], toniki [napoje nielecznicze], napoje typu kola [napoje
bezalkoholowe].
(111) 324668
(220) 2019 02 06
(151) 2019 10 02
(441) 2019 06 17
(732) SODA PLUSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLAYTON
(540)

(210) 495644

(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 18.01.09, 18.01.23, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 3 preparaty do mycia samochodów opartych na nanotechnologii, szampon do myjni samochodowej oparty na nanotechnologii, szampon woskujący do myjni samochodowej oparty
na nanotechnologii, szampon do tapicerki samochodowej oparty
na nanotechnologii, płyn do spryskiwaczy szyb samochodowych
oparty na nanotechnologii, wosk do samochodów oparty na nanotechnologii.
(111) 324670
(220) 2019 02 07
(210) 495687
(151) 2019 10 04
(441) 2019 06 17
(732) JAKOBIUK STANISŁAW MARKETING HANDEL SA, Tuszyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VitaMedicus
(510), (511) 5 suplementy diety.
(111) 324671
(220) 2019 02 07
(210) 495704
(151) 2019 10 01
(441) 2019 06 03
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) seni lady Slim nowe CIEŃSZE wyjątkowo chłonne
ODDYCHAJĄCE
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.09, 26.01.01, 24.15.02, 05.05.20, 26.11.03, 20.05.25
(510), (511) 5 wkładki urologiczne.
(111) 324672
(220) 2019 02 11
(210) 495784
(151) 2019 09 26
(441) 2019 03 25
(732) BRAWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kalwaria Zebrzydowska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RYŁKO
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.17, 18.01.09, 18.01.23
(510), (511) 3 preparaty do mycia samochodów opartych na nanotechnologii, szampon do myjni samochodowej oparty na nanotechnologii, szampon woskując do myjni samochodowej oparty
na nanotechnologii, szampon do tapicerki samochodowej oparty
na nanotechnologii, płyn do spryskiwaczy szyb samochodowych
oparty na nanotechnologii, wosk do samochodów oparty na nanotechnologii.
(111) 324669
(220) 2019 02 06
(151) 2019 10 02
(441) 2019 06 17
(732) SODA PLUSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLAYTON nanotechnology
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(210) 495658

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki do pielęgnacji i konserwacji obuwia i wyrobów
ze skóry, pasty i woski do obuwia i wyrobów ze skóry, 14 biżuteria,
ozdoby do obuwia i galanterii skórzanej, zegarki, 18 galanteria skórzana, w tym między innymi aktówki, dyplomatki, portfele, portmonetki, etui, wizytowniki, kosmetyczki, kufry, torby, torebki, plecaki,
walizki, sakiewki, siatki, tornistry, paski, teczki itp., parasole, 21 gąbki
sztuczne i naturalne, gąbki do czyszczenia obuwia i wyrobów skórzanych, czyściki do obuwia, szmatki, ściereczki, grzebienie, szczotki,
prawidła do butów, łyżki do butów, 25 obuwie i elementy składowe
obuwia (wkładki do obuwia, podpiętki, zapiętki, półwkładki, wyściółki do obuwia), 26 sznurowadła do butów, pasmanteria stosowana do obuwia i galanterii skórzanej, elementy składowe obuwia,
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35 usługi prowadzenia sklepu, usługi prowadzenia hurtowni, oferowanie towarów do sprzedaży w ramach sklepu detalicznego, sklepu
internetowego oraz prowadzenie sprzedaży wysyłkowej towarów
takich jak obuwie, galanteria skórzana, akcesoria obuwnicze i środki
do pielęgnacji obuwia, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania
licencji na towary i usługi dla osób trzecich, usługi reklamowe, marketing.

(111) 324673
(220) 2019 04 10
(210) 498592
(151) 2019 09 23
(441) 2019 06 03
(732) FUNDACJA SERCE DZIECKA IM. DINY RADZIWIŁŁOWEJ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Serce Dziecka
(540)

(591) różowy, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.09.01
(510), (511) 35 usługi komputerowych baz danych, usługi pozyskiwania danych komputerowych baz danych, usługi systematyzacji
danych komputerowych baz danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 usługi zbiórek funduszy na cele dobroczynne, 41 usługi edukacyjne, usługi organizowania wystaw z dziedziny edukacji,
publikowanie książek, publikowanie on-line książek i periodyków,
usługi organizacji, prowadzenia, obsługi: konferencji, sympozjów,
zjazdów.
(111) 324674
(220) 2019 02 15
(210) 494432
(151) 2019 08 05
(441) 2019 04 15
(732) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Figle
(540)

(591) biały, czerwony
(531) 24.17.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 cukierki miętowe, karmelki jako cukierki, pomadki
jako cukierki, pastylki jako wyroby cukiernicze, pastyła jako wyroby
cukiernicze, pralinki, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, zefir jako
wyroby cukiernicze.
(111) 324675
(220) 2019 01 03
(210) 494444
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 24
(732) ROMANIK SŁAWOMIR SZUMSKI TOMASZ
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EUROSTYL SPÓŁKA
CYWILNA, Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) megaWNETRZA.PL
(540)

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, 11 urządzenia
do ogrzewania, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, 19
materiały budowlane niemetalowe.

(111) 324676
(220) 2019 01 04
(151) 2019 10 03
(441) 2019 06 17
(732) PROVEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) provema
(540)
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(210) 494455

(591) biały, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 36 udzielanie kredytów konsumenckich, usługi kredytów
odnawialnych, usługi udzielania pożyczek.
(111) 324677
(220) 2019 01 08
(151) 2019 09 06
(441) 2019 04 08
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Verdin COMPLEXX
(540)

(210) 494567

(591) ciemnozielony, biały, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywa-
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nia ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

nia ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(111) 324678
(220) 2019 01 09
(151) 2019 09 06
(441) 2019 04 08
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Verdin FIX
(540)

(111) 324679
(220) 2019 01 09
(151) 2019 09 06
(441) 2019 04 08
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Verdin COMPLEXX
(540)

(210) 494593

(591) biały, jasnozielony, ciemnozielony, żółty, pomarańczowy,
brązowy, czerwony, różowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.07, 27.05.17, 27.05.24, 11.03.04,
11.03.20, 05.05.01, 05.05.22
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywa-

(210) 494595

(591) biały, ciemnozielony, jasnozielony, czerwony
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
(111) 324680
(220) 2019 01 11
(151) 2019 09 06
(441) 2019 04 08
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Verdin FIX

(210) 494683
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(540)

(591) biały, jasnozielony, ciemnozielony, żółty, pomarańczowy,
brązowy, czerwony, różowy, fioletowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 05.05.01,
05.05.19, 11.03.04, 11.03.20, 25.05.06
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
(111) 324681
(220) 2019 01 11
(210) 494693
(151) 2019 10 02
(441) 2019 06 17
(732) WIELKOPOLSKA IZBA BUDOWNICTWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) B ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH POZNAŃ
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 20.07.01, 20.07.02, 24.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 edukacja, nauczanie, nauczanie korespondencyjne,
kształcenie praktyczne, doradztwo zawodowe jako porady w zakresie edukacji lub kształcenia, gimnastyka, informacja o edukacji, informacja o rekreacji, instruktaże, organizowanie konkursów w zakresie
edukacji i rozrywki, publikowanie książek, wypożyczanie książek,
kultura fizyczna, usługi obozów wakacyjnych, organizowanie balów,
organizowanie, prowadzenie i obsługa konferencji, organizowanie
i prowadzenie warsztatów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie obozów sportowych, publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, wypożyczanie sprzętu sportowego,
sprawdziany edukacyjne, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, usługi przekwalifikowania zawodowego, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, organizowanie wystaw związanych z kulturą lub
edukacją.
(111) 324682
(220) 2018 12 31
(151) 2019 09 05
(441) 2019 04 23
(732) OPEGIEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Elbląg (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)

(210) 494716

(591) niebieski, granatowy
(531) 03.07.02, 03.07.15, 03.07.24, 03.07.19, 26.13.01, 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 42 chmura obliczeniowa.
(111) 324683
(220) 2019 04 29
(210) 499292
(151) 2019 10 07
(441) 2019 06 17
(732) SOLVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLVIA odszkodowania
(540)

(591) zielony, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.02.01
(510), (511) 45 usługi prawne.
(111) 324684
(151) 2019 10 07

(220) 2019 04 30
(441) 2019 06 17

(210) 499344

194

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(732) DGW-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FUMIGIUM
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, środki chemiczne do odkażania zanieczyszczonych miejsc, preparaty chemiczne do stabilizowania gleby, preparaty od oczyszczania wody, materiały poprawiające kondycję gleby,
preparaty biologiczne do użytku w przemyśle i nauce, substancje
do uzdatniania gleby, dodatki chemiczne do gleby, probiotyczne
preparaty bakteryjne [inne niż do celów medycznych], organizmy
mikrobiotyczne inne niż do użytku medycznego, bakterie [inne niż
do celów medycznych lub weterynaryjnych], preparaty enzymatyczne do rozkładu odpadów, bakterie do uzdatniania wody, mikroorganizmy do użytku w uzdatnianiu wody.
(111) 324685
(220) 2019 05 02
(210) 499364
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 24
(732) SZAPOWAŁOW MICHAŁ GRIFEL, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MY LAZY FOX
(540)

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 03.01.08, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.08
(510), (511) 16 drukowane etykietki papierowe, drukowane karty
na przepisy, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane wzory,
etykietki na prezenty, etykiety przylepne z papieru, etykiety tekturowe, etykiety z papieru lub kartonu, kalkomanie 3D do stosowania
na każdej powierzchni, kartki do korespondencji, kartki motywacyjne, kartki okolicznościowe, karty do albumów fotograficznych, karty obrazkowe, koperty, litery i cyfry papierowe, litery i cyfry samoprzylepne, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały
papierowe rękodzielnicze, naklejki, naklejki [kalkomanie], notatniki
ilustrowane, notesy, ozdoby papierowe na przyjęcia, papier do celów
rękodzielniczych, papierowe szablony do wycinanek, pieczątki kauczukowe, plakietki papierowe, plakietki z tektury, pocztówki, rozetki
papierowe, segregatory na luźne kartki, stemple do pieczętowania,
szablony [artykuły piśmienne], taśmy papierowe, terminarze [materiały drukowane], tkaniny introligatorskie, wycinanki papierowe,
wzory papierowe, zawieszki tekturowe, 26 guziki ozdobne, guziki
ozdobne [plakietki] do odzieży, ozdobne plakietki.
(111) 324686
(220) 2019 03 06
(210) 496779
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 24
(732) Gewista-Werbegesellschaft m.b.H., Vienna (AT)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gigaboard
(540)

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 26.04.02, 26.04.07,
26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 6 reklamowe i informacyjne tablice znakowe z metalu,
bilbordy i kolumny reklamowe z metalu, 9 reklamowe tablice [mechaniczne lub świecące], monitory [sprzęt komputerowy], urządzenia elektroniczne do wykonywania audio i wideo, w szczególności
elektroniczne nośniki informacji i reklamy, 35 agencje reklamowe,
reklama, reklama w Internecie lub za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych dla stron trzecich, wynajem powierzchni reklamowej,
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w tym w Internecie, planowanie, tworzenie, organizowanie i obsługa
działań reklamowych, instalacja, wynajem i marketing materiałów
reklamowych, w szczególności tabliczek reklamowych, tablic reklamowych i informacyjnych oraz kolumn reklamowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, marketing, usługi sponsoringowe
w celach reklamowych, pośrednictwo w umowach reklamowych
i promocyjnych dla osób trzecich, usługi public relations, badania
rynkowe, badania opinii publicznej, przeprowadzanie ankiet i analiz
marketingowych, przygotowywanie analiz i raportów, statystyczne
zestawienia, usługi w zakresie komputerowych baz danych, mianowicie kompilacja i systematyczne porządkowanie danych w komputerowych bazach danych.

(111) 324687
(220) 2019 03 11
(210) 496978
(151) 2019 10 02
(441) 2019 06 17
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nieziemscy
(540)

(591) zielony, jasnozielony, czerwony, żółty, niebieski, beżowy, biały
(531) 02.09.04, 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, odbitki fotograficzne, minialbumy 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 te-
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lewizyjną, 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, usługi związane ze sportem i kulturą, 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) 324688
(220) 2019 03 11
(210) 496979
(151) 2019 10 02
(441) 2019 06 17
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Głos Dnia
(540)

(591) niebieski, ciemnoniebieski, biały, szary, ciemnoszary
(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.09, 26.11.03, 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, odbitki fotograficzne, minialbumy 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,
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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, usługi związane ze sportem i kulturą, 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) 324689
(220) 2019 03 11
(210) 496980
(151) 2019 10 02
(441) 2019 06 17
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TVP INFO
(540)

(591) biały, czerwony, szary, ciemnoszary
(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 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,
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artykuły papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisane
fotografie, odbitki fotograficzne, minialbumy 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, usługi związane ze sportem i kulturą, 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) 324690
(220) 2019 03 13
(210) 497062
(151) 2019 10 02
(441) 2019 06 17
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIS-à-VIS
(540)

(591) biały, czarny, żółty, niebieski
(531) 26.04.02, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 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 fil-
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mowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu 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, odbitki fotograficzne, minialbumy 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-Iine 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, usługi związane ze sportem i kulturą, 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) 324691
(220) 2019 03 13
(210) 497063
(151) 2019 10 04
(441) 2019 06 10
(732) KANCELARIA PRAWNA ANSWER WOJCIECHOWSKI
I PARTNERZY SPÓŁKA PARTNERSKA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) answer
(540)

(591) czarny, fioletowy, niebieski, zielony
(531) 27.05.05, 27.05.17, 29.01.14, 26.04.02, 26.04.04
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, usługi
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi ekspertów
w zakresie efektywności biznesowej, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie
administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe,
badania biznesowe, audyt działalności gospodarczej, doradztwo podatkowe jako rachunkowość, 36 analizy finansowe, doradztwo finansowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, usługi dotyczące
spraw finansowych lub monetarnych, doradztwo podatkowe niedotyczące księgowości, 45 usługi prawne, badania prawne, usługi prawne
związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi w zakresie
przygotowywania dokumentów prawnych, doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, doradztwo w zakresie
własności intelektualnej, mediacje, monitorowanie praw własności
intelektualnej do celów doradztwa prawnego, rejestrowanie nazw domen jako usługi prawne, usługi pomocy w sprawach spornych, usługi
monitorowania prawnego, usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.
(111) 324692
(220) 2019 03 13
(151) 2019 10 02
(441) 2019 06 17
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bio Neurostress
(540)

(210) 497090

(531) 27.05.01
(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 perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania sztucznych włosów, maseczka 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,
białko 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, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do celów
farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
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żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe
preparaty, 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.

(111) 324693
(220) 2019 03 13
(210) 497114
(151) 2019 10 02
(441) 2019 06 17
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Siewcy Słowa
(540)

(591) biały, czarny, żółty, niebieski, szary, beżowy, zielony,
pomarańczowy, jasnozielony, brązowy, jasnoróżowy
(531) 07.01.03, 05.01.03, 05.11.11, 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, 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 te-
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lewizyjną, 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, usługi związane ze sportem i kulturą, 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) 324694
(220) 2019 03 21
(210) 497518
(151) 2019 10 04
(441) 2019 06 10
(732) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pekao Direct
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 03.04.04, 03.04.24, 03.04.26, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.05,
26.11.07, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty
płatnicze, karty dostępu, karty wielofunkcyjne do usług bankowych
i finansowych, karty identyfikacyjne, karty kodowane magnetycznie,
karty zawierające płytki obwodów scalonych, czytniki kart, nośniki danych, elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych,
sprzęt przetwarzający dane, komputery, bankomaty, aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, urządzenia
do weryfikacji danych, automaty do wpłat i pozostawiania depozytów,
automatyczne maszyny sortujące i liczące monety, urządzenia dla
punktów sprzedaży, terminale elektroniczne do punktów sprzedaży,
mechanizmy na monety do automatów sprzedających, elektroniczne
maszyny do rejestrowania operacji finansowych, kasy sklepowe, maszyny liczące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji
dźwięku lub obrazu, terminale do przetwarzania transakcji z użyciem
kart płatniczych, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe wspomagające świadczenie usług bankowych, finansowych i inwestycyjnych, oprogramowanie komputerowe do obsługi
bankowości elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom płatniczym współdziałanie z terminalami i czytnikami,
oprogramowania do zabezpieczenia baz danych, oprogramowanie
do transmisji poufnych informacji, 35 usługi audytorskie, usługi księgowe, rachunkowość, sporządzanie wyciągów z konta, doradztwo
biznesowe, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej, analizy rynkowe, prognozy i analizy ekonomiczne,
usługi w zakresie ekspertyz ekonomicznych, reklama, usługi reklamy
z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych
i multimedialnych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni
reklamowej i czasu reklamowego, usługi obsługi programów lojalnościowych i programów promocyjnych, analizy kosztów, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności
gospodarczej, opracowywanie informacji statystycznych, zarządzanie
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zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi
systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach danych, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem,
wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie programami lojalności klientów i programami motywacyjnymi, zarządzanie punktami obsługi telefonicznej dla osób trzecich, rekrutacja personelu, konsultacje w zakresie rekrutacji personelu,
usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, agencje
zatrudnienia tymczasowego, doradztwo w zakresie wszystkich ww.
usług, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana
w Internecie, 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi bankowości internetowej, bankowość elektroniczna, usługi maklerskie, usługi
prowadzenia rachunków bankowych, administrowanie rachunkami
oszczędnościowymi, usługi przyjmowania wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, usługi kredytowe, pożyczki, usługi przeprowadzania rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyjętych
w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych, usługi
wykonywania operacji wekslowych i czekowych, usługi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach krajowych i zagranicznych, usługi
przyjmowania i udzielania poręczeń i gwarancji bankowych, bankowość inwestycyjna, usługi giełdowe, usługi maklerstwa giełdowego,
obrót towarami giełdowymi, transakcje w zakresie wartości dewizowych, usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwowych, zarządzanie funduszami na zlecenie, emisja papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi, prowadzenie kont depozytowych papierów
wartościowych, gwarantowanie emisji papierów wartościowych, usługi agencji transferowych świadczone na rzecz emitentów papierów
wartościowych, pożyczki na emisję papierów wartościowych, analizy
finansowe, analizy inwestycji finansowych, pośrednictwo, doradztwo
i gromadzenie informacji w zakresie emisji papierów wartościowych,
usługi depozytowe, usługi przyjmowania do depozytu przedmiotów,
dokumentów i papierów wartościowych, usługi udostępniania skrytek sejfowych, obrót wierzytelnościami, inwestycje kapitałowe, usługi
finansowe w zakresie emerytur, fundusze emerytalne, usługi planowania w zakresie emerytur, zarządzenia inwestycjami emerytalnymi,
usługi świadczeń emerytalnych, zarządzanie funduszami powierniczymi, funduszami inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi, usługi
powiernicze, usługi wydawania i obsługi kart płatniczych, usługi kasy
mieszkaniowej, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, doradztwo inwestycyjne, usługi leasingowe,
leasing finansowy, finansowanie leasingu pojazdów, finansowanie
zakupów na raty (leasing), bankowość hipoteczna, udzielanie kredytów hipotecznych, administrowanie kredytami hipotecznymi, usługi
w zakresie faktoringu, faktoring eksportowy, faktoring dyskontowy,
faktoring długów, faktoring przedsiębiorstw finansowych, usługi wykonywania terminowych operacji finansowych, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, informacje finansowe, gromadzenie informacji finansowych, udzielanie informacji
finansowych, informacje finansowe dostarczane za pomocą środków
elektronicznych, elektroniczne usługi windykacji należności, bankowość telefoniczna, usługi finansowe świadczone za pośrednictwem
Internetu i za pomocą telefonu, telefoniczne udzielanie informacji
odnośnie konta bankowego, banki z dostępem bezpośrednim, w tym
przez Internet lub telefon [home banking], ubezpieczenia, ubezpieczenia w zakresie bankowości hipotecznej, usługi w zakresie majątku
nieruchomego, usługi wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości oraz lokali, doradztwo w zakresie wszystkich ww. usług, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie,
38 usługi telekomunikacyjne, usługi przesyłania informacji, usługi
przesyłania informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego oraz udostępniania łączności
do przesyłania takiej informacji poprzez terminale komputerowe, sieci
światłowodów, urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia satelitarne, usługi udostępniania połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi rozpowszechniania
ogłoszeń elektronicznych oraz informacji elektronicznych, usługi udostępniania platformy internetowej używanej do wykonywania operacji finansowych i bankowych oraz prezentowania informacji.

(111) 324695
(220) 2019 03 22
(210) 497550
(151) 2019 09 24
(441) 2019 06 10
(732) CENTRUM KULTURY W KRYNICY-ZDROJU, Krynica-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Krynicka Orkiestra Zdrojowa im. Adama Wrońskiego
(540)

(591) niebieski
(531) 11.03.03, 11.03.14, 22.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 41 koncerty muzyczne, koncerty muzyczne na żywo,
usługi koncertów muzycznych, organizowanie koncertów, prezentacja koncertów, prezentacja koncertów muzycznych, zarządzanie
koncertami, organizowanie koncertów muzycznych, usługi koncertów śpiewu, produkcja koncertów muzycznych, organizowanie
i prowadzenie koncertów, rozrywka w postaci koncertów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizacja
i przeprowadzanie koncertów muzycznych, usługi rozrywkowe
w postaci występów koncertowych, usługi doradcze i informacyjne
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
koncertów.
(111) 324696
(220) 2019 03 22
(210) 497552
(151) 2019 09 24
(441) 2019 06 10
(732) EUROPEJSKI LIDER ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gniezno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELO Europejski LIDER Odszkodowań
(540)

199

(540) Vgate
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 karty interfejsowe do urządzeń przetwarzania danych
w postaci obwodów drukowanych, interfejsy magistrali danych,
interfejsy do detektorów, skomputeryzowana aparatura do analizy [pracy] silników w pojazdach mechanicznych, złącza do kabli,
bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowania i kontroli
funkcjonowania i statusu innych urządzeń lub systemów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych, urządzenia do komunikacji
bezprzewodowej służące do przesyłania głosu, danych lub obrazu,
urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, urządzenia
do testowania i kontroli jakości.
(111) 324698
(220) 2019 05 05
(210) 499374
(151) 2019 10 07
(441) 2019 06 17
(732) BARTKOWIAK PIOTR COMBART, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) wierszykolandia
(510), (511) 41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), usługi rozrywkowe on-line.
(111) 324699
(220) 2019 06 25
(210) 501518
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) STECEK MACIEJ NEXEON GROUP POLSKA-MACIEJ STECEK,
Lubin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) QRIDE
(510), (511) 39 wypożyczanie pojazdów, wynajem samochodów.
(111) 324700
(220) 2019 05 10
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 24
(732) PARTY CAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GORZKO GORZKO
(540)

(591) złoty, biały
(531) 27.05.01, 27.05.05, 05.13.01, 05.13.04, 01.01.05, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, usługi administrowania działalności
gospodarczej, usługi zawierania umów cywilnoprawnych, 36 usługi
likwidacji szkody oraz dochodzenie roszczeń ubezpieczeniowych,
usługi pośrednictwa w zakresie ocen ryzyka i szacowania poniesionych strat, usługi obliczania poniesionych szkód, usługi prowadzenia
negocjacji z podmiotami odpowiedzialnymi za powstanie szkody,
usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz obrotu, usługi pośrednictwa pomiędzy poszkodowanym a ubezpieczycielem,
a w szczególności pośrednictwo w likwidacji szkód powypadkowych,
pośrednictwo w uzyskiwaniu odszkodowań powypadkowych, wycena faktycznego rozmiaru odszkodowania, kontrola prawidłowości
i terminowości ubezpieczyciela, nieruchomościami, w tym zakup,
sprzedaż i pośrednictwo oraz doradztwo w zakresie zakupu, sprzedaży, pośrednictwa i wycen majątkowych nieruchomości, 45 doradztwo
prawne w zakresie uzyskiwania odszkodowań i/lub zadośćuczynienia
dla osób poszkodowanych w wypadkach, doradztwo prawne w zakresie analiz sądowych dotyczących wypadków, pomoc prawna obejmująca w szczególności sprawy z zakresu uzyskiwania odszkodowań i/lub
zadośćuczynienia dla osób poszkodowanych w wypadkach.
(111) 324697
(220) 2019 05 05
(151) 2019 10 07
(441) 2019 06 17
(732) SHEN MENG SURIX, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 499373

(210) 499606

(591) czarny, różowy
(531) 17.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi świadczone przez kluby rozrywkowe, usługi
klubowe w zakresie rozrywki, usługi klubów towarzyskich dla celów
rozrywkowych.

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) 048432
(111) 048881
(111) 048882
(111) 048883
(111) 048993
(111) 049216

(180) 2029 05 29
(180) 2029 11 28
(180) 2029 11 28
(180) 2029 12 03
(180) 2029 11 28
(180) 2030 04 30

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) 057756
(111) 057850
(111) 057933
(111) 057978
(111) 058375
(111) 065061
(111) 065578
(111) 066094
(111) 066231
(111) 066256
(111) 066470
(111) 066471
(111) 066592
(111) 066593
(111) 066597
(111) 066605
(111) 066667
(111) 066696
(111) 066725
(111) 066898
(111) 066918
(111) 066930
(111) 066946
(111) 067357
(111) 067414
(111) 068169
(111) 068170
(111) 068171
(111) 068364
(111) 068493
(111) 073548
(111) 119975

(180) 2029 11 21
(180) 2030 01 02
(180) 2030 03 05
(180) 2030 05 08
(180) 2029 12 13
(180) 2029 12 12
(180) 2029 05 08
(180) 2029 11 03
(180) 2029 11 08
(180) 2029 12 01
(180) 2029 12 21
(180) 2029 12 21
(180) 2029 11 10
(180) 2029 11 10
(180) 2029 11 10
(180) 2029 12 18
(180) 2029 12 13
(180) 2029 12 21
(180) 2029 12 18
(180) 2030 01 23
(180) 2030 01 26
(180) 2030 01 31
(180) 2030 02 21
(180) 2030 03 12
(180) 2030 03 23
(180) 2030 09 04
(180) 2030 09 04
(180) 2030 09 04
(180) 2030 10 11
(180) 2030 02 08
(180) 2030 10 18
(180) 2029 02 03

(111) 128578
(111) 129957
(111) 134220
(111) 140516
(111) 140585
(111) 140586
(111) 140816
(111) 141408
(111) 141409
(111) 141410
(111) 141413
(111) 141414
(111) 141635
(111) 141750
(111) 141751
(111) 141752
(111) 141753
(111) 141754
(111) 141755
(111) 141756
(111) 141757
(111) 141759
(111) 141819
(111) 141832
(111) 142051
(111) 142372
(111) 142373
(111) 142436
(111) 142694
(111) 142809
(111) 142837
(111) 142853

(180) 2029 04 27
(180) 2030 04 20
(180) 2030 04 20
(180) 2029 05 18
(180) 2029 06 17
(180) 2029 06 17
(180) 2029 06 15
(180) 2029 06 17
(180) 2029 06 17
(180) 2029 06 17
(180) 2029 06 17
(180) 2029 06 17
(180) 2029 08 06
(180) 2029 06 30
(180) 2029 06 30
(180) 2029 06 30
(180) 2029 06 30
(180) 2029 06 30
(180) 2029 06 30
(180) 2029 06 30
(180) 2029 06 30
(180) 2029 06 30
(180) 2029 06 30
(180) 2029 05 26
(180) 2029 12 23
(180) 2029 09 17
(180) 2029 09 17
(180) 2029 09 01
(180) 2029 07 29
(180) 2029 10 06
(180) 2029 10 15
(180) 2029 10 18
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Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części
dla towarów: 36: pośrednictwo
w sprawach kupna, sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości.
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Prawo przedłużono w całości
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(111) 143120
(111) 143386
(111) 143387
(111) 143473
(111) 143496
(111) 143630
(111) 143822
(111) 143841
(111) 143853
(111) 143854
(111) 143857
(111) 143915
(111) 143942
(111) 144038
(111) 144048
(111) 144274
(111) 144388
(111) 144418
(111) 144439
(111) 144440
(111) 144441
(111) 144529
(111) 144542
(111) 144549
(111) 144580
(111) 144585
(111) 144586
(111) 144653
(111) 144654
(111) 144655
(111) 144687
(111) 144761
(111) 144797
(111) 144942
(111) 144949
(111) 144959
(111) 145051
(111) 145055
(111) 145184
(111) 145188
(111) 145189
(111) 145205
(111) 145206
(111) 145386
(111) 145473
(111) 145516
(111) 145523
(111) 145532
(111) 145533
(111) 145553
(111) 145607
(111) 145680
(111) 145911
(111) 146120
(111) 146131
(111) 146132
(111) 146133
(111) 146134
(111) 146135
(111) 146157
(111) 146208
(111) 146294
(111) 146304
(111) 146365
(111) 146430
(111) 146594
(111) 146603

(180) 2029 11 03
(180) 2029 11 19
(180) 2029 11 19
(180) 2029 09 15
(180) 2029 11 10
(180) 2029 06 28
(180) 2029 10 18
(180) 2029 10 25
(180) 2029 11 02
(180) 2029 11 02
(180) 2029 11 02
(180) 2029 11 16
(180) 2029 03 09
(180) 2029 12 09
(180) 2029 12 20
(180) 2029 10 28
(180) 2029 11 17
(180) 2029 12 09
(180) 2029 12 20
(180) 2029 12 20
(180) 2029 12 20
(180) 2029 11 03
(180) 2029 11 17
(180) 2029 11 22
(180) 2029 12 23
(180) 2029 12 28
(180) 2029 12 28
(180) 2029 12 29
(180) 2029 12 29
(180) 2029 12 29
(180) 2030 01 27
(180) 2029 03 09
(180) 2029 07 22
(180) 2029 10 21
(180) 2029 10 25
(180) 2029 11 03
(180) 2029 11 17
(180) 2029 11 18
(180) 2029 12 21
(180) 2029 12 22
(180) 2029 12 23
(180) 2029 12 29
(180) 2029 12 29
(180) 2030 01 15
(180) 2029 10 29
(180) 2029 11 22
(180) 2029 11 23
(180) 2029 12 01
(180) 2029 12 01
(180) 2029 12 08
(180) 2029 12 23
(180) 2029 12 17
(180) 2029 12 17
(180) 2029 10 29
(180) 2029 10 30
(180) 2029 10 30
(180) 2029 10 30
(180) 2029 10 30
(180) 2029 10 30
(180) 2029 11 09
(180) 2029 12 01
(180) 2029 12 23
(180) 2030 01 03
(180) 2029 12 16
(180) 2030 01 31
(180) 2029 11 10
(180) 2029 11 25
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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

Nr 1/2020
(111) 147019
(111) 147020
(111) 147021
(111) 147042
(111) 147231
(111) 147233
(111) 147260
(111) 147273
(111) 147350
(111) 147508
(111) 147639
(111) 147740
(111) 147770
(111) 147783
(111) 147798
(111) 147863
(111) 147948
(111) 147990
(111) 148009
(111) 148087
(111) 148088
(111) 148089
(111) 148090
(111) 148092
(111) 148094
(111) 148095
(111) 148367
(111) 148368
(111) 148370
(111) 148469
(111) 148479
(111) 148513
(111) 148525
(111) 148528
(111) 148730
(111) 148767
(111) 148783
(111) 148993
(111) 149008
(111) 149099
(111) 149127
(111) 149242
(111) 149350
(111) 149506
(111) 149570
(111) 149654
(111) 149888
(111) 150415
(111) 150416
(111) 151052
(111) 151318
(111) 151981
(111) 152311
(111) 152374
(111) 152436
(111) 152476
(111) 152976
(111) 153295
(111) 153299
(111) 153537
(111) 153821
(111) 154483
(111) 157080
(111) 157081
(111) 168923
(111) 210783
(111) 222690
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(180) 2029 12 13
(180) 2029 12 13
(180) 2029 12 13
(180) 2030 01 03
(180) 2029 11 05
(180) 2029 11 05
(180) 2029 11 27
(180) 2029 12 17
(180) 2029 12 30
(180) 2030 03 13
(180) 2029 11 03
(180) 2029 10 26
(180) 2029 12 17
(180) 2029 12 29
(180) 2030 01 25
(180) 2030 03 03
(180) 2030 03 30
(180) 2030 04 21
(180) 2030 01 04
(180) 2029 11 15
(180) 2029 11 15
(180) 2029 11 15
(180) 2029 11 15
(180) 2029 11 15
(180) 2029 11 16
(180) 2029 11 16
(180) 2029 10 29
(180) 2029 11 04
(180) 2029 12 29
(180) 2030 02 11
(180) 2030 02 14
(180) 2029 05 18
(180) 2029 12 01
(180) 2029 12 10
(180) 2030 04 03
(180) 2030 04 12
(180) 2030 04 14
(180) 2030 01 25
(180) 2030 02 10
(180) 2030 04 14
(180) 2030 02 11
(180) 2030 04 25
(180) 2029 10 23
(180) 2030 05 19
(180) 2030 04 17
(180) 2029 10 30
(180) 2030 04 06
(180) 2029 11 23
(180) 2029 11 23
(180) 2029 10 30
(180) 2030 03 09
(180) 2029 11 02
(180) 2029 11 30
(180) 2030 01 31
(180) 2030 08 22
(180) 2030 09 04
(180) 2029 12 10
(180) 2029 11 12
(180) 2029 12 23
(180) 2030 10 07
(180) 2029 10 19
(180) 2030 04 14
(180) 2029 10 15
(180) 2029 10 15
(180) 2029 12 20
(180) 2029 11 24
(180) 2028 10 24

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

(111) 224181
(111) 227187
(111) 228035
(111) 228037
(111) 229099
(111) 229447
(111) 229734

(180) 2028 10 24
(180) 2029 03 05
(180) 2028 10 24
(180) 2028 10 24
(180) 2029 04 10
(180) 2029 03 05
(180) 2029 07 16
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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 części dla
towarów: 35: usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej materiałów
budowlanych i opału dla osób
trzecich, reklama, administrowanie działalności handlowej, promocja sprzedaży, marketing.
(111) 229871 (180) 2029 10 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 229872 (180) 2029 10 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 230286 (180) 2029 06 29 Prawo przedłużono w części
dla towarów: 41: usługi związane z nauczaniem, rozrywką,
rekreacją, poprawą kondycji
fizycznej i kulturą fizyczną, organizowanie zabaw, konkursów
rozrywkowych, gier sportowych,
ćwiczeń na siłowni, pływania,
jazdy konnej, obsługa sal gier,
hal rehabilitacyjno-sportowych,
kortów tenisowych, basenów rehabilitacyjno-rekreacyjnych, sal
gimnastycznych, siłowni, organizowanie imprez rozrywkowych
oraz ich scenografii, biesiady
przy ognisku, zwiedzanie, pogadanki zdrowotne i prelekcje
medyczne, koncerty muzyczne,
wieczorki taneczne z grupą muzyczną, organizowanie przyjęć,
uroczystości, spotkań okolicznościowych na zlecenie osób trzecich polegające na zapewnieniu
rozrywki, prowadzenie obiektów
kulturalnych: domów i ośrodków
kultury, działalność: zespołów
teatralnych, filharmonii, orkiestr,
chórów, zespołów pieśni i tańca,
organizowanie i prowadzenie
galerii, salonów wystawienniczych i wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie
i prowadzenie seminariów, sympozjów i konferencji w zakresie
promocji zdrowia; 43: usługi hotelarskie związane z rezerwacją,
czasowym
zakwaterowaniem
oraz wyżywieniem w sanatoriach,
pensjonatach, schroniskach turystycznych, wczasy lecznicze,
rehabilitacyjne i wypoczynkowe,
opieka wychowawcza i społeczna
z zakwaterowaniem, letnie i zimowe kolonie zdrowotne, ferie
zimowe, zielone szkoły, internat,
usługi gastronomiczne związane
z podawaniem potraw i napojów
w barach, stołówkach, restauracjach, kawiarniach, przygotowywanie i dostarczanie żywności
dla odbiorców zewnętrznych
- katering, obsługa imprez pro-
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mocyjnych, przyjęć, bankietów,
uroczystości na zlecenie osób
trzecich polegające na zaopatrzeniu w żywność i napoje; 44:
usługi związane z prowadzeniem
sanatoriów i ośrodków rehabilitacyjnych, usługi medyczne, lecznictwo szpitalne i ambulatoryjne,
usługi poradni psychologiczno-pedagogicznej, opieka wychowawcza i społeczna dla dzieci
i młodzieży, wykonywanie zabiegów regeneracyjno-rehabilitacyjnych, usługi w zakresie terapii
naturalnej, hydroterapia, fizykoterapia, borowina, inhalacje, krioterapia, aerodyn, terapia zajęciowa,
sala doświadczeń życia, hipoterapia, zajęcia relaksacyjne, usługi
lecznicze para-medyczne: redukcja otyłości, nadwagi i utrzymania
atrakcyjnej sylwetki zwłaszcza
dla pań, terapia przeciw nikotynowa, usługi kompleksowej
odnowy biologicznej: masaż
klasyczny, masaż wodny, sauna
fińska, gimnastyka, callanetics,
solarium, konsultacje medyczne, konsultacje kardiologiczne,
neurologiczne, pulmonologiczne
i psychiatryczne, badania densytometryczne w diagnostyce
osteoporozy, usługi doradztwa
w sprawach bezpieczeństwa
zdrowotnego i psychicznego,
prowadzenie serwisu medycznego, usługi salonów piękności, salonów fryzjersko-kosmetycznych.
(111) 230324 (180) 2029 05 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 230795 (180) 2029 04 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 230796 (180) 2029 04 29 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 12: pojazdy, urządzenia
służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie,
pojazdy mechaniczne, motocykle, skutery, quady, rowery, części i akcesoria do pojazdów; 35:
sprzedaż w salonach, sklepach,
hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż
on-line), sprzedaż wysyłkowa
i katalogowa następujących towarów: kaski, kaski ochronne,
kaski do uprawiania sportu, kaski
na motocykle, ochraniacze i protektory motocyklowe oraz dla kierowców, okulary, okulary przeciwsłoneczne, okulary motocyklowe,
okulary ochronne do uprawiania
sportu, okulary pływackie, gogle, gogle motocyklowe, oprawki
do okularów, oprawki okularów,
akcesoria okularowe, łańcuszki,
sznurki, etui do okularów, nakładki do okularów: przeciwsłoneczne, dla kierowców, motocyklowe,
urządzenia i przyrządy: pomia-

(111) 230920
(111) 231608
(111) 231993
(111) 232248
(111) 232267

(180) 2029 05 12
(180) 2029 05 09
(180) 2029 03 05
(180) 2029 08 28
(180) 2029 06 16

(111) 232269 (180) 2029 06 16

(111) 232354
(111) 232355
(111) 232428
(111) 232463

(180) 2029 09 14
(180) 2029 09 14
(180) 2029 11 02
(180) 2029 05 10

(111) 232479
(111) 232613
(111) 232694
(111) 232803
(111) 232811

(180) 2029 07 02
(180) 2029 11 02
(180) 2029 09 10
(180) 2029 08 24
(180) 2029 08 07

Nr 1/2020
rowe, sygnalizacyjne, kontrolne,
do ratowania życia, 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, alarmy, blokady, pojazdy,
urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub
wodzie, pojazdy mechaniczne,
motocykle, skutery, quady, rowery, części i akcesoria do pojazdów,
smary, oleje, odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież dla automobilistów, odzież ze skóry, odzież
z imitacji skóry, odzież gimnastyczna, odzież motocyklowa,
rękawice motocyklowe, artykuły
sportowe, sklepy motocyklowe,
sklepy motoryzacyjne, usługi
zarządzania i administrowania
działalnością handlową, pomoc
i doradztwo w organizowaniu,
zarządzaniu,
administrowaniu
i prowadzeniu przedsiębiorstw
handlowych, sklepów, hurtowni oraz w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
agencje eksportowo-importowe,
pośrednictwo handlowe w zakresie wyszukiwania partnerów
handlowych, organizowanie sieci
sprzedaży, informacja handlowa,
badanie rynku i opinii publicznej,
reklama, promocja sprzedaży,
rozpowszechnianie materiałów
reklamowych.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 41: usługi związane z organizacją imprez karaoke, usługi
rozrywkowe.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 41: usługi związane z organizacją imprez karaoke, usługi
rozrywkowe.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 6: konstrukcje metalowe i ich części, metalowe elementy stolarki budowlanej, wyroby
metalowe, rury, przewody, kształtowniki, łączniki, zamki, zawiasy,
pokrycia dachowe metalowe.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

Nr 1/2020
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(111) 232890
(111) 232900
(111) 233301
(111) 233487
(111) 233488
(111) 233489
(111) 233493
(111) 233494

(180) 2029 11 02
(180) 2029 10 28
(180) 2029 08 20
(180) 2029 11 10
(180) 2029 11 10
(180) 2029 11 10
(180) 2029 11 12
(180) 2029 11 12

(111) 233495
(111) 233631
(111) 233802
(111) 233814
(111) 233816
(111) 233817
(111) 233818
(111) 233827
(111) 233839
(111) 233840
(111) 233861
(111) 233865
(111) 233919
(111) 233922
(111) 233923
(111) 233924
(111) 233927
(111) 233929
(111) 233957
(111) 233994
(111) 234007
(111) 234008
(111) 234009
(111) 234052
(111) 234073
(111) 234075
(111) 234124
(111) 234140
(111) 234141
(111) 234153
(111) 234155
(111) 234225
(111) 234240
(111) 234276
(111) 234298
(111) 234300
(111) 234328
(111) 234329
(111) 234387
(111) 234395
(111) 234449
(111) 234452
(111) 234590

(180) 2029 11 12
(180) 2029 07 15
(180) 2029 11 05
(180) 2029 11 06
(180) 2029 11 09
(180) 2029 11 09
(180) 2029 11 09
(180) 2029 11 12
(180) 2029 11 23
(180) 2029 11 25
(180) 2029 10 30
(180) 2029 11 30
(180) 2029 11 23
(180) 2029 11 23
(180) 2029 11 23
(180) 2029 11 23
(180) 2029 11 23
(180) 2029 11 23
(180) 2029 11 20
(180) 2029 10 15
(180) 2029 11 23
(180) 2029 11 23
(180) 2029 11 23
(180) 2029 11 27
(180) 2029 12 14
(180) 2030 01 04
(180) 2029 08 14
(180) 2029 10 06
(180) 2029 10 06
(180) 2029 11 23
(180) 2029 12 01
(180) 2029 10 26
(180) 2030 01 20
(180) 2029 10 20
(180) 2030 01 08
(180) 2029 12 14
(180) 2029 09 18
(180) 2029 09 18
(180) 2029 12 03
(180) 2029 12 28
(180) 2029 11 13
(180) 2029 11 23
(180) 2029 08 21

(111) 234592
(111) 234610
(111) 234612
(111) 234619

(180) 2030 01 26
(180) 2029 11 02
(180) 2029 11 13
(180) 2029 12 02

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w 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: 41: edukacja, kształcenie, rozrywka, usługi w zakresie
działalności sportowej i kulturalnej, organizowanie imprez i zawodów sportowych.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w 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: 44: usługi stomatologiczne, usługi diagnostyki obrazowej, wynajem sprzętu stomatologicznego, usługi doradztwa
w zakresie urządzeń, instrumentów, preparatów i produktów stomatologicznych.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

(111) 234655
(111) 234691
(111) 234704
(111) 234708
(111) 234722
(111) 234724
(111) 234725
(111) 234726
(111) 234800
(111) 234803
(111) 234807
(111) 234896
(111) 234956
(111) 235002
(111) 235005
(111) 235017
(111) 235031
(111) 235036
(111) 235037
(111) 235075
(111) 235114
(111) 235172
(111) 235176
(111) 235177
(111) 235188
(111) 235251
(111) 235253
(111) 235258
(111) 235259
(111) 235260
(111) 235261
(111) 235270
(111) 235283
(111) 235320
(111) 235349
(111) 235428
(111) 235447
(111) 235498
(111) 235514
(111) 235604
(111) 235621
(111) 235622
(111) 235677
(111) 235689
(111) 235690
(111) 235692
(111) 235693
(111) 235694
(111) 235704
(111) 235746
(111) 235773
(111) 235781
(111) 235782
(111) 235784
(111) 235792
(111) 235793
(111) 235821
(111) 235822
(111) 235823
(111) 235876
(111) 235877
(111) 235878
(111) 235908
(111) 235955
(111) 235956
(111) 236100
(111) 236120

(180) 2029 11 12
(180) 2029 10 27
(180) 2029 11 25
(180) 2029 12 04
(180) 2029 12 15
(180) 2029 12 15
(180) 2029 12 15
(180) 2029 12 15
(180) 2029 11 05
(180) 2029 12 02
(180) 2030 01 25
(180) 2029 11 16
(180) 2029 11 10
(180) 2029 11 02
(180) 2029 11 12
(180) 2029 12 14
(180) 2030 01 11
(180) 2030 02 11
(180) 2030 02 11
(180) 2029 12 04
(180) 2029 09 14
(180) 2029 11 05
(180) 2029 11 06
(180) 2029 11 09
(180) 2029 11 19
(180) 2030 01 04
(180) 2030 01 05
(180) 2030 01 13
(180) 2030 01 13
(180) 2030 01 13
(180) 2030 01 13
(180) 2030 01 19
(180) 2030 01 26
(180) 2029 10 23
(180) 2029 11 24
(180) 2029 08 14
(180) 2030 01 29
(180) 2029 10 16
(180) 2029 11 23
(180) 2029 10 05
(180) 2029 11 19
(180) 2029 11 19
(180) 2029 11 23
(180) 2030 01 05
(180) 2030 01 05
(180) 2030 01 05
(180) 2030 01 05
(180) 2030 01 05
(180) 2029 11 12
(180) 2029 12 03
(180) 2029 08 04
(180) 2029 10 30
(180) 2029 11 04
(180) 2029 11 09
(180) 2029 11 27
(180) 2029 11 27
(180) 2030 02 08
(180) 2030 02 08
(180) 2030 02 08
(180) 2029 04 30
(180) 2029 04 30
(180) 2029 04 30
(180) 2030 01 06
(180) 2029 11 04
(180) 2029 11 04
(180) 2029 11 12
(180) 2029 11 25

203
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

204
(111) 236288
(111) 236388
(111) 236428
(111) 236447
(111) 236448
(111) 236454
(111) 236509
(111) 236543
(111) 236576
(111) 236585
(111) 236610
(111) 236657
(111) 236660
(111) 236725
(111) 236736
(111) 236860
(111) 237030
(111) 237045
(111) 237125
(111) 237168
(111) 237169
(111) 237184
(111) 237287
(111) 237381
(111) 237394
(111) 237401
(111) 237415
(111) 237562
(111) 237563
(111) 237564
(111) 237570
(111) 237579
(111) 237651
(111) 237673
(111) 237795
(111) 237851
(111) 237928
(111) 238024
(111) 238025
(111) 238026
(111) 238051
(111) 238224
(111) 238289
(111) 238484
(111) 238607
(111) 238775
(111) 238796
(111) 238877
(111) 238991
(111) 239106
(111) 239195
(111) 239216
(111) 239599
(111) 239647
(111) 239726
(111) 239727
(111) 239876
(111) 239904
(111) 239935
(111) 239940
(111) 239942
(111) 239946
(111) 239955
(111) 240007
(111) 240095
(111) 240153
(111) 240377
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(180) 2029 11 13
(180) 2030 03 04
(180) 2029 10 28
(180) 2029 12 21
(180) 2029 12 21
(180) 2029 12 31
(180) 2029 12 15
(180) 2030 03 01
(180) 2029 10 09
(180) 2029 12 01
(180) 2030 02 21
(180) 2029 12 03
(180) 2029 12 15
(180) 2029 10 08
(180) 2029 12 14
(180) 2029 12 14
(180) 2030 01 12
(180) 2030 03 01
(180) 2029 11 27
(180) 2029 10 26
(180) 2029 10 26
(180) 2030 01 25
(180) 2030 01 12
(180) 2029 10 19
(180) 2029 11 27
(180) 2029 12 23
(180) 2030 01 27
(180) 2029 10 26
(180) 2029 11 12
(180) 2029 11 12
(180) 2029 12 16
(180) 2030 01 14
(180) 2029 12 03
(180) 2030 02 23
(180) 2029 11 04
(180) 2030 04 26
(180) 2029 11 19
(180) 2029 11 16
(180) 2029 11 25
(180) 2029 11 26
(180) 2030 04 16
(180) 2030 01 13
(180) 2030 03 29
(180) 2030 04 21
(180) 2029 11 13
(180) 2030 04 26
(180) 2030 04 07
(180) 2029 11 02
(180) 2030 03 29
(180) 2029 04 30
(180) 2029 12 11
(180) 2029 12 14
(180) 2030 01 28
(180) 2030 06 30
(180) 2030 05 13
(180) 2030 05 13
(180) 2030 05 27
(180) 2030 05 10
(180) 2029 04 20
(180) 2029 11 27
(180) 2029 11 27
(180) 2029 12 28
(180) 2030 04 29
(180) 2029 11 18
(180) 2029 10 28
(180) 2029 11 16
(180) 2029 11 05

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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) 240378
(111) 240495
(111) 240553
(111) 240610
(111) 240746
(111) 240780
(111) 240781
(111) 240798
(111) 240847
(111) 240944
(111) 240963
(111) 241140
(111) 241146
(111) 241158
(111) 241159
(111) 241226
(111) 241351
(111) 241544
(111) 241805
(111) 241868
(111) 242068
(111) 242366
(111) 242467
(111) 242468
(111) 242721
(111) 242850
(111) 243071
(111) 243094
(111) 243159
(111) 243209
(111) 243210
(111) 243338
(111) 243400
(111) 243507
(111) 243508
(111) 243532
(111) 243585
(111) 243650
(111) 243711
(111) 243855
(111) 243920
(111) 244034
(111) 244158
(111) 244419
(111) 244423
(111) 244452
(111) 244507
(111) 244647
(111) 244649
(111) 244714
(111) 244908
(111) 244953
(111) 245051
(111) 245052
(111) 245400
(111) 245566
(111) 245580

(180) 2029 11 05
(180) 2030 04 15
(180) 2030 06 30
(180) 2029 11 30
(180) 2029 11 16
(180) 2029 11 23
(180) 2029 11 23
(180) 2030 06 14
(180) 2030 07 26
(180) 2029 05 18
(180) 2030 03 30
(180) 2030 03 19
(180) 2030 04 26
(180) 2030 07 02
(180) 2030 07 02
(180) 2028 12 03
(180) 2029 06 10
(180) 2030 02 17
(180) 2030 08 23
(180) 2029 11 20
(180) 2030 05 04
(180) 2030 06 28
(180) 2030 07 06
(180) 2030 07 06
(180) 2030 09 27
(180) 2030 08 23
(180) 2030 05 14
(180) 2030 10 18
(180) 2029 05 29
(180) 2030 04 14
(180) 2030 04 14
(180) 2030 10 08
(180) 2030 07 30
(180) 2029 11 27
(180) 2029 12 14
(180) 2030 08 23
(180) 2029 11 27
(180) 2030 04 13
(180) 2030 11 19
(180) 2029 11 09
(180) 2030 02 11
(180) 2030 10 25
(180) 2030 03 04
(180) 2029 09 18
(180) 2029 11 06
(180) 2029 10 19
(180) 2029 10 30
(180) 2029 07 16
(180) 2030 04 02
(180) 2030 07 22
(180) 2030 09 09
(180) 2029 07 23
(180) 2030 09 22
(180) 2030 09 22
(180) 2029 11 20
(180) 2028 10 24
(180) 2029 10 01

Nr 1/2020
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w 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: 5: produkty farmaceutyczne, w tym w szczególności:
leki dla ludzi, preparaty dietetyczne do celów leczniczych, odżywki wzmacniające stosowane
profilaktycznie i dla rekonwalescentów do celów leczniczych,
suplementy diety wspomagające
leczenie, preparaty wzbogacające
organizm w niezbędne witaminy

Nr 1/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 245582
(111) 246093
(111) 246406
(111) 246417
(111) 246493
(111) 246763
(111) 246863
(111) 247080
(111) 247081
(111) 247371
(111) 247372
(111) 247376
(111) 247696
(111) 248050
(111) 248687
(111) 248837
(111) 248838
(111) 248839
(111) 248840
(111) 249162
(111) 249871
(111) 250774

(180) 2029 10 09
(180) 2029 12 09
(180) 2029 09 01
(180) 2029 11 10
(180) 2030 09 21
(180) 2030 10 01
(180) 2030 04 12
(180) 2030 01 28
(180) 2030 01 28
(180) 2029 11 06
(180) 2029 11 06
(180) 2030 04 20
(180) 2029 12 14
(180) 2030 02 18
(180) 2029 11 27
(180) 2030 09 21
(180) 2030 09 21
(180) 2030 09 21
(180) 2030 09 21
(180) 2030 11 08
(180) 2030 09 21
(180) 2029 10 08

(111) 251345
(111) 253342
(111) 253707
(111) 254626
(111) 255391
(111) 258229
(111) 264811
(111) 266271
(111) 269371
(111) 274182
(111) 277686
(111) 293952

(180) 2029 11 09
(180) 2029 12 31
(180) 2029 10 23
(180) 2029 11 16
(180) 2029 11 05
(180) 2029 12 07
(180) 2029 11 09
(180) 2029 11 13
(180) 2029 10 27
(180) 2029 08 14
(180) 2029 02 02
(180) 2030 07 30

i mikroelementy; 30: koncentraty
węglowodanowe, odżywki węglowodanowe i wysokoenergetyczne nie do użytku medycznego,
wzbogacone witaminami i solami
mineralnymi, w tym zwłaszcza:
dietetyczne środki spożywcze
zawierające w swym składzie węglowodany proste i złożone, wysokoenergetyczne batony zbożowe;
32: napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i minerałami,
napoje węglowodanowe, napoje
energetyczne, napoje izotoniczne,
napoje z soków owocowych, nektary owocowe.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w 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: 10: meble specjalne do celów medycznych, aparaty i urządzenia okulistyczne i optyczne.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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) 404023
(210) 424618

25/2012
11/2014

(210) 444238
(210) 447319

21/2015
1/2016

(210) 447320
(210) 460861
(210) 463591
(210) 480627
(210) 482954
(210) 489863
(210) 489864
(210) 489865
(210) 491021
(210) 486165
(210) 495713
(210) 497192
(210) 493712
(210) 440005
(210) 445263
(210) 448640
(210) 462491
(210) 466645
(210) 469491
(210) 481502
(210) 484752
(210) 485728
(210) 486736
(210) 488019
(210) 488202
(210) 488203
(210) 490821
(210) 491030
(210) 494310
(210) 494550
(210) 496780

205
1/2016
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
13/2015
22/2015
3/2016
26/2016
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

(210) 497085
(210) 498182
(210) 498991
(210) 499113
(210) 499689
(210) 500201
(210) 500205
(210) 500209
(210) 445660
(210) 459480
(210) 461972
(210) 463799
(210) 497093
(210) 497514
(210) 380194
(210) 417342
(210) 431654
(210) 443130
(210) 455901
(210) 458207
(210) 478374
(210) 478546
(210) 479312
(210) 493991
(210) 494717
(210) 497442
(210) 498167
(210) 498312
(210) 500170
(210) 500635
(210) 502312

U
U
U
U
U
U
U
U
6/2016
U
ZT01/2017
U
U
U
09/2011
23/2013
23/2014
19/2015
15/2016
U
ZT04/2018
ZT50/2017
ZT14/2018
U
U
U
U
U
U
U
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) 486199
(210) 486201
(210) 480775
(210) 454258
(210) 431401
(210) 441031
(210) 444410
(210) 491886
(210) 494297
(210) 494435
(210) 495032
(210) 495056
(210) 495796
(210) 496143
(210) 497026
(210) 497289
(210) 497307
(210) 497317
(210) 498068
(210) 498463
(210) 498925
(210) 499035

ZT27/2018
ZT27/2018
U
14/2016
23/2014
15/2015
22/2015
ZT08/2019
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

(210) 499036
(210) 499039
(210) 499041
(210) 499083
(210) 499117
(210) 434388
(210) 499118
(210) 499499
(210) 499660
(210) 499695
(210) 500084
(210) 500200
(210) 500229
(210) 500230
(210) 500233
(210) 500239
(210) 500240
(210) 500241
(210) 500379
(210) 500406
(210) 500622
(210) 500654

U
U
U
U
U
03/2015
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

206
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(210) 500710
(210) 500918
(210) 500954
(210) 500956
(210) 501073
(210) 501078
(210) 501255
(210) 501307
(210) 501310
(210) 501351
(210) 501363
(210) 501374
(210) 501396
(210) 501568
(210) 501572
(210) 501632
(210) 501716
(210) 501773
(210) 501806
(210) 501914
(210) 501941
(210) 501967
(210) 502119

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

(210) 502120
(210) 502129
(210) 502196
(210) 502407
(210) 502413
(210) 502480
(210) 502602
(210) 502807
(210) 503221
(210) 503910
(210) 504040
(210) 438996
(210) 439453
(210) 443679
(210) 445217
(210) 483391
(210) 489037
(210) 499166
(210) 499168
(210) 499170
(210) 499171
(210) 441032

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
11/2015
12/2015
20/2015
22/2015
ZT16/2018
ZT43/2018
ZT26/2019
ZT26/2019
ZT25/2019
ZT25/2019
15/2015

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) 343607
(210) 359443
(210) 385329
(210) 392684
(210) 402412
(210) 403331
(210) 405695
(210) 410659
(210) 410873
(210) 410876
(210) 412234
(210) 412236
(210) 412820
(210) 413697
(210) 422032
(210) 422336
(210) 422431
(210) 423079
(210) 423082
(210) 423120
(210) 423480
(210) 423607
(210) 424246
(210) 424344
(210) 424930
(210) 425279
(210) 426063
(210) 426094
(210) 426097
(210) 426532
(210) 427869
(210) 427986
(210) 428311
(210) 428468

22/2008
24/2009
17/2011
04/2012
21/2012
23/2012
02/2013
12/2013
12/2013
12/2013
14/2013
14/2013
15/2013
17/2013
06/2014
06/2014
06/2014
07/2014
07/2014
07/2014
09/2014
09/2014
10/2014
10/2014
12/2014
12/2014
13/2014
14/2014
14/2014
14/2014
16/2014
17/2014
17/2014
18/2014

(210) 430181
(210) 430306
(210) 430739
(210) 430982
(210) 431880
(210) 432411
(210) 432503
(210) 434834
(210) 435374
(210) 435521
(210) 437137
(210) 437838
(210) 438318
(210) 438325
(210) 441225
(210) 441227
(210) 441307
(210) 445982
(210) 446144
(210) 448044
(210) 449595
(210) 449954
(210) 450543
(210) 452488
(210) 453843
(210) 456253
(210) 457144
(210) 458560
(210) 458840
(210) 459101
(210) 459665
(210) 460942
(210) 461023
(210) 461659

20/2014
21/2014
21/2014
22/2014
23/2014
25/2014
25/2014
03/2015
04/2015
04/2015
08/2015
12/2015
10/2015
10/2015
15/2015
15/2015
24/2015
24/2015
24/2015
02/2016
05/2016
06/2016
07/2016
11/2016
13/2016
15/2016
18/2016
19/2016
23/2016
32/2018
20/2016
22/2016
41/2018
35/2017

(210) 461726
(210) 463007
(210) 463737
(210) 465002
(210) 465004
(210) 465006
(210) 465009
(210) 465015
(210) 466337
(210) 466339
(210) 466932
(210) 466957
(210) 468785
(210) 468963
(210) 468975
(210) 468978
(210) 469040
(210) 469469
(210) 470354
(210) 470797
(210) 471070
(210) 474174
(210) 474737
(210) 474867
(210) 474917
(210) 474962
(210) 476838
(210) 477351
(210) 478869
(210) 479849
(210) 480231
(210) 480673
(210) 480755
(210) 481600
(210) 481602
(210) 481736
(210) 481741
(210) 482472
(210) 482648
(210) 483203
(210) 483250
(210) 483482
(210) 484753
(210) 485041
(210) 485215
(210) 485353
(210) 485426
(210) 485446
(210) 485813
(210) 485947
(210) 486071
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23/2016
26/2017
01/2017
05/2017
05/2017
04/2017
04/2017
47/2018
08/2017
11/2017
12/2017
21/2017
48/2018
27/2017
22/2017
17/2017
25/2017
27/2017
32/2017
31/2017
23/2017
44/2017
47/2017
36/2017
49/2018
49/2018
52/2017
40/2018
30/2018
45/2018
42/2018
06/2018
27/2018
19/2018
19/2018
10/2018
33/2018
46/2018
13/2018
17/2018
23/2018
24/2018
30/2018
27/2018
25/2018
27/2018
27/2018
29/2018
26/2018
31/2018
31/2018

(210) 486159
(210) 486168
(210) 486177
(210) 486679
(210) 486877
(210) 487128
(210) 487248
(210) 487498
(210) 487501
(210) 487504
(210) 487544
(210) 487585
(210) 487756
(210) 487774
(210) 487797
(210) 487820
(210) 488021
(210) 488032
(210) 488040
(210) 488388
(210) 489036
(210) 489039
(210) 489209
(210) 489453
(210) 489512
(210) 489723
(210) 489952
(210) 489975
(210) 490070
(210) 490308
(210) 490749
(210) 490970
(210) 491034
(210) 491066
(210) 491067
(210) 491068
(210) 491099
(210) 491119
(210) 491134
(210) 491135
(210) 491137
(210) 491138
(210) 491139
(210) 491172
(210) 491324
(210) 491402
(210) 491492
(210) 491858
(210) 491860
(210) 491995

31/2018
29/2018
30/2018
32/2018
30/2018
32/2018
34/2018
30/2018
31/2018
30/2018
33/2018
34/2018
43/2018
32/2018
32/2018
32/2018
32/2018
43/2018
32/2018
46/2018
44/2018
44/2018
44/2018
45/2018
45/2018
47/2018
43/2018
46/2018
49/2018
48/2018
47/2018
46/2018
47/2018
47/2018
47/2018
47/2018
47/2018
47/2018
47/2018
47/2018
47/2018
47/2018
47/2018
47/2018
47/2018
47/2018
48/2018
48/2018
48/2018
49/2018

UNIEWAŻNIENIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer unieważnionego
prawa ochronnego oraz zakres unieważnienia.
(111) 258106
(111) 289211

Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w części dotyczącej 12: pojazdy i statki do lokomocji lądowej, powietrznej
i wodnej, samochody, gokarty, motocykle, skutery, rowery, pojazdy trzy lub czterokołowe, bicykle, trycykle, urządzenia służące do poruszania
się na lądzie, w powietrzu, wodzie lub przestrzeni kosmicznej; drony, samochody specjalistyczne w tym samochody typu foodtruck, mobilne
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punkty gastronomiczne i handlowe z własnym
silnikiem, przenośniki naziemne (transportery),
przyczepy samochodowe, motocyklowe, i rowerowe, przyczepy specjalistyczne w tym przyczepy gastronomiczne, części tych pojazdów, statków, urządzeń, akcesoria i części do rowerów,
bicykli, trycykli, motorów siodełka rowerowe,
siodełka urządzeń służących do poruszania się
na lądzie, w powietrzu, wodzie, pokrycia siodełek rowerów, motocykli i innych urządzeń do poruszania się, dętki (do dwukołowych pojazdów
mechanicznych lub rowerów), dzwonki do rowerów, podpórki do rowerów, obręcze kół do rowerów, obręcze kół do rowerów, hamulce do rowerów, kierunkowskazy do rowerów, kierownice
do rowerów, pompki do pompowania opon rowerów, ochraniacze ubrania na koła do rowerów, ramy do rowerów, pedały do rowerów
uchwyty do mocowania bidonów rowerowych,
łańcuchy rowerowe, ochraniacze ubrania na koła
do rowerów, szprychy do rowerów, koła zębate
do rowerów, bagażniki rowerowe, błotniki do rowerów, sztyce podsiodłowe, torby rowerowe sakwy motocyklowe, sakwy boczne motocyklowe,
bagażniki do rowerów, kosze przystosowane do:
rowerów, motorów, samochodów, kasetony reklamowe przystosowane do: rowerów, motorów,
samochodów, sakwy rowerowe, widelce [części
rowerowe], części konstrukcyjne rowerów, motorów, samochodów, koła zębate do rowerów,
koła do rowerów, okrycia siodełek do rowerów,
nakładki na pedały rowerowe, uchwyty kierownicy do rowerów, przekładnie zębate z kołami
zmianowymi [części rowerów], opony bezdętkowe do rowerów, akcesoria do rowerów do przewożenia napojów, akcesoria do: rowerów,
motocykli, skuterów do przewożenia bagażu;
25: odzież, obuwie, nakrycia głowy, antypoślizgowe przybory do obuwia, apaszki, chustki,
bandany na szyje, berety, kwefy [odzież], berety, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot,
biustonosze, bluzy, kombinezony, boa na szyję,
boty, spodnie bryczesy, buty, buty narciarskie,
buty narciarskie, buty piłkarskie tzw. korki, buty
sportowe, buty sznurowane, buty zapinane
mechanicznie, cholewki do butów, cholewki
do obuwia, chusty, fulardy, kapelusze, cylindry
[kapelusze], czapki (nakrycia głowy), czepki kąpielowe, daszki do czapek, daszki do czapek,
drewniaki, dzianina [odzież], dżerseje [ubrania],
espadryle, etole [futra], etole [futra], fartuchy
[odzież], fulary [ozdobne krawat)], futra [odzież],
gabardyna [ubrania], garnitury, getry, gorsety,
gorsety ozdobne, gorsety bielizna, halki [bielizna], halki, półhalki, kalosze, kamasze, kamizelki,
kapelusze retro, kapelusze papierowe [odzież],
kaptury [odzież], karczki koszul, kąpielówki, kieszenie do odzieży, kołnierze [odzież], kołnierzyki, kołnierzyki przypinane, kombinezony, kombinezony [odzież], kombinezony dla narciarzy
wodnych, korki do butów piłkarskich, kostiumy
kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami,
koszulka gimnastyczna, koszulki gimnastyczne,
krawaty, kurtki [odzież], kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, kurtki reklamowe, legginsy,
liberie, majtki, majtki dziecięce, mankiety [ubranie], mantyle, maski na oczy do spania, maski
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na oczy do spania, mufki [odzież], mundury,
mycki, nakrycia głowy [odzież], napierśniki, plastrony [koszule], nauszniki [odzież], akcesoria
do obuwia [dodatki do obuwia], bluzy sportowe,
dresy sportowe, obcasy, napiętki. obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie
plażowe, obuwie sportowe, obwódki do obuwia,
odzież, odzież dla automobilistów, odzież dla kolarzy, odzież gimnastyczna, odzież dla biegaczy,
odzież na siłownie, odzież treningowa, odzież rehabilitacyjna, specjalistyczna odzież sportowa,
odzież termoaktywna, odzież gotowa, odzież
jednorazowa w tym odzież papierowa, odzież
wodoodporna, odzież z imitacji skóry, odzież
z eko-skóry, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp
nieelektryczne, okrycia wierzchnie [odzież], okucia metalowe do obuwia, osłony przed słońcem
(daszki), osłony, daszki do czapek, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski [odzież],
pasy do pończoch [bielizna], pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], peleryny, pelisy,
piżamy, odzież do snu, płaszcze, płaszcze kąpielowe, płaszcze kąpielowe, płaszcze, palta, podeszwy butów, podkoszulki, podszewki [elementy
ubrań], podszewki gotowe [czyść garderoby],
podwiązki, podwiązki do pończoch, podwiązki
do skarpetek, poncza, pończochy, poszetki, półbuty, prochowce, rajstopy, rękawice narciarskie,
rękawiczki [odzież], rękawiczki z jednym palcem,
sandały, sandały kąpielowe, sari, sarongi, skarpetki, garnitury, garnitury sportowe, koszule,
slipy, spodnie, spódnice, spódnicospodenki tenisowe, marynarki, marynarki sportowe, sukienki, sukienki rekreacyjne, casual dress, sukienka
na szelkach do noszenia na bluzkę, sukienka
na ramiączkach do noszenia na bluzkę, staniki,
stroje kąpielowe, stroje kąpielowe, stroje plażowe, swetry, golfy [odzież], szale, szaliki, szarfy,
szelki, szkielety do kapeluszy, kaszkiety, szlafroki, śliniaki niepapierowe, taśmy do getrów, pod
stopy, togi, trykoty [ubrania], T-shirty, walonki
[buty filcowe], woalki [odzież], wyprawka dziecięca [ubrania), wyroby pończosznicze, żakiety
pikowane [ubrania].

WYGAŚNIĘCIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(111) 177997 (141) 2011 08 23
(111) 293848 (141) 2019 10 10
(111) 276181 (141) 2019 07 10
(111) 293757 (141) 2019 05 09

Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w części dla towarów: klasa 33; wina.
Prawo wygasło w części dla towarów i usług: „aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów”, poprzez dodania
sformułowania „z wyłączeniem
słuchawek”, usunięcie sformułowania „słuchawki telefoniczne”(klasa 9 w części)
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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 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) 065223
09/1991
2019 08 26
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 30.10.1990 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 312273
11/2018
2019 05 21
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 17.07.2018 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 316110
04/2019
2019 03 27
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 27.11.2018 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 317558
05/2019
2019 07 05
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 23.01.2019 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 317559
05/2019
2019 07 05
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 23.01.2019 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 320006
08/2019
2019 09 03
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 15.04.2019 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 320677
08/2019
2019 10 15
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 14.05.2019 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znak towarowy, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść
wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych,
twórców, praw ograniczających prawo ochronne oraz sprostowania
istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – znak towarowy
Rubryka C – wykaz towarów
Rubryka D – prawa ograniczające prawo ochronne
Rubryka E – kategoria znaku lub prawa ochronnego oraz regulamin
znaku
Rubryka F – wnioski o unieważnienie oraz decyzje dotyczące prawa
ochronnego
Rubryka G – rejestracja międzynarodowa
Rubryka H – informacje o przedłużeniu, unieważnieniu, wygaśnięciu
prawa ochronnego lub zastąpieniu rejestracji krajowej
rejestracją międzynarodową
(111) 034685 A. Wykreślono: ŠKODA INVESTMENT A.S., Praga,
Czechy; Wpisano: ŠKODA INVESTMENT A.S., Plzeň, Czechy.
(111) 042436 A. Wykreślono: Novartis Consumer Health S.A.,
Prangins, Szwajcaria; Wpisano: GSK Consumer Healthcare S.A.,
Prangins, Szwajcaria.
(111) 044081 D. Wpisano: „W dniu 30 lipca 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
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WA.XI.Ns-Rej.Za 10637/19/411) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2618354 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-44081 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) 044081 D. Wykreślono: „W dniu 27 lipca 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 9943/17/057) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2539524 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-44081 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) 044081 D. Wpisano: „W dniu 29 sierpnia 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 13255/19/060) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2539524 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-44081 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) 044345 A. Wykreślono: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, CINCINNATI, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Noxell
Corporation, Hunt Valley, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 048276 A. Wykreślono: VALEANT PHARMACEUTICALS
IRELAND, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 048471 A. Wykreślono: NOVARTIS CONSUMER HEALTH
S.A., NYON, Szwajcaria; Wpisano: GSK Consumer Healthcare S.A.,
Prangins, Szwajcaria.
(111) 049015 A. Wykreślono: NOVARTIS CONSUMER HEALTH
S.A., NYON, Szwajcaria; Wpisano: GSK Consumer Healthcare S.A.,
Prangins, Szwajcaria.
(111) 049464 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
(111) 057692 A. Wykreślono: DOHITOMI AND CO., LTD., TOJYO, Japonia; Wpisano: DOHITOMI & CO., LTD., Shinjo, Japonia.
(111) 058183 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127; Wpisano:
ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska 472293752.
(111) 059205 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 059845 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 063912 A. Wykreślono: VALEANT PHARMACEUTICALS
IRELAND, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 065223 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Rzeczników
Patentowych PATPOL Sp. z o.o., Warszawa, Polska; Wpisano: PATPOL KANCELARIA PATENTOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011075498.
(111) 068407 A. Wykreślono: SUBWAY IP INC., Miami Springs,
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Subway IP LLC, Doral, Stany
Zjednoczone Ameryki.
(111) 071119 A. Wykreślono: NOVARTIS CONSUMER HEALTH
S.A., NYON, Szwajcaria; Wpisano: GSK Consumer Healthcare S.A.,
Prangins, Szwajcaria.

Nr 1/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 073700 A. Wykreślono: SUBWAY IP INC., Miami Springs,
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Subway IP LLC,, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 076638 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 077787 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 077791 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 077792 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 077793 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 077794 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 077796 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 078709 A. Wykreślono: SHAKESPEARE COMPANY, LLC,
COLUMBIA, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Shakespeare All
Star Acquisition LLC, Columbia, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 081320 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 085444 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GRÄFLICH VON HARDENBERG’SCHE
KORNBRENNEREI GMBH CO.KG, NÖRTEN-HARDENBERG, Niemcy;
Wpisano: Hardenberg Distillery GmbH & Co. KG, Nörten-Hardenberg, Niemcy.
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ną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Kraków, Polska
003880823.
(111) 097695 A. Wykreślono: FABBRICA ITALIANA ACCUMULATORI MOTOCARRI MONTECCHIO -F.I.A.M.M. SOCIETA PER AZIONI,
MONTECCHIO MAGGIORE, Włochy; Wpisano: ELETTRA 1938 S.P.A.,
Montecchio Maggiore (Vicenza), Włochy.
(111) 097695 A. Wykreślono: ELETTRA 1938 S.P.A., Montecchio Maggiore (Vicenza), Włochy; Wpisano: FIAMM ENERGY TECHNOLOGY S.p.A., Montecchio Maggiore (Vicenza), Włochy.
(111) 097914 A. Wykreślono: ENNIS PAINT, INC., DALLAS, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Ennis-Flint, Inc., Greensboro,
Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 098164 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 102275 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 102552 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 102683 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 102875 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowe
CENTER CRACOW Janusz Nowosad, Leszek Koszałka Spółka Jawna, Kraków, Polska; Wpisano: Center Cracow Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Kraków, Polska
003880823.
(111) 103317 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 104755 A. Wykreślono: BAUER HOCKEY CORP., Blainville, Kanada; Wpisano: Performance Sports Group Ltd., Vancouver,
Kanada.
(111) 104755 A. Wykreślono: Performance Sports Group Ltd.,
Vancouver, Kanada; Wpisano: Bauer Hockey Ltd., Blainville, Kanada.

(111) 086595 A. Wykreślono: MERCK CONSUMER HEALTHCARE LIMITED, HULL, Wielka Brytania; Wpisano: Procter & Gamble Health Limited, Weybridge, Wielka Brytania.

(111) 104981 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.

(111) 089340 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

(111) 105441 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

(111) 092968 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska; Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska 472293752.

(111) 106411 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

(111) 093271 A. Wykreślono: BETTING COMPANY CYPRUS
LIMITED, NIKOZJA, Cypr; Wpisano: EBBENE SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
382579395.
(111) 093731 A. Wykreślono: EARLY TIMES DISTILLERS COMPANY, LOUISVILLE, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: BROWN-FORMAN DISTILLERY, INC., Shively, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 094760 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowe
CENTER CRACOW Janusz Nowosad, Leszek Koszałka Spółka Jawna, Kraków, Polska; Wpisano: Center Cracow Spółka z Ograniczo-

(111) 106481 A. Wykreślono: MARLEY TILE S.A., Luksemburg,
Luksemburg; Wpisano: MARLEY LIMITED, Branston, Wielka Brytania.
(111) 108432 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 110827 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
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(111) 113274 A. Wykreślono: Rewiński Jan Smażalnia Ryb, Kołobrzeg, Polska; Wpisano: Ryby Rewiński Anna Kouhan-Rewińska,
Kołobrzeg, Polska.
(111) 119071 A. Wykreślono: Flispy Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, Stodzew, Polska; Wpisano: SANTE A. KOWALSKI SPÓŁKA
JAWNA, Warszawa, Polska 010827252.
(111) 119076 A. Wykreślono: Flipsy Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, Stodzew, Polska 141168799; Wpisano: SANTE A. KOWALSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 010827252.
(111) 120503 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 121619 D. Wpisano: „W dniu 7 października 2019 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 15108/19/699) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2625186 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-121619 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec PROSERVICE FINTECO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie”.
(111) 123026 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 123669 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 124811 A. Wykreślono: ASK CHEMICALS L.P., DUBLIN,
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: ASK CHEMICALS LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 124945 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 127230 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowe
Center Cracow Janusz Nowosad, Leszek Koszałka Spółka Jawna,
Kraków, Polska 003880823; Wpisano: Center Cracow Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Kraków, Polska 003880823.
(111) 127665 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 127666 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 127989 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 130595 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 133683 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 134380 A. Wykreślono: SHEAFFER PEN CORPORATION,
FORT MADISON 301 Avenue H. Iowa 52627, Stany Zjednoczone
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Ameryki; Wpisano: A.T. CROSS COMPANY LLC, Los Angeles, Stany
Zjednoczone Ameryki.
(111) 135305 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 135335 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 135695 A. Wykreślono: BESSPOL - MAGDALENA BESS ŁOŚ, KRZYSZTOF BESS SPÓŁKA JAWNA, Osielsko, Polska 002533120;
Wpisano: BESSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Osielsko, Polska 02533120.
(111) 135696 A. Wykreślono: BESSPOL - MAGDALENA BESS ŁOŚ, KRZYSZTOF BESS SPÓŁKA JAWNA, Osielsko, Polska 002533120;
Wpisano: BESSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Osielsko, Polska 02533120.
(111) 137882 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 137883 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 138326 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 138803 A. Wykreślono: DOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sandomierz, Polska; Wpisano: TERG
SPÓŁKA AKCYJNA, Złotów, Polska 570217011.
(111) 139721 A. Wykreślono: Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO S.A., 47-400 Racibórz, ul. Starowiejska 75, Polska
273243857; Wpisano: MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 273243857.
(111) 139754 A. Wykreślono: MILLWARD BROWN UK LIMITED,
WARWICK, Wielka Brytania; Wpisano: MILLWARD BROWN UK LIMITED, Londyn, Wielka Brytania.
(111) 142232 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KONINKLIJKE PHILIPS ELECYTONICS N.V.,
EINDHOVEN, Holandia; Wpisano: KONINKLIJKE PHILIPS N.V., Eindhoven, Holandia.
(111) 142309 D. Wpisano: „W dniu 8 listopada 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt LD.XV.
Ns-Rej.Za 4846/19/810) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2628820 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-142309 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących spółce Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Ferax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli”.
(111) 142659 A. Wykreślono: MAXIMA GROUP, UAB, WILNO,
Litwa; Wpisano: FRANMAX, UAB, Wilno, Litwa.
(111) 144980 A. Wykreślono: McDonald’s Corporation, One
McDonald’s Plaza Oak Brook Illinois 60523, Stany Zjednoczone
Ameryki; Wpisano: McDonald’s Corporation, Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 145744 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe EKTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Białystok, Polska 050800233; Wpisano: EKTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, Polska 050800233.
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(111) 145841 A. Wykreślono: SPRINTER S.C. Cezary Lewandowski, Maciej Składziński, Warszawa ul. Bonifacego 75 m 67, Warszawa, Polska 011954337; Wpisano: SPRINTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360497020.
(111) 146822 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 146823 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 146824 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 147529 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 147639 A. Wykreślono: NATURELL POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 31-345 Kraków ul. Sosnowiecka 81, Polska; Wpisano: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg, Luksemburg.
(111) 147639 A. Wykreślono: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg,
Luksemburg; Wpisano: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone
Ameryki.
(111) 148971 A. Wykreślono: IPR PHARMACEUTICALS INC.,
Sabana Gardens Industrial Park P.O. Box 1967 Carolina PR 00984,
Puerto Rico; Wpisano: IPR Pharmaceuticals Inc., Canóvanas, Portoryko.
(111) 150116 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowo-Wytwórcze „POSTI” S.A., 04-355 Warszawa ul. A. Kordeckiego
56/58 m. 46, Polska 010735679; Wpisano: SIA GMG INTERNATIONAL, Ryga, Łotwa.
(111) 153194 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 153243 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 154425 A. Wykreślono: JOLADOL MODE EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ B.V., HEEMSTEDE, Holandia; Wpisano: ORSAY
GmbH, Willstätt-Sand, Niemcy.
(111) 157827 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 157892 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 158686 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 159511 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

211

(111) 161340 A. Wykreślono: ADAMED CONSUMER HEALTHCARE SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska 008027620; Wpisano:
ADAMED PHARMA SA, PIENKÓW, Polska.
(111) 162320 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 163757 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 163797 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 163798 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 163805 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 165053 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 165055 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 165306 A. Wykreślono: PESA ENGINEERING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, Polska
302252848; Wpisano: POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ
SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, Polska 091267838.
(111) 167689 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 170060 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 171565 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo „GÓRALMET”
Małgorzata i Józef Góral Import-Eksport Spółka Jawna, Czchów,
Polska 850427217; Wpisano: GÓRALMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czchów, Polska 850427217.
(111) 172105 A. Wykreślono: ADAMED CONSUMER HEALTHCARE SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska 008027620; Wpisano:
ADAMED PHARMA SA, PIENKÓW, Polska.
(111) 175133 A. Wykreślono: „IZOLEX” Spółka z o.o., Skarszewy, Polska 190362112; Wpisano: IZOHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GDYNIA, Polska 191528483.
(111) 176620 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 179082 D. Wpisano: „W dniu 8 listopada 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt LD.XV.
Ns-Rej.Za 4862/19/848) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2628809 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-179082 w celu zabezpieczenia wierzytelności
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przysługujących spółce Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Ferax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli”.
(111) 179083 D. Wpisano: „W dniu 13 listopada 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
LD.XV.Ns-Rej.Za 4844/19/008) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2629008 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-179083 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Ferax
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej
Woli”.
(111) 181708 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 182271 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 183137 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 185341 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 187126 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PPH „OPTIM” Jacek Karpiński, Leszek
Cieślak Spółka Jawna, Dobra, Polska 310131251; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „OPTIM” JACEK KARPIŃSKI, LESZEK CIEŚLAK SPÓŁKA JAWNA, Turek, Polska 310131251.
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(111) 197030 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 197702 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 199395 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 199419 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Henryk i Zbigniew Nejman „AUTO-HAK”
Spóła Jawna, Słupsk, Polska 770514270; Wpisano: AUTO-HAK Sp.
z o.o., Słupsk, Polska 770514270.
(111) 199685 A. Wykreślono: Flipsy Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, Stodzew, Polska; Wpisano: SANTE A. KOWALSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 010827252.
(111) 201893 A. Wykreślono: Novartis Consumer Health S.A.,
Prangins, Szwajcaria; Wpisano: GSK Consumer Healthcare S.A.,
Prangins, Szwajcaria.
(111) 202527 D. Wpisano: „W dniu 14 listopada 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
LD.XV.Ns-Rej.Za 4874/19/971) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2629146 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-202527 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Powszechna Kasa Oszczędności Bank
Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Ferax Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli”.
(111) 202543 A. Wykreślono: Flipsy Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, Stodzew, Polska 141168799; Wpisano: SANTE A. KOWALSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 010827252.

(111) 191344 A. Wykreślono: LOGISYS Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Kraków, Polska 120027701; Wpisano: AGILERO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
122628385.

(111) 203234 A. Wykreślono: PESA ENGINEERING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, Polska
302252848; Wpisano: POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ
SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, Polska 091267838.

(111) 192062 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.

(111) 203321 A. Wykreślono: KAROLINA WYSOCZAŃSKA, Poznań, Polska; Wpisano: PAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska 630252165.

(111) 192264 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „OPTIM” Spółka Jawna Jacek Karpiński, Leszek Cieślak,
Dobra, Polska 310131251; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWE „OPTIM” JACEK KARPIŃSKI, LESZEK CIEŚLAK
SPÓŁKA JAWNA, Turek, Polska 310131251.

(111) 203947 A. Wykreślono: FLIPSY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, STODZEW, Polska; Wpisano: SANTE A. KOWALSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 010827252.

(111) 192265 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „OPTIM” Spółka Jawna Jacek Karpiński, Leszek Cieślak,
Dobra, Polska 310131251; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWE ‘’OPTIM” JACEK KARPIŃSKI, LESZEK CIEŚLAK
SPÓŁKA JAWNA, Turek, Polska 310131251.
(111) 192289 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 192333 A. Wykreślono: PHILIPS LIGHTING POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piła, Polska
147031179; Wpisano: PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V., Eidhoven,
Holandia.
(111) 196100 A. Wykreślono: Novartis Consumer Health S.A.,
Prangins, Szwajcaria; Wpisano: GSK Consumer Healthcare S.A.,
Prangins, Szwajcaria.

(111) 203948 A. Wykreślono: FLIPSY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, STODZEW, Polska; Wpisano: SANTE A. KOWALSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 010827252.
(111) 203996 A. Wykreślono: Biuro Turystyki ZNP „Logostour” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska
350522925; Wpisano: „BIURO TURYSTYKI ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO „LOGOSTOUR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”, Warszawa, Polska 350522925.
(111) 204439 A. Wykreślono: NOVARTIS AG, BAZYLEA, Szwajcaria; Wpisano: Novartis Consumer Health S.A., Prangins, Szwajcaria.
(111) 204439 A. Wykreślono: Novartis Consumer Health S.A.,
Prangins, Szwajcaria; Wpisano: GSK Consumer Healthcare S.A.,
Prangins, Szwajcaria.
(111) 205253 A. Wykreślono: SUPERINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 361051733; Wpisano: Grzegorz Gordon, Gdynia, Polska 360054876; Sylwia Chojnacka-Gordon, Gdynia, Polska 360012607.
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(111) 205253 E. Wpisano: Na podstawie Regulaminu z dnia 21
marca 2019 r. ustanowiono wspólne prawo ochronne.
(111) 206729 A. Wykreślono: KAŹMIERCZAK GRZEGORZ,
KAŹMIERCZAK KAJETAN DRACO SPÓŁKA CYWILNA, Poznań, Polska; Wpisano: DRACO MACHINERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska
369446490.
(111) 207638 A. Wykreślono: BETTING COMPANY CYPRUS
LIMITED, NIKOZJA, Cypr; Wpisano: EBBENE SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
382579395.
(111) 207639 A. Wykreślono: BETTING COMPANY CYPRUS
LIMITED, NIKOZJA, Cypr; Wpisano: EBBENE SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
382579395.
(111) 207975 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
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(111) 221197 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 222792 A. Wykreślono: VALEANT PHARMACEUTICALS
IRELAND, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 223267 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 223777 D. Wpisano: „W dniu 7 października 2019 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 15109/19/100) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2625185 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-223777 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec PROSERVICE FINTECO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie”.

(111) 211558 A. Wykreślono: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072;
Wpisano: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245.

(111) 224051 A. Wykreślono: TURTLE ENTERTAINMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice,
Polska 142403601; Wpisano: ESL GAMING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 142403601.

(111) 212446 A. Wykreślono: PESA ENGINEERING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, Polska
302252848; Wpisano: POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ
SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, Polska 091267838.

(111) 224558 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

(111) 213375 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska 015585664;
Wpisano: EVELINE COSMETICS BRAND CONCEPT DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska
364377895.

(111) 225066 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

(111) 214214 A. Wykreślono: „ADAMED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 011369567; Wpisano: ADAMED PHARMA S.A., PIEŃKÓW, Polska.
(111) 214759 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 215003 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska; Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska 472293752.
(111) 215004 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

(111) 225067 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 225089 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 225090 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

(111) 216874 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

(111) 225628 D. Wpisano: „W dniu 2 października 2019 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 15110/19/812) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2624722 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-225628 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec PROSERVICE FINTECO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie”.

(111) 217834 A. Wykreślono: RANBAXY (POLAND) Sp. z o.o.,
Warszawa, Polska 011272365; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakroczym, Polska 016295922.

(111) 225687 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

(111) 219399 A. Wykreślono: Flipsy Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, Stodzew, Polska 141168799; Wpisano: SANTE A. KOWALSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 010827252.

(111) 225688 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

(111) 216532 A. Wykreślono: VALEANT PHARMACEUTICALS
IRELAND, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.

(111) 220332 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Metal-Rom” Maria Wolska, Lębork, Polska 005323647;
Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE „METAL-ROM” SPÓŁKA CYWILNA MACIEJ WOLSKI, EDYTA GÓRAL, Lębork,
Polska 770833548.

(111) 225855 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
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(111) 226016 A. Wykreślono: „JZO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Jelenia Góra, Polska 230267819; Wpisano: JZO
SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra, Polska 230267819.
(111) 226065 A. Wykreślono: ZPHU BAMAR MAŁGORZATA BANAŚ ROBERT BANAŚ SPÓŁKA CYWILNA, Czaniec, Polska ; Wpisano:
BANAŚ ROBERT, Andrychów, Polska.
(111) 226184 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 226814 A. Wykreślono: NIK-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Bobrowniki, Polska 276922613; Wpisano:
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda
Śląska, Polska 276922613.
(111) 226815 A. Wykreślono: NIK-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Bobrowniki, Polska 276922613; Wpisano:
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda
Śląska, Polska 276922613.
(111) 226816 A. Wykreślono: NIK-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Bobrowniki, Polska 276922613; Wpisano:
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda
Śląska, Polska 276922613.
(111) 226818 A. Wykreślono: NIK-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Bobrowniki, Polska 276922613; Wpisano:
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda
Śląska, Polska 276922613.
(111) 226819 A. Wykreślono: NIK-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Bobrowniki, Polska 276922613; Wpisano:
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda
Śląska, Polska 276922613.
(111) 226820 A. Wykreślono: NIK-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Bobrowniki, Polska 276922613; Wpisano:
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda
Śląska, Polska 276922613.
(111) 227486 A. Wykreślono: „CT-CARD LINK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015642994; Wpisano: „CT-CARD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015642994.
(111) 227487 A. Wykreślono: „CT-CARD LINK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015642994; Wpisano: „CT-CARD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015642994.
(111) 227488 A. Wykreślono: „CT-CARD LINK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015642994; Wpisano: „CT-CARD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015642994.
(111) 227656 A. Wykreślono: ČERVA EXPORT IMPORT A.S., HOSTIVICE, Czechy; Wpisano: ČERVA GROUP a.s., Jenec, Czechy.
(111) 228159 A. Wykreślono: ŚLĄSKIE CENTRUM IMPLANTOLOGII STOMATOLOGICZNEJ BIAŁY UŚMIECH WRZUŚ-WIELIŃSKI MARCIN I DARIA BIEGESZ SPÓŁKA CYWILNA, Rybnik, Polska
242809814; Wpisano: ŚLĄSKIE CENTRUM IMPLANTOLOGII STOMATOLOGICZNEJ BIAŁY UŚMIECH MARCIN WIELIŃSKI I DARIA BIEGESZ
- WIELIŃSKA SPÓŁKA CYWILNA, Rybnik, Polska 242809814.
(111) 229049 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

Nr 1/2020

(111) 229451 A. Wykreślono: NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bobrowniki, Polska 276922613; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda
Śląska, Polska 276922613.
(111) 229848 A. Wykreślono: „CLASSEN-POL” Spółka Akcyjna, Zwonowice, Polska 003445100; Wpisano: RUCKZUCK.BIZ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik, Polska
278269620.
(111) 230015 A. Wykreślono: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528; Wpisano: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968.
(111) 230177 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES Spółka
z o.o., Nagawczyna, Polska 691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279.
(111) 230354 A. Wykreślono: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528; Wpisano: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968.
(111) 230356 A. Wykreślono: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528; Wpisano: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968.
(111) 230357 A. Wykreślono: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528; Wpisano: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968.
(111) 230358 A. Wykreślono: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528; Wpisano: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968.
(111) 230359 A. Wykreślono: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528; Wpisano: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968.
(111) 230360 A. Wykreślono: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528; Wpisano: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968.
(111) 230590 A. Wykreślono: „iKoncept Wojtek Sobczyński”
Wojciech Sobczyński, Piaseczno, Polska 140883175; Wpisano: BEAUTY RELATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 365667448.
(111) 230760 A. Wykreślono: Lidia Zielińska, Promnice, Polska;
Wpisano: LIDIA ZIELIŃSKA, Koziegłowy, Polska.
(111) 230869 A. Wykreślono: HODER S.C. Stanisław Hoder,
Adam Hoder, Dankowice, Polska; Wpisano: HODER S.C. Hoder Stanisław, Adamaszek-Hoder Anna, Dankowice, Polska.
(111) 230999 A. Wykreślono: „CEBA” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Wrocław, Polska 004527649; Wpisano: „CEBA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oleśnica, Polska 004527649.
(111) 231014 A. Wykreślono: ŚLĄSKIE CENTRUM IMPLANTOLOGII STOMATOLOGICZNEJ BIAŁY UŚMIECH WRZUŚ-WIELIŃSKI MARCIN I DARIA BIEGESZ SPÓŁKA CYWILNA, Rybnik, Polska
242809814; Wpisano: ŚLĄSKIE CENTRUM IMPLANTOLOGII STOMATOLOGICZNEJ BIAŁY UŚMIECH MARCIN WIELIŃSKI I DARIA BIEGESZ
- WIELIŃSKA SPÓŁKA CYWILNA, Rybnik, Polska 242809814.
(111) 231075 A. Wykreślono: „AB” Spółka Akcyjna, Wrocław,
Polska 931908977; Wpisano: „AB SPÓŁKA AKCYJNA”, Magnice, Polska 931908977.

Nr 1/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 231150 A. Wykreślono: BUDCHEM Zakład Handlowo-Usługowy Józef Włodarczyk Spółka Jawna, Poznań, Polska
630280368; Wpisano: BUDCHEM ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY PIOTR WŁODARCZYK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska
630280368.
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no: YIELDBIRD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 120849171.
(111) 235383 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

(111) 231258 A. Wykreślono: CONDITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce,
Polska 290615410; Wpisano: CONDITE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, Polska 290615410.

(111) 235384 A. Wykreślono: ADAMED Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Pieńków, Polska 011369567; Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska 472293752.

(111) 231265 A. Wykreślono: JEPICO LIMITED, Ras Al Khaimah,
Zjednoczone Emiraty Arabskie; Wpisano: SVEDA- TECH S.R.O.,
Ostrava, Słowacja.

(111) 235917 A. Wykreślono: Novartis Consumer Health S.A.,
Prangins, Szwajcaria; Wpisano: GSK Consumer Healthcare S.A.,
Prangins, Szwajcaria.

(111) 231968 A. Wykreślono: MIROMETR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Cieszyn, Polska; Wpisano: DIEHL METERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bażanowice, Polska 070519466.

(111) 236067 A. Wykreślono: ZPR S.A., Warszawa, Polska; Wpisano: ZJEDNOCZONE PRZEDSIĘBIORSTWA ROZRYWKOWE SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska 010524149.

(111) 232183 A. Wykreślono: DOW CORNING CORPORATION,
MIDLAND, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: DOW SILICONES
CORPORATION, Midland, Stany Zjednoczone Ameryki.

(111) 236068 A. Wykreślono: ZPR S.A., Warszawa, Polska
010524149; Wpisano: ZJEDNOCZONE PRZEDSIĘBIORSTWA ROZRYWKOWE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010524149.

(111) 232184 A. Wykreślono: DOW CORNING CORPORATION,
MIDLAND, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: DOW SILICONES
CORPORATION, Midland, Stany Zjednoczone Ameryki.

(111) 237553 A. Wykreślono: Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „Melba” s.c. Irena Mędrala, Rafał Żak, Krzeszowice, Polska 350295636; Wpisano: „MELBA” SPÓŁKA CYWILNA A. MĘDRALA
I WSPÓLNICY, Krzeszowice, Polska 350295636.

(111) 232332 A. Wykreślono: NIK-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Bobrowniki, Polska 276922613; Wpisano:
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda
Śląska, Polska 276922613.

(111) 237985 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

(111) 233157 A. Wykreślono: Michał Kozłowski, Gdynia, Polska
220592728; Wpisano: MICHAŁ WILK, Gdynia, Polska.
(111) 233213 A. Wykreślono: ZPR S.A., Warszawa, Polska; Wpisano: ZJEDNOCZONE PRZEDSIĘBIORSTWA ROZRYWKOWE SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska 010524149.
(111) 233396 A. Wykreślono: OLEOFARM s.c. Marek Chrzanowski, Leszek Stanecki, Pietrzykowice, Polska 932802258; Wpisano: OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, Polska 932802258.
(111) 233406 A. Wykreślono: OLEOFARM s.c. Marek Chrzanowski, Leszek Stanecki, Pietrzykowice, Polska 932802258; Wpisano: OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, Polska 932802258.
(111) 233499 A. Wykreślono: RZEPISKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krzywaczka, Polska 356351442; Wpisano:
RZEPISKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skawina, Polska 356351442.
(111) 233500 A. Wykreślono: RZEPISKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krzywaczka, Polska 356351442; Wpisano:
RZEPISKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skawina, Polska 356351442.
(111) 233717 A. Wykreślono: Biuro Podróży STAR Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Lublin, Polska 060509079; Wpisano: Biuro Podróży STAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Konopnica, Polska 060509079.

(111) 238173 A. Wykreślono: ZIPCAR, INC., CAMBRIDGE, Stany
Zjednoczone Ameryki; Wpisano: ZIPCAR, INC., Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 239820 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 239821 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 239822 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 239823 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 239825 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 240933 A. Wykreślono: P.U.H. ŁUKASZ GOLD DRÓB Paweł Łukasz, Oława, Polska 930918181; Wpisano: ŁUKASZ JOANNA,
Oława, Polska.

(111) 233759 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

(111) 242397 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

(111) 234360 A. Wykreślono: PARTNER LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska
100048340; Wpisano: PARTNER LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wolbórz, Polska 100048340.

(111) 242597 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

(111) 234593 A. Wykreślono: ADTAILY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 120849171; Wpisa-

(111) 243712 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
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Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

(111) 243718 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

(111) 247454 A. Wykreślono: Opineo Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Wrocław, Polska 021269036; Wpisano: RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146127300.

(111) 244181 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

(111) 247554 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

(111) 244808 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

(111) 247556 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

(111) 244811 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

(111) 247578 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

(111) 244961 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

(111) 247772 A. Wykreślono: AMOCARAT SPÓŁKA AKCYJNA,
Czaniec, Polska 120563374; Wpisano: AMOCARAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czaniec, Polska 381622700.

(111) 245108 A. Wykreślono: Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy ALWERO Aleksandra i Roman Machelscy, Roman
Machelski, Hecznarowice, Polska 072267187; Wpisano: ALWERO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Hecznarowice,
Polska 243220390.
(111) 245499 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 245534 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska; Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska 472293752.
(111) 246573 D. Wykreślono: „W dniu 26 stycznia 2017 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód
w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
Akt KA.IX.Ns-Rej.Za 417/17/554) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2520305 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-246573 w celu zabezpieczenia
wierzytelności spółce Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec Bewa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ruszczynie”.
(111) 246580 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 246808 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „BINGO” GRZEGORZ BABANIEC, PIOTR GRABOWSKI, MIROSŁAW SZPAKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Radom, Polska
005097518; Wpisano: BINGOSPA POLSKA GRZEGORZ BABANIEC,
PIOTR GRABOWSKI, MIROSŁAW SZPAKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Milejowice, Polska 005097518.
(111) 247208 A. Wykreślono: NIK-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Bobrowniki, Polska 276922613; Wpisano:
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda
Śląska, Polska 276922613.
(111) 247296 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 247327 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;

(111) 248178 A. Wykreślono: GEOFFREY, LLC, WAYNE, Stany
Zjednoczone Ameryki; Wpisano: TRU KIDS INC., Parsippany, Stany
Zjednoczone Ameryki.
(111) 248223 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 248763 A. Wykreślono: MODERNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot, Polska 220896925; Wpisano: MODERNA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364635825.
(111) 248882 A. Wykreślono: AVENIR MEDICAL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siechnice, Polska
020450510; Wpisano: MEDSOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 020772796.
(111) 248882 A. Wykreślono: MEDSOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska
020772796; Wpisano: MEDSOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siechnice, Polska 020772796.
(111) 249863 D. Wpisano: „W dniu 8 listopada 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.. akt LD.XV.
Ns-Rej.Za 4860/19/046) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2628812 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-249863 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących spółce Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Ferax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli”.
(111) 250186 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 250300 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 252258 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 252896 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
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(111) 253134 A. Wykreślono: SORTER SPÓŁKA JAWNA KONRAD GRZESZCZYK MICHAŁ ZIOMEK, Warszawa, Polska 142446830;
Wpisano: SORTER MICHAŁ ZIOMEK SPÓŁKA JAWNA, Warszawa,
Polska 142446830.
(111) 253313 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 253314 A. Wykreślono: ADAMED CONSUMER HEALTHCARE SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska 008027620; Wpisano:
ADAMED PHARMA SA, PIENKÓW, Polska.
(111) 253315 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 253316 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 253317 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 253318 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 253319 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 253630 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 253797 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 253961 D. Wpisano: „W dniu 14 listopada 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.. akt
LD.XV.Ns-Rej.Za 4876/19/773) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2629145 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-253961 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Ferax
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej
Woli”.
(111) 255216 A. Wykreślono: Novartis Consumer Health S.A.,
Prangins, Szwajcaria; Wpisano: GSK Consumer Healthcare S.A.,
Prangins, Szwajcaria.
(111) 255288 A. Wykreślono: KRONWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, Polska; Wpisano:
KRONMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz, Polska 120180489.
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(111) 257977 A. Wykreślono: „POLSKIE ZDROJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska; Wpisano: ZL NAŁĘCZÓW ZDRÓJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Drzewce, Polska 431163464.
(111) 257977 A. Wykreślono: ZL NAŁĘCZÓW ZDRÓJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Drzewce, Polska 431163464; Wpisano: NAŁĘCZÓW ZDRÓJ
SPÓŁKA AKCYJNA, Drzewce, Polska 431163464.
(111) 258994 A. Wykreślono: LINTER SPÓŁKA AKCYJNA, Wolbrom, Polska 357211217; Wpisano: LINTER SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 357211217.
(111) 259427 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LINTER SPÓŁKA AKCYJNA, Wolbrom,
Polska 357211217; Wpisano: LINTER SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice,
Polska 357211217.
(111) 260274 A. Wykreślono: WASILEWSKA ANNA ORIENTANA, Warszawa, Polska 142366024; Wpisano: ORIENTANA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 383446443.
(111) 260787 A. Wykreślono: POLSKI WĘGIEL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamieniec, Polska; Wpisano: IMEX-PIECHOTA I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Opole, Polska 531293637.
(111) 261031 A. Wykreślono: ZDEBEL BEATA, ZDEBEL ARKADIUSZ HOTEL REZYDENCJA SPÓŁKA CYWILNA, Piekary Śląskie,
Polska; Wpisano: ZDEBEL BEATA, ZDEBEL ARKADIUSZ, ZDEBEL
DACJUSZ HOTEL REZYDENCJA SPÓŁKA CYWILNA, Piekary Śląskie,
Polska.
(111) 261263 A. Wykreślono: AMOCARAT SPÓŁKA AKCYJNA,
Czaniec, Polska 120563374; Wpisano: AMOCARAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czaniec, Polska 381622700.
(111) 261386 A. Wykreślono: SORTER SPÓŁKA JAWNA KONRAD GRZESZCZYK MICHAŁ ZIOMEK, Warszawa, Polska 142446830;
Wpisano: SORTER MICHAŁ ZIOMEK SPÓŁKA JAWNA, Warszawa,
Polska 142446830.
(111) 262179 A. Wykreślono: ADAMED CONSUMER HEALTHCARE SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska 008027620; Wpisano:
ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pieńków, Polska 364297127.
(111) 262179 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 264812 A. Wykreślono: MEBELPLAST Spółka Akcyjna,
Olsztyn, Polska; Wpisano: DFM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobre Miasto, Polska 511351882.
(111) 264903 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

(111) 256522 A. Wykreślono: PIEKARNIA WARMIŃSKA M.
ŁAWRUKAJTIS-KLIMKOWSKA, M. ŁAWRUKAJTIS SPÓŁKA JAWNA,
Braniewo, Polska 170340698; Wpisano: PIEKARNIA WARMIŃSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIELNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Braniewo, Polska 170340698.

(111) 264920 D. Wykreślono: „W dniu 1 marca 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 1310/18/720) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2562981 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-264920 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Paulinie Król zamieszkałej w Warszawie wobec FP Brand Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie”.

(111) 256916 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.

(111) 265421 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
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(111) 265509 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 265510 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

Nr 1/2020

Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 267354 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) 265594 A. Wykreślono: AMEDS CENTRUM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki,
Polska; Wpisano: Marek Filipek Prywatna Praktyka Lekarska Marek
Ryszard Filipek, Milanówek, Polska 141144416.

(111) 267356 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) 265744 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) 267357 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) 265745 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) 265746 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) 265747 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) 265748 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) 265790 A. Wykreślono: ADAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 011369567; Wpisano: ADAMED PHARMA SA, PIENKÓW, Polska.
(111) 265838 A. Wykreślono: ADAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 011369567; Wpisano: Matusiewicz Katarzyna ADAMED PHARMA S.A., PIEŃKÓW,
Polska.
(111) 266126 A. Wykreślono: ZENTAR TRZASKOWSKI, ŁAŃCZAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 302438228; Wpisano: AVACORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry, Polska 243326785.
(111) 266327 D. Wpisano: „W dniu 14 października 2019 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 15105/19/496) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2625885 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-266327 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec PROSERVICE FINTECO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie”.

(111) 267361 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) 267363 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) 267365 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) 267366 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) 267367 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) 267569 A. Wykreślono: FOOD SOLUTIONS BARMAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 120635820; Wpisano: BAROQUE
KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362456082.
(111) 267815 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) 267816 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) 266528 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

(111) 267817 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) 266529 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;

(111) 267818 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Pol-
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ska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 267819 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) 267820 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) 267821 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) 267822 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) 267823 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) 268143 D. Wpisano: „W dniu 14 października 2019 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 15086/19/364) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2625898 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-268143 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec PROSERVICE FINTECO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie”.
(111) 268881 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) 269248 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 269300 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) 270753 A. Wykreślono: IZOLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarszewy, Polska 190362112; Wpisano: IZOHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, Polska 191528483.
(111) 271180 A. Wykreślono: ADAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 011369567; Wpisano: ADAMED PHARMA SA, PIENKÓW, Polska.
(111) 271821 A. Wykreślono: IZOLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarszewy, Polska 190362112; Wpisano: IZOHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, Polska 191528483.
(111) 272580 A. Wykreślono: BLUE ANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141452603;
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Wpisano: HOTPOT MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147068202.
(111) 272735 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 272738 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 272823 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 273172 A. Wykreślono: FIORANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147161249; Wpisano: REDO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360096640.
(111) 273958 A. Wykreślono: FIORANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147161249; Wpisano: REDO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360096640.
(111) 273966 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 273971 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 273972 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 274382 D. Wykreślono: „W dniu 18 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 10420/17/075) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2495621 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-274382 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Alior Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec Proservice Finteco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
(111) 274723 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) 274819 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 274820 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 274822 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 275016 D. Wpisano: „W dniu 8 listopada 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
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LD.XV.Ns-Rej.Za 4856/19/131) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2628814 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-275016 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Ferax
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej
Woli”.
(111) 275345 A. Wykreślono: IZOLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarszewy, Polska 190362112; Wpisano: IZOHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
GDYNIA, Polska 191528483.
(111) 275393 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) 275453 A. Wykreślono: POLSKIE ZDROJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 140659578; Wpisano: ZL NAŁĘCZÓW ZDRÓJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Drzewce, Polska 431163464.
(111) 275453 A. Wykreślono: ZL NAŁĘCZÓW ZDRÓJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Drzewce, Polska 431163464; Wpisano: NAŁĘCZÓW ZDRÓJ
SPÓŁKA AKCYJNA, Drzewce, Polska 431163464.
(111) 275454 A. Wykreślono: POLSKIE ZDROJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 140659578; Wpisano: ZL NAŁĘCZÓW ZDRÓJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Drzewce, Polska 431163464.
(111) 275454 A. Wykreślono: ZL NAŁĘCZÓW ZDRÓJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Drzewce, Polska 431163464; Wpisano: NAŁĘCZÓW ZDRÓJ
SPÓŁKA AKCYJNA, Drzewce, Polska 431163464.
(111) 275662 A. Wykreślono: FIORANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147161249; Wpisano: REDO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360096640.
(111) 276460 A. Wykreślono: Novartis Consumer Health S.A.,
Prangins, Szwajcaria; Wpisano: GSK Consumer Healthcare S.A.,
Prangins, Szwajcaria.
(111) 277972 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 278111 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 278488 A. Wykreślono: POLSKIE ZDROJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 140659578; Wpisano: ZL NAŁĘCZÓW ZDRÓJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Drzewce, Polska 431163464.
(111) 278488 A. Wykreślono: ZL NAŁĘCZÓW ZDRÓJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Drzewce, Polska 431163464; Wpisano: NAŁĘCZÓW ZDRÓJ
SPÓŁKA AKCYJNA, Drzewce, Polska 431163464.
(111) 278528 D. Wpisano: W dniu 8 listopada 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
LD.XV.Ns-Rej.Za 4848/19/612) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2628819 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzie-

Nr 1/2020

lonym na znak towarowy R-278528 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Ferax
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej
Woli”.
(111) 279129 A. Wykreślono: RONGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rogoźno, Polska 302645690; Wpisano:
KATARZYNA TYBLEWSKA, Rogoźno, Polska.
(111) 279158 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 279408 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 279487 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 279488 A. Wykreślono: ADAMED CONSUMER HEALTHCARE SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska 008027620; Wpisano:
ADAMED PHARMA SA, PIENKÓW, Polska.
(111) 279628 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 279888 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 279895 A. Wykreślono: ADAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 011369567; Wpisano: ADAMED PHARMA SA, PIENKÓW, Polska.
(111) 280374 A. Wykreślono: FIORANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147161249;
Wpisano: REDO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360096640.
(111) 280379 A. Wykreślono: MERSIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, Polska 161539620; Wpisano:
ANETA GIBEK-WIŚNIEWSKA, Opole, Polska.
(111) 280682 A. Wykreślono: SENTE-SYSTEMY INFORMATYCZNE-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 932218559; Wpisano: SENTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, Polska 932218559.
(111) 280684 A. Wykreślono: SENTE-SYSTEMY INFORMATYCZNE-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 932218559; Wpisano: SENTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, Polska 932218559.
(111) 280802 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 280803 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 280932 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 281738 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
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Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 281739 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127; Wpisano:
ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska 472293752.
(111) 281876 A. Wykreślono: MERKUR 09 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141791245;
Wpisano: PGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 141791245.
(111) 282340 A. Wykreślono: CYBER PRODUCTIVITY SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska; Wpisano: CASHDIRECTOR SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska 141400865.
(111) 282487 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) 283164 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska; Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska 472293752.
(111) 283165 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127; Wpisano:
ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska 472293752.
(111) 283912 A. Wykreślono: NEW PRODUCT FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
180488016; Wpisano: FAL Services s.r.o., Horni Suchá, Czechy.
(111) 284114 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 284431 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 284488 A. Wykreślono: BLUE ANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141452603;
Wpisano: HOTPOT MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147068202.
(111) 284533 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 284584 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 180488016; Wpisano: NEW PRODUCT FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, Polska 180488016.
(111) 284584 A. Wykreślono: NEW PRODUCT FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
180488016; Wpisano: FAL Services s.r.o., Horni Suchá, Czechy.
(111) 284585 A. Wykreślono: NEW PRODUCT FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
180488016; Wpisano: FAL Services s.r.o., Horni Suchá, Czechy.
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(111) 285634 A. Wykreślono: CYBER PRODUCTIVITY SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska; Wpisano: CASHDIRECTOR SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska 141400865.
(111) 286164 A. Wykreślono: SPORTOWO.PL AGNIESZKA KOPCZYŃSKA, Poznań, Polska 300012420; Wpisano: AGNIESZKA KOPCZYŃSKA CRAFTMANO, Poznań, Polska 300012420.
(111) 286204 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 286897 A. Wykreślono: IBCOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011782971;
Wpisano: IBCOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011782971.
(111) 286898 A. Wykreślono: IBCOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011782971;
Wpisano: IBCOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011782971.
(111) 286899 A. Wykreślono: IBCOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011782971;
Wpisano: IBCOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011782971.
(111) 286900 A. Wykreślono: IBCOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011782971;
Wpisano: IBCOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011782971.
(111) 287439 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 288574 D. Wpisano: „W dniu 9 października 2019 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WR.VII.Ns-Rej.Za 4004/19/916) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2625507 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym na znak towarowy R-288574 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących SUZHOU VITAJOY BIO-TECH CO.,
LTD. z siedzibą w Suzhou, Chiny wobec Doroty Kościeszy zamieszkałej we Wrocławiu”.
(111) 289241 A. Wykreślono: ANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska; Wpisano: NEW PRODUCT
FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków,
Polska 180488016.
(111) 289241 A. Wykreślono: NEW PRODUCT FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
180488016; Wpisano: FAL Services s.r.o., Horni Suchá, Czechy.
(111) 289963 D. Wpisano: „Postanowieniem z dnia 8 czerwca
2015 r. (sygn.. akt: GD.IX.Ns-Rej.Za 1873/15/345), z dnia 5 sierpnia
2016 r. (sygn.. akt: GD.IX.Ns-Rej.Za 3980/16/709) oraz z dnia 29 marca 2019 r. (sygn.. akt: GD.IX.Ns-Rej.Za 1542/19/690) Sąd Rejonowy
Gdańsk-Północ w Gdańsku, IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2450506 zastaw
rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy
R.289963 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących
spółce mBank Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Bakalland Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.”

(111) 284937 A. Wykreślono: CYBER PRODUCTIVITY SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska; Wpisano: CASHDIRECTOR SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska 141400865.

(111) 290226 A. Wykreślono: FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
ONYX-TAXI JOLANTA SZEWCZYK, Bytom, Polska; Wpisano: NEKS
TAXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice,
Polska 381497608.

(111) 285210 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.

(111) 290290 A. Wykreślono: ADAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 011369567; Wpisano: ADAMED PHARMA S.A., Pieńków, Polska.

(111) 285437 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.

(111) 290361 A. Wykreślono: ADAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 011369567; Wpisano: ADAMED PHARMA SA, PIENKÓW, Polska.
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(111) 290597 A. Wykreślono: EL BOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa,
Polska 147139741; Wpisano: EL-BOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Konotopa, Polska
147139741.
(111) 291784 A. Wykreślono: TRADICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska 363945498; Wpisano: POLSKI PROGRAM WETERYNARYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska 368948283.
(111) 291907 A. Wykreślono: PH MANAGER PIOTR HOCHÓŁ, Dobra, Polska 123006846; Wpisano: ZDROWE LOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
368550149.
(111) 292517 A. Wykreślono: ANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska; Wpisano: NEW PRODUCT
FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków,
Polska 180488016.

Nr 1/2020

(111) 295597 A. Wykreślono: Novartis Consumer Health SA,
Prangins, Szwajcaria; Wpisano: GSK Consumer Healthcare S.A.,
Prangins, Szwajcaria.
(111) 295928 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 296512 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 296682 A. Wykreślono: POLSKIE ZDROJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 140659578; Wpisano: ZL NAŁĘCZÓW ZDRÓJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Drzewce, Polska 431163464.

(111) 292517 A. Wykreślono: NEW PRODUCT FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
180488016; Wpisano: FAL Services s.r.o., Horni Suchá, Czechy.

(111) 296682 A. Wykreślono: ZL NAŁĘCZÓW ZDRÓJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Drzewce, Polska 431163464; Wpisano: NAŁĘCZÓW ZDRÓJ
SPÓŁKA AKCYJNA, Drzewce, Polska 431163464.

(111) 292556 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

(111) 296725 A. Wykreślono: EXPRAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Morzywół, Polska 260723435; Wpisano: EXPRAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Końskie, Polska 260723435.

(111) 293366 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) 296858 A. Wykreślono: BERGMAN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 361221827; Wpisano: WATER BLOCK SWISS GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
380212733.

(111) 293469 A. Wykreślono: Marck Consumer Healthcare Limited, Feltham, Wielka Brytania; Wpisano: Procter & Gamble Health Limited, Weybridge, Wielka Brytania.

(111) 298185 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

(111) 293519 A. Wykreślono: POLSKIE ZDROJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 140659578; Wpisano: ZL NAŁĘCZÓW ZDRÓJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Drzewce, Polska 431163464.
(111) 293519 A. Wykreślono: ZL NAŁĘCZÓW ZDRÓJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Drzewce, Polska 431163464; Wpisano: NAŁĘCZÓW ZDRÓJ
SPÓŁKA AKCYJNA, Drzewce, Polska 431163464.
(111) 293577 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 293578 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 294393 A. Wykreślono: KOLORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Janki, Polska 146655251; Wpisano: KINGHOFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Janki, Polska 141759900.
(111) 295495 D. Wpisano: „W dniu 8 listopada 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
LD.XV.Ns-Rej.Za 4858/19/933) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2628813 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-295495 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Ferax
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej
Woli”.

(111) 298186 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 298836 D. Wpisano: „W dniu 16 października 2019 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 15473/19/244) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2626264 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-298836 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie wobec PANAWIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie”.
(111) 300013 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) 300138 A. Wykreślono: CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 341213022; Wpisano: CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Trępnowy, Polska 341213022.
(111) 300497 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 300881 A. Wykreślono: ARRANDCO INVESTMENTS LIMITED, Londyn, Wielka Brytania; Wpisano: CCBP LTD, Birmingham,
Wielka Brytania.
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(111) 301502 D. Wpisano: „W dniu 8 listopada 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt LD.XV.
Ns-Rej.Za 4852/19/527) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2628817 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-301502 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących spółce Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Ferax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli”.
(111) 301581 A. Wykreślono: ARRANDCO INVESTMENTS LIMITED, Londyn, Wielka Brytania; Wpisano: CCBP LTD, Birmingham,
Wielka Brytania.
(111) 301582 A. Wykreślono: ARRANDCO INVESTMENTS LIMITED, Londyn, Wielka Brytania; Wpisano: CCBP LTD, Birmingham,
Wielka Brytania.
(111) 301583 A. Wykreślono: ARRANDCO INVESTMENTS LIMITED, Londyn, Wielka Brytania; Wpisano: CCBP LTD, Birmingham,
Wielka Brytania.
(111) 301758 D. Wpisano: „W dniu 16 października 2019 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód
w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt KA.IX.Ns-Rej.Za 6599/19/457) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2626208 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-301758 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec ZDROWIT SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą
w Piekarach Śląskich”.
(111) 302189 D. Wpisano: „W dniu 14 października 2019 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 15118/19/020) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2625902 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-302189 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec PROSERVICE FINTECO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie”.
(111) 302569 A. Wykreślono: SPORTOWO.PL AGNIESZKA KOPCZYŃSKA, Poznań, Polska 300012420; Wpisano: AGNIESZKA KOPCZYŃSKA CRAFTMANO, Poznań, Polska 300012420.
(111) 302622 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 303693 D. Wpisano: „W dniu 18 października 2019 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód
w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt KA.IX.Ns-Rej.Za 6600/19/060) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2626434 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-303693 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec ZDROWIT SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą
w Piekarach Śląskich”.
(111) 304292 A. Wykreślono: LINTER SPÓŁKA AKCYJNA, Wolbrom, Polska 357211217; Wpisano: LINTER SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 357211217.
(111) 305623 A. Wykreślono: CYBER PRODUCTIVITY SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska 141400865; Wpisano: CASHDIRECTOR
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141400865.
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Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 307470 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE CENTER CRACOW JANUSZ NOWOSAD, LESZEK KOSZAŁKA
SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 003880823; Wpisano: Center Cracow Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Kraków, Polska 003880823.
(111) 307832 D. Wpisano: „Na mocy umowy z dnia 23 maja
2018 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na korzystanie z przedmiotowego znaku towarowego przez spółkę FOR JAZZ SPÓŁKA
ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa na czas nieokreślony.”
(111) 307832 A. Wykreślono: FUNDACJA JAZZ JAMBOREE, Warszawa, Polska 016314861; Wpisano: „FOR JAZZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
012070994.
(111) 307888 A. Wykreślono: CYBER PRODUCTIVITY SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska 141400865; Wpisano: CASHDIRECTOR
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141400865.
(111) 307906 A. Wykreślono: FM PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany Wrocławskie, Polska
022190615; Wpisano: FM ALDENTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 022190615.
(111) 307910 A. Wykreślono: FM PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany Wrocławskie, Polska
022190615; Wpisano: FM ALDENTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 022190615.
(111) 308134 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 308257 A. Wykreślono: FUNDACJA JAZZ JAMBOREE, Warszawa, Polska 016314861; Wpisano: „FOR JAZZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
012070994.
(111) 308272 A. Wykreślono: DIVERSE BRAND & MARKETING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360140340; Wpisano: ETOS S.A., Gdańsk, Polska 192975787.
(111) 308370 D. Wpisano: „W dniu 7 października 2019 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 15116/19/218) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2625161 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-308370 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec PROSERVICE FINTECO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie”.
(111) 308391 D. Wpisano: „W dniu 8 listopada 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
LD.XV.Ns-Rej.Za 4850/19/725) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2628818 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-308391 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Ferax
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej
Woli”.

(111) 306001 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127; Wpisano:
ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska 472293752.

(111) 308996 A. Wykreślono: MICHAŁ TROJANOWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE STANDA, Ząbki, Polska;
Wpisano: MICHAŁ TROJANOWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE STANDA, Ząbki, Polska; ZUZANNA BIZUNOWICZ ANDRE MODA MĘSKA, Warszawa, Polska.

(111) 307287 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;

(111) 308996 E. Wpisano: „Na podstawie Regulaminu z dnia
11 kwietnia 2019 r. ustanowiono wspólne prawo ochronne.”
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(111) 309286 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 309378 A. Wykreślono: AVENIR MEDICAL 2 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siechnice, Polska
020450510; Wpisano: AVENIR MEDICAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 368306219.
(111) 310062 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE HENRYK I ZBIGNIEW NEJMAN
AUTO-HAK SPÓŁKA JAWNA, Słupsk, Polska 770514270; Wpisano:
AUTO-HAK Sp. z o.o., Słupsk, Polska 770514270.
(111) 310119 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 310565 A. Wykreślono: ODWZOROWANIE MAGDALENA
MILEJSKA, Kraków, Polska 366929488; KATARZYNA KUROWSKA-LOEDL, Kraków, Polska; Wpisano: FROPT KUROWSKA-LOEDL, MILEJSKA SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 382377993.
(111) 310565 E. Wykreślono: Wspólne prawo ochronne.
(111) 310711 A. Wykreślono: IGLOOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 360461140; Wpisano: FAL Services s.r.o., Horni Suchá, Czechy.
(111) 310755 A. Wykreślono: IGLOOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 360461140; Wpisano: FAL Services s.r.o., Horni Suchá, Czechy.
(111) 311044 A. Wykreślono: X-International ApS, Frederiksberg, Dania; Wpisano: British American Tobacco (Brands) Limited,
Londyn, Wielka Brytania.
(111) 312376 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin 24, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
(111) 312673 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127; Wpisano:
ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska 472293752.
(111) 312674 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127; Wpisano:
ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska 472293752.
(111) 312944 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 312987 A. Wykreślono: ZHITANG GUO, Walendów, Polska; Wpisano: FEI CHEN, Mroków, Polska.
(111) 313806 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 314148 A. Wykreślono: GIVT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 365394387; Wpisano:
GIVT AG, Zug, Szwajcaria.
(111) 314495 A. Wykreślono: GIVT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 365394387; Wpisano:
GIVT AG, Zug, Szwajcaria.
(111) 314518 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 314605 A. Wykreślono: VALEANT PHARMACEUTICALS
IRELAND, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
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(111) 315045 A. Wykreślono: LABORATORIUM KOSMETYKÓW
NATURALNYCH FARMONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 364309008; Wpisano: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
356563730.
(111) 315858 D. Wpisano: „W dniu 8 listopada 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
LD.XV.Ns-Rej.Za 4866/19/452) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2628807 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-315858 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Ferax
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej
Woli”.
(111) 315899 A. Wykreślono: GIVT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 365394387; Wpisano:
GIVT AG, Zug, Szwajcaria.
(111) 316533 A. Wykreślono: Novartis Consumer Health S.A.,
Prangins, Szwajcaria; Wpisano: GSK Consumer Healthcare S.A.,
Prangins, Szwajcaria.
(111) 316593 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 316688 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE CENTER CRACOW JANUSZ NOWOSAD, LESZEK KOSZAŁKA
SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 003880823; Wpisano: Center Cracow Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Kraków, Polska 003880823.
(111) 316776 A. Wykreślono: IGLOOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 360461140; Wpisano: FAL Services s.r.o., Horni Suchá, Czechy.
(111) 317269 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 317378 A. Wykreślono: PPH KRYSTJAN JAN KRÓL, Starowa Góra, Polska 470591860; Wpisano: KRYSTJAN MARIUSZ ŁUKASZ
KRÓL SPÓŁKA JAWNA, Starowa Góra, Polska 382803013.
(111) 317494 A. Wykreślono: SYLWERIUSZ ŁYSIAK, Warszawa,
Polska; Wpisano: HF MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 366105327.
(111) 317941 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 318230 A. Wykreślono: PPHU MORZE MLEKA BOŻENA
NARUSZEWICZ, Ośno, Polska; Wpisano: POLSER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 871709511.
(111) 318552 D.  Wpisano: „Na mocy umowy z dnia 1 grudnia
2018 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez spółkę JEDNOSTKA KULTURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska na czas określony tj.
2 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy”.
(111) 319956 A. Wykreślono: GIVT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 365394387; Wpisano:
GIVT AG, Zug, Szwajcaria.
(111) 320257 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
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(111) 320258 A. Wykreślono: MAGDALENA WYSZOMIERSKA,
MELANIA WYSZOMIERSKA MOYE SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa,
Polska; Wpisano: MM GROUP SPÓŁKA CYWILNA M. WYSZOMIERSKA M. WYSZOMIERSKA-ORŁOWSKA, Warszawa, Polska 360425775.

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) 212575
(540) T.A.	
(511) 12, 21
(732) SPECIALITES T.A., 41 bis rue de LaonF-02150 SISSONNE (FR)
(151) 2019 03 28
(441) 2019 05 06
(581) 2019 04 18
(111) 350997
(540) SLN
(511) 1, 6
(732) ERAMET (Société anonyme),
Tour Maine Montparnasse,33 avenue du MaineF-75015 PARIS (FR)
(151) 2018 10 02
(441) 2018 11 26
(581) 2018 11 08
(111) 400283A
(540) METZ
(732) Metz Consumer Electronics GmbH,
Ohmstrasse 5590513 Zirndorf (DE)
(151) 2019 01 04
(441) 2019 04 29

(511) 9
(581) 2019 04 11

(111) 441316
(540) PLEIN SOLEIL
(511) 3
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER,
La Croix des ArchersF-56200 LA GACILLY (FR)
(151) 2018 12 20
(441) 2019 02 18
(581) 2019 01 31
(111) 822621
(540) nak
(511) 18, 25
(732) „NAK IPODIMATA ASTERIOS GEORGOUDAS SA”,
12 Makenzi King StreetGR-54622 Thessaloniki, zc (GR)
(151) 2019 03 07
(441) 2019 04 29
(581) 2019 04 11
(111) 844698
(540) KOROVKA
(531) CFE: 27.05.01, 28.05.00
(511) 30, 31, 33
(732) Public Joint-Stock Company „Krasnyj Octyabr”,
ul. Malaya Krasnoselskaya, d. 7, str. 24RU-107140 Moscow (RU)
(151) 2019 02 20
(441) 2019 04 15
(581) 2019 03 28
(111) 877363
(540) Bruno Visconti BV
(531) CFE: 26.01.19, 27.05.01
(511) 18
(732) Agroskin Vyacheslav Grigorevich,
kv. 4, d. 11,Severnaya 7-ya liniya Str.RU-127204 Moscow (RU)
(151) 2018 04 18
(441) 2019 02 18
(581) 2018 09 27
(111) 889629
(540) HEAR THE WORLD
(511) 9, 10, 41, 44
(732) Sonova Holding AG, Laubisrütistrasse 28CH-8712 Stäfa (CH)
(151) 2019 01 16
(441) 2019 02 18
(581) 2019 01 31
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(111) 994647
(540) SIDERIA
(511) 23
(732) KB SEIREN, LTD.,
6-1-1, Shimokoubata-cho,Sabae-shiFukui 916-0038 (JP)
(151) 2019 03 29
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25
(111) 1000607
(540) TRI-STAND
(511) 6
(732) SKYSLIMIT AG, Im Klosteracker 35CH-4103 Bottmingen (CH)
(151) 2019 03 14
(441) 2019 04 29
(581) 2019 04 11
(111) 1055400
(540) FIRE & ICE
(511) 33
(732) „WINE INTERNATIONAL PROJECT”
O.O.O., M. Eminescu street, 5MD-2012 Kishinev (MD)
(151) 2019 01 10
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1141161
(540) KLIMATEX
(511) 25
(732) KLIMATEX, a.s., Šujanovo nám. 3CZ-658 61 Brno (CZ)
(151) 2019 04 23
(441) 2019 05 27
(581) 2019 05 09
(111) 1158293
(540) VILLA ALBA
(511) 32, 33
(732) Fabrice Fagedet, 2 place des NegriersF-44116 Vieillevigne (FR)
(151) 2019 04 05
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25
(111) 1160735
(540) G
(531) CFE: 26.01.01, 29.01.01
(732) Goldschmidt Thermit GmbH,
Hugo-Licht-Straße 304109 Leipzig (DE)
(151) 2019 02 14
(441) 2019 04 15

(511) 1, 9, 19, 37
(581) 2019 03 28

(111) 1185563
(540) parts2clean
(511) 16, 35, 41
(732) Deutsche Messe AG, Messegelände30521 Hannover (DE)
(151) 2019 04 04
(441) 2019 05 06
(581) 2019 04 18
(111) 1217816
(540) BestView
(531) CFE: 01.15.09, 26.11.12, 27.05.11
(511) 3, 5, 9, 21
(732) DIRK ROSSMANN GMBH,
ISERNHÄGENER STRASSE 16 30938 BURGWEDEL (DE)
(151) 2014 04 03
(441) 2014 11 10
(581) 2014 10 02
(111) 1219150
(531) CFE: 01.15.11, 28.05.00, 29.01.12
(511) 5, 29, 32, 35, 43
(732) Open Joint Stock Company, „Molochny kombinat
Voronegsky”, 45 Strelkovoy Divizi, 259RU-394016 Voroneg (RU)
(151) 2019 02 08
(441) 2019 04 15
(581) 2019 03 28
(111) 1225313
(540) Gabriel GABRIEL
(531) CFE: 03.01.16, 26.01.18, 27.05.13, 28.03.00
(511) 28
(732) QINGDAO SPRINRAY CO., LTD,
B-1504,35 Zhangzhou Yi Road,QingdaoShangdong (CN)
(151) 2019 02 26
(441) 2019 04 15
(581) 2019 03 28
(111) 1240431
(540) ESTO
(511) 9
(732) ELECTRO SISTEM S.R.L.,
Str. 8 Martie No.4B,Baia Mare430406 Judet Maramures (RO)
(151) 2017 07 03
(441) 2019 02 18
(581) 2018 09 27
(111) 1256033
(540) Akkim
(531) CFE: 26.01.06, 27.05.07, 29.01.13
(511) 1
(732) AK-KIM KIMYA A SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI,
Visnezade Mahallesi SüleymanSeba Caddesi No:82Maçka Besiktas
Istanbul (TR)
(151) 2019 04 24
(441) 2019 06 03
(581) 2019 05 16
(111) 1283545
(540) b1
(531) CFE: 26.01.18, 26.03.01, 27.05.01, 27.07.17
(511) 38
(732) Beats Electronics,
LLC, 8600 Hayden PlaceCulver City CA 90232 (US)
(151) 2019 04 10
(441) 2019 05 20
(581) 2019 05 02

(111) 956549
(540) NILL’S
(531) CFE: 27.05.01
(511) 20
(732) NESLİ MOBİLYA KOLTUK ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, İnegöl Ankara,Kara Yolu 2.KM. No:
BilaİNEGÖL/BURSA (TR)
(151) 2019 03 29
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25

(111) 1287422
(540) b1
(531) CFE: 26.01.18, 26.03.24, 27.05.08, 27.07.01
(732) Beats Electronics, LLC,
8600 Hayden PlaceCulver City CA 90232 (US)
(151) 2019 04 10
(441) 2019 05 13

(111) 991649
(540) Dermacol DC
(531) CFE: 26.01.18, 27.05.22
(511) 3
(732) Dermacol, a.s., Výtvarná 1023/4CZ-161 00 Praha 6 (CZ)
(151) 2019 03 21
(441) 2019 04 29
(581) 2019 04 11

(111) 1301308
(540) DOR
(511) 33
(732) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,
întreprindere mixtă, Etulia, VulcăneștiMD-5352 UTA Găgăuzia (MD)
(151) 2019 03 07
(441) 2019 04 29
(581) 2019 04 11

(511) 41
(581) 2019 04 25
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(111) 1308166
(540) FRATINI
(531) CFE: 05.01.05, 25.01.15, 26.01.03, 29.01.12
(511) 33
(732) TENUTA HORTENSE S.r.l., Piazza Strozzi 1I-50123 Firenze (IT)
(151) 2019 03 28
(441) 2019 05 20
(581) 2019 05 02
(111) 1314171
(540) EIGHT INTERNATIONAL
(511) 35, 36
(732) 8-Eight International (Groupement d’intérêt économique),
12, rue Jean EnglingLuxembourgL-1466 (LU)
(151) 2016 06 29
(441) 2016 11 07
(581) 2016 10 13
(111) 1337412
(540) peek-a-boo
(531) CFE: 07.15.08, 27.05.02, 29.01.13
(511) 5
(732) Core Business Solutions LTD, Cork Street-5, Belize CityBelize (BZ)
(151) 2019 03 27
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25
(111) 1339315
(540) myCANAL
(531) CFE: 26.04.02, 27.05.09
(511) 9, 16, 35, 38, 41, 42
(732) GROUPE CANAL+,
1 Place du SpectacleF-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR)
(151) 2019 01 18
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07
(111) 1340127
(540) TBC THE BESPOKE CLUB
(531) CFE: 09.05.01, 24.03.07, 26.11.14
(511) 14, 18, 25, 35, 40, 45
(732) CRONMAR OVERSEAS LIMITED,
Neas Egkomis 33, NBC Office 105 EgkomiCY-2409 Nycosia (CY)
(151) 2016 11 24
(441) 2017 05 08
(581) 2017 04 20
(111) 1344747
(531) CFE: 26.01.18, 28.05.00, 29.01.12
(511) 30, 31
(732) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI
OTVETSTVENNOSTIYOU „PROGRESS”,
pr. Lenina, d. 21V, of. 406, RU-454091 Chelyabinsk (RU)
(151) 2019 03 29
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25
(111) 1349957
(540) Tutubi Orthopedic Kids Shoes
(531) CFE: 27.05.17, 29.01.12
(511) 10, 25, 35
(732) TRUGAY MISIRLI, Aymakoop Sanayi Sitesi A7 Blok
No:43Ikitelli BasaksehirIstanbul (TR)
(151) 2016 10 19
(441) 2017 07 03
(581) 2017 06 15
(111) 1368026
(540) Opera Omnia
(531) CFE: 07.05.05, 27.05.10, 29.01.12
(732) RAI-Radiotelevisione italiana Spa,
Viale Mazzini, 14I-00195 Roma (IT)
(151) 2019 03 11
(441) 2019 04 29

(511) 41
(581) 2019 04 11

(111) 1371976
(540) AQUALOON
(531) CFE: 01.15.15, 26.04.18
(511) 1, 6, 7, 11, 19, 28
(732) STARMATRIX GROUP INC., 10/F, Yaju Commercial Center,59
Zhongshan West Road,Runzhou District,Zhenjiang City212004
Jiangsu Province (CN)
(151) 2017 08 08
(441) 2017 11 13
(581) 2017 10 26
(111) 1372605
(540) MAGCOMBOK
(511) 5, 35, 44
(732) VITASLIM OOD, 18 Shipchenski Prohod Blvd,
Galaxy Trade Cente, floor 8, office 802BG-1113 Sofia (BG)
(151) 2019 04 04
(441) 2019 06 03
(581) 2019 05 16
(111) 1376978
(540) Softlist
(531) CFE: 26.01.06
(511) 35, 42
(732) Koziarevych Dmytro Viktorovych, vul. Pechenihivska,
bud. 8, kv. 91m. Kyiv 04107 (UA); Prokopenko Dmytro Yuriiovych,
vul. Tychyny, bud. 20, kv. 67m. Ivano-Frankivsk 76019 (UA)
(151) 2017 04 03
(441) 2017 12 11
(581) 2017 11 23
(111) 1377857
(540) AGLANDIN
(732) Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H.,
Schloßplatz 1A-8502 Lannach (AT)
(151) 2019 03 21
(441) 2019 04 29

(511) 5
(581) 2019 04 11

(111) 1379843
(540) Greenfield
(531) CFE: 27.05.02
(511) 30
(732) Limited Liability Company «ORIMI», 15/4 plot, 1-st
Microrayon Street,Sverdlov factory settlement,Vsevolozhsk
districtRU-188682 Leningrad oblast (RU)
(151) 2018 09 20
(441) 2018 11 26
(581) 2018 11 08

Nr 1/2020

(111) 1382024
(540) JOYCO
(531) CFE: 03.01.15, 08.01.20, 19.03.03, 29.01.15
(511) 30
(732) „GRAND CANDY” LLC, Masis str. 310061 YEREVAN (AM)
(151) 2019 02 05
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25
(111) 1382775
(540) Qlux plastic
(531) CFE: 27.05.07, 29.01.12
(511) 21
(732) LÜKS PLASTİK İNŞ. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,
İstoç 12. Ada No:77-79Bağcılar İstanbul (TR)
(151) 2019 03 01
(441) 2019 04 15
(581) 2019 03 28
(111) 1388975
(540) INTERMeD
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.12
(511) 3, 5, 9, 10, 16, 35
(732) ISG Intermed Service GmbH & Co. KG,
Spandauer Straße 24-2621502 Geesthacht (DE)
(151) 2017 08 04
(441) 2018 03 05
(581) 2018 02 15
(111) 1390240
(540) PLC MERKEZİ
(531) CFE: 27.05.10, 29.01.12
(511) 35, 37, 41, 42
(732) PLC MERKEZİ ELEKTRONİK OTOMASYON SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ, BAĞLARBAŞI MAH. SAKARYA SOK. NO:13 K:23MALTEPE/İSTANBUL (TR)
(151) 2017 07 31
(441) 2018 03 12
(581) 2018 02 22
(111) 1397165
(540) brit
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.12
(511) 1, 8, 17, 19
(732) PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT, Kab. 2401,
Ch.Pom. 1N, Liter A,Dom 3-5, Pochtamtskaya UlitsaRU-190000 ST
PETERSBURG (RU)
(151) 2018 06 20
(441) 2018 07 30
(581) 2018 07 12
(111) 1403857
(540) auto WORLD
(531) CFE: 01.05.01, 24.17.25, 29.01.04
(511) 12, 35, 37, 39, 42
(732) RENAULT RETAIL GROUP,
2 avenue Denis PapinF-92140 Clamart (FR)
(151) 2018 01 11
(441) 2018 11 19
(581) 2018 11 01
(111) 1406670
(540) MYOTOR
(511) 5
(732) PLT Health Solutions-Laila Nutraceuticals, LLC,
119 Headquarters PlazaMorristown NJ 07960 (US)
(151) 2018 10 24
(441) 2018 11 26
(581) 2018 11 08
(111) 1407521
(540) MRIYA AGROHOLDING
(531) CFE: 05.07.02, 28.05.00, 29.01.13
(511) 35, 36, 37, 39, 40, 44
(732) Mriya Trading (Cyprus) Limited,
Nikis 20, Office 400CY-1086 Nicosia (CY)
(151) 2017 12 14
(441) 2018 07 02
(581) 2018 06 14
(111) 1411042
(540) KJ POWER GENERATOR
(531) CFE: 27.05.10, 29.01.12
(511) 7
(732) KÜRKÇÜOĞLU JENERATÖR SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ, Sanayi Mah. Uran Sok. No:3PendikIstanbul (TR)
(151) 2017 12 05
(441) 2018 07 23
(581) 2018 07 05
(111) 1411090
(540) LIA MOTORS
(531) CFE: 03.03.01, 27.05.10, 29.01.12
(511) 7, 12, 35, 37
(732) Lobur Igor Oleksandrovych,
vul. Sribnokilska, 1, kv. 457m. Kyiv 02095 (UA)
(151) 2018 02 13
(441) 2018 07 23
(581) 2018 07 05
(111) 1418451
(531) CFE: 01.03.01, 06.19.01, 14.01.01
(511) 6, 7, 19, 37, 39, 40, 42
(732) Joint-Stock Company „GRUPPA CHTPZ”,
Kotelnicheskaya emb., 1/15, BRU-115172 Moscow (RU)
(151) 2018 03 02
(441) 2018 09 03
(581) 2018 08 16
(111) 1422506
(540) SANTORO
(511) 33
(732) SAN MARZANO VINI S.P.A.,
Via Mons. Antonio Bello,
9I-74020 San Marzano di San Giuseppe (TA) (IT)
(151) 2018 05 28
(441) 2018 10 01
(581) 2018 09 13
(111) 1425329
(540) KERAMAX
(531) CFE: 27.05.01
(511) 1, 6, 7, 8, 9, 35
(732) Public Joint-Stock Company „CHTPZ”,
Mashinostroiteley str., 21RU-454129 Chelyabinsk (RU)
(151) 2018 04 27
(441) 2019 06 03
(581) 2019 05 16

Nr 1/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 1426234
(540) Halex
(511) 6, 7, 40, 42
(732) Halex Holding GmbH, lndustriestraße 952457 Aldenhoven (DE)
(151) 2018 06 15
(441) 2018 10 22
(581) 2018 10 04
(111) 1426458
(531) CFE: 26.11.03
(511) 9, 16, 35, 38, 39, 42
(732) Biella-Neher Holding AG,
Erlenstrasse 44CH-2555 Brügg b. Biel (CH)
(151) 2018 08 03
(441) 2018 10 22
(581) 2018 10 04
(111) 1427833
(540) Fels CalciFlu
(732) FELS-WERKE GmbH,
Geheimrat-Ebert-Straße 1238640 Goslar (DE)
(151) 2018 08 07
(441) 2018 10 29

(511) 1, 2, 5
(581) 2018 10 11

(111) 1428824
(540) Gin Tonic
(511) 31
(732) Rosen Tantau KG, Tornescher Weg 1325436 Uetersen (DE)
(151) 2018 09 07
(441) 2018 11 05
(581) 2018 10 18
(111) 1429675
(540) BREYANZI
(511) 5
(732) Juno Therapeutics, Inc.,
400 Dexter Avenue North, Suite 1200Seattle WA 98109 (US)
(151) 2019 03 26
(441) 2019 04 29
(581) 2019 04 11
(111) 1431002
(531) CFE: 28.05.00
(511) 9, 38, 41
(732) GLENDLANE HOLDING LIMITED, Spyrou Kyprianou 27,
EY House, 1st floor, Mesa Geitonia CY-4003 Limassol (CY)
(151) 2018 08 31
(441) 2018 11 19
(581) 2018 11 01
(111) 1432925
(540) MacCoffee
(531) CFE: 01.15.11, 08.01.19, 25.01.19,
26.04.18, 26.11.08, 29.01.14
(511) 30
(732) Future Enterprises Pte. Ltd., 31 Harrison Road,#08-01, Food
Empire Business SuitesSingapore 369649 (SG)
(151) 2019 04 05
(441) 2019 05 20
(581) 2019 05 02
(111) 1433973
(540) LACIUM
(732) ZDROVIT ROMANIA SRL,
Str. Sevastopol Nr. 13-17, Sector 1Bucuresti (RO)
(151) 2018 08 22
(441) 2018 12 03

(111) 1442007
(540) BECMYA
(732) Celgene Corporation,
86 Morris AvenueSummit NJ 07901 (US)
(151) 2019 03 26
(441) 2019 04 29

227
(511) 5
(581) 2019 04 11

(111) 1442443
(531) CFE: 28.03.00
(511) 33
(732) Hekou district bohai road Ming zhe nong jia le xiao Guo tai
restaurant, West Section of Bohai Road, Hekou District,Dongying
City257000 Shandong Province (CN)
(151) 2018 11 07
(441) 2019 01 21
(581) 2019 01 03
(111) 1442447
(540) TUBA
(531) CFE: 27.05.17
(511) 7
(732) TAIZHOU TOOL-BAR MACHINERY CO., LTD.,
Yingbin Road, Songmen Town, WenlingZhejiang (CN)
(151) 2018 08 10
(441) 2019 01 21
(581) 2019 01 03
(111) 1442522
(531) CFE: 28.03.00
(511) 37
(732) DONGYING XINDA CREDIT EVALUATION CO., LTD., ROOM
334, NO. 20 ECO-VALLEY,NO.38 HUANGHE ROAD,DONGYING
DISTRICT,DONGYING CITY257000 SHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2018 11 15
(441) 2019 01 21
(581) 2019 01 03
(111) 1442530
(540) JUNQI
(531) CFE: 26.11.08, 28.03.00
(511) 10
(732) SUZHOU SUNING UNDERPAD CO., LTD, NO.70, YONG
AN ROAD,XUGUAN INDUSTRIAL PARK,HIGH-TECH DISTRICT,
SUZHOUJIANGSU (CN)
(151) 2018 11 15
(441) 2019 01 21
(581) 2019 01 03

(511) 3, 5, 10

(111) 1444300
(531) CFE: 26.04.02
(511) 35, 38, 41
(732) Kienbaum Consultants International GmbH,
Edmund-Rumpler-Straße 551149 Köln (DE)
(151) 2018 10 01
(441) 2019 01 28
(581) 2019 01 10

(581) 2018 11 15

(111) 1444753
(540) K.Edge
(511) 9, 42
(732) Körber AG, Anckelmannsplatz 120537 Hamburg (DE)
(151) 2018 11 14
(441) 2019 02 04
(581) 2019 01 17

(111) 1434061
(540) record BLASI a record brand
(531) CFE: 24.15.21, 26.04.09, 26.11.01, 27.05.09
(511) 6, 7, 9, 19
(732) record international ag,
Allmendstrasse 24CH-8320 Fehraltorf (CH)
(151) 2018 09 11
(441) 2018 12 03
(581) 2018 11 15

(111) 1445229
(540) HERMES WEBDO
(511) 18
(732) HERMES INTERNATIONAL,
24 rue du Faubourg Saint-HonoréF-75008 PARIS (FR)
(151) 2018 11 29
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24

(111) 1434100
(531) CFE: 28.03.00
(511) 42
(732) Hekou District Liuhe Xinbo Engineering Design Center,
No. 383, Building A,Zhongyang Street, Hean Community,Hekou
District, Dongying CityShandong Province (CN)
(151) 2018 08 10
(441) 2018 12 03
(581) 2018 11 15

(111) 1445234
(540) Fastrek
(531) CFE: 26.04.04, 27.05.24
(511) 18, 25, 35
(732) Quanzhou City Licheng Fudali Bags Co., Ltd., 1-2 Floor, No.
7, Yuan’an South Road,Jiangnan High-tech ElectronicInformation
Industrial Park,Licheng District,Quanzhou City362000 Fujian
Province (CN)
(151) 2018 10 31
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24

(111) 1434128
(531) CFE: 28.03.00
(511) 42
(732) Hekou District Liuhe Xinbo Engineering Design Center,
No. 383, Building A,Zhongyang Street, Hean Community,Hekou
District, Dongying CityShandong Province (CN)
(151) 2018 08 10
(441) 2018 12 03
(581) 2018 11 15

(111) 1445269
(540) ZHONGLUHUILIAN
(531) CFE: 28.03.00
(511) 42
(732) Dongying Huilian Financial Services Co.,Ltd., No. 533,
Building A, Central Street,Hean Community,Hekou District,
Dongying CityShandong Province (CN)
(151) 2018 10 31
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24

(111) 1435041
(540) Genesis
(511) 10
(732) CUTTING EDGE,
770 rue Alfred Nobel,Immeuble le NobelF-34000 Montpellier (FR)
(151) 2018 09 27
(441) 2018 12 10
(581) 2018 11 22

(111) 1445284
(531) CFE: 28.03.00
(511) 41
(732) Dongying Huilian Financial Services Co.,Ltd., No. 533,
Building A, Central Street,Hean Community,Hekou District,
Dongying CityShandong Province (CN)
(151) 2018 10 31
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24

(111) 1435251
(540) HOSPITALITY GRAPH
(511) 9, 35, 42, 45
(732) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,
Metro-Strasse 140235 Düsseldorf (DE)
(151) 2018 09 17
(441) 2018 12 10
(581) 2018 11 22
(111) 1441478
(540) ABECMA
(732) Celgene Corporation,
86 Morris AvenueSummit NJ 07901 (US)
(151) 2019 03 26
(441) 2019 04 29

(511) 5
(581) 2019 04 11

(111) 1446338
(540) HELLO
(732) Zarate Corporation N.V., Penstraat 35 (CW)
(151) 2018 03 12
(441) 2019 02 18

(511) 34
(581) 2019 01 31

(111) 1447880
(540) SUN SONG
(511) 3
(732) M. Loris RONDE, 5 avenue Marc LaurentF-78370 Plaisir (FR)
(151) 2018 11 02
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07

228
(111) 1449168
(540) LVM
(732) LOUIS VUITTON MALLETIER,
2 rue du Pont-NeufF-75001 Paris (FR)
(151) 2018 11 02
(441) 2019 03 04

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(511) 9, 14, 18, 25
(581) 2019 02 14

(111) 1449538
(540) RAISINETS
(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) 1449566
(540) DurableMax
(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 04
(581) 2019 02 14
(111) 1451821
(540) FAVORIT
(732) PREMIER-TOBACCO S.R.L.,
str.Columna nr.108 MD-2012 Chişinău (MD)
(151) 2018 12 13
(441) 2019 03 11
(111) 1452758
(540) 408
(732) LOUIS VUITTON MALLETIER,
2 rue du Pont-NeufF-75001 Paris (FR)
(151) 2018 11 07
(441) 2019 03 18

(511) 34
(581) 2019 02 21
(511) 9, 14, 18, 25
(581) 2019 02 28

(111) 1453512
(540) K ORGANİKKİMYA
(531) CFE: 26.05.09, 27.05.09, 29.01.12
(511) 1, 2
(732) ORGANİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ,
Barbaros Mahallesi,Tophanelioğlu Caddesi No:54,Altunizade
Üsküdarİstanbul (TR)
(151) 2019 04 02
(441) 2019 05 20
(581) 2019 05 02
(111) 1454665
(540) ARTİKON
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.12
(511) 7, 35
(732) OSMANLİMAN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ, Ikittelli Osb Mah. Atatürk Blv.,Haseyad 1. Kısım Sitesi No:
60/1/2D,BaşakşehirIstanbul (TR)
(151) 2019 03 27
(441) 2019 05 27
(581) 2019 05 09
(111) 1455175
(540) EMINENT GOLD
(511) 31
(732) TEKRO, spol. s r.o., Višňová 484/2CZ-140 00 Praha 4 (CZ)
(151) 2018 08 30
(441) 2019 04 01
(581) 2019 03 14
(111) 1455199
(540) GRANADILLA
(511) 36, 42
(732) Granadilla Ltd, 86-90 Paul StreetLONDON EC2A 4NE (GB)
(151) 2018 10 30
(441) 2019 04 01
(581) 2019 03 14
(111) 1455210
(540) SITADIAB
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt., Gyömröi út 19-21H-1103 Budapest (HU)
(151) 2018 12 18
(441) 2019 04 01
(581) 2019 03 14
(111) 1455802
(540) Collanol
(511) 5, 35, 44
(732) VITASLIM OOD, Shipchenski Prohod Blvd 18,
Galaxy Trade Center, floor 8, office 802BG-1113 Sofia (BG)
(151) 2019 04 04
(441) 2019 06 03
(581) 2019 05 16
(111) 1456278
(540) REMOVAL S
(531) CFE: 27.05.09
(511) 3, 5, 8, 10, 35, 41, 44
(732) PHIACADEMY DOO BEOGRAD,
Bulevar Oslobođenja 13711000 Beograd (RS)
(151) 2018 11 09
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21
(111) 1456365
(540) ID lab
(531) CFE: 01.15.25, 05.05.19, 26.13.25, 27.05.09, 29.01.13 (511) 37, 42
(732) KNAUF INDUSTRIES GESTION, SAS,
ZA-rue PrincipaleF-68600 WOLFGANTZEN (FR)
(151) 2019 01 03
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21
(111) 1456487
(540) COLLECTION UNV
(531) CFE: 27.05.09
(511) 18, 25, 35
(732) YMO TEKSTİL İNŞAAT SANAYI İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ, Eski Habipler Mahallesi,Eski Edirne Asfaltı, No:987/
ASultangazi-Istanbul (TR)
(151) 2018 08 27
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21

Nr 1/2020

(111) 1456517
(531) CFE: 03.04.07, 26.01.03
(511) 6, 11, 14, 18, 20, 21, 24, 27
(732) Diga Holding b.v., Lange Heide 6NL-5993 PB Maasbree (NL)
(151) 2018 12 12
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21
(111) 1456575
(540) SDM Sergio Di Mare Since 1975
(531) CFE: 05.13.01, 24.01.15, 24.09.05,
26.04.05, 27.05.09, 27.07.01
(511) 24, 25, 26
(732) HARIS GEGIĆ, Stevana Nemanje 011/K/0136300 Novi Pazar (RS)
(151) 2018 11 12
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21
(111) 1456644
(540) SMRT
(511) 5, 42, 44
(732) Orthocell Limited,
Building 191,Murdoch University,South StMURDOCH WA 6150 (AU)
(151) 2019 01 31
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21
(111) 1457283
(540) SHATO de KOTE
(531) CFE: 27.05.01
(511) 33
(732) Naukovo-vyrobnyche pidpryiemstvo „NYVA” u vyhliadi
tovarystva z obmezhenoiu vidpovidalnistiu,
vul. 40-richchia Peremohy 1,smt. Tairove,Ovidiopolskyi
raionOdeska oblast 65496 (UA)
(151) 2019 04 09
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25
(111) 1457285
(540) GlamBee
(531) CFE: 03.13.04, 27.05.01, 29.01.13
(511) 3, 8, 16, 18, 20, 21
(732) DAUDETTE ENTERPRISES LIMITED,
Agiou Epifaniou, 14,ArchangelosCY-2055 Nicosia (CY)
(151) 2018 11 26
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21
(111) 1457305
(540) FRUIT-TELLA GOOD FOR YOU (511) 29, 30
(732) Perfetti Van Melle Benelux B.V.,
Zoete Inval 20NL-4815 HK Breda (NL)
(151) 2019 02 05
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21
(111) 1457323
(540) ARKEL ARCLOUD
(531) CFE: 26.03.01, 26.07.18, 26.11.09, 27.05.09, 29.01.13
(511) 9
(732) ARKEL ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ, Eyüp Sultan Mah.,Şah Cihan Cad. No:69/
BSancaktepeTR-34775 Istanbul (TR)
(151) 2018 12 27
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21
(111) 1457390
(540) Youngme
(531) CFE: 27.05.17
(511) 5, 29, 30, 31, 32
(732) SHANGHAI LYFEN CO., LTD., No.300,
Jiufu Road,Jiuting Town,Songjiang District201615 Shanghai (CN)
(151) 2018 09 04
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21
(111) 1457464
(531) CFE: 28.03.00
(511) 5, 29, 30, 31, 32, 33
(732) SHANGHAI LYFEN CO., LTD., No.300,
Jiufu Road,Jiuting Town,Songjiang District201615 Shanghai (CN)
(151) 2018 09 04
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21
(111) 1457487
(540) R2T
(511) 1, 42
(732) Commonwealth Scientific and Industrial Research
Organisation, Clunies Ross St.Acton ACT 2601 (AU)
(151) 2019 01 17
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21
(111) 1457524
(531) CFE: 28.03.00
(511) 5, 29, 30, 31, 32, 33
(732) SHANGHAI LYFEN CO., LTD., No. 300,
Jiufu Road,Jiuting Town,Songjiang District201615 Shanghai (CN)
(151) 2018 09 04
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21
(111) 1457579
(540) Finezja
(511) 29, 30
(732) Zott SE & Co. KG, Dr.-Steichele-Strasse 486690 Mertingen (DE)
(151) 2019 01 24
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21
(111) 1457597
(540) Festi’Bulles
(531) CFE: 01.15.21, 27.05.02, 29.01.03
(511) 32
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES
CENTRES LECLERC, SC GALEC,
26 Quai Marcel BoyerF-94200 IVRY SUR SEINE (FR)
(151) 2019 01 11
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21

Nr 1/2020
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(111) 1457616
(540) D-FORCE
(511) 5, 44
(732) TEKRO, spol. s r.o., Višňová 2CZ-140 00 Praha 4 Krč (CZ)
(151) 2018 08 30
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21
(111) 1457633
(540) PL PATRICIA LEDO
(531) CFE: 27.05.22
(511) 3, 8, 16, 18, 20, 21
(732) DAUDETTE ENTERPRISES LIMITED,
Agiou Epifaniou, 14,ArchangelosCY-2055 Nicosia (CY)
(151) 2018 10 16
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21
(111) 1457634
(540) vertu
(531) CFE: 27.05.01
(511) 7
(732) NINGBO LOCKSTITCH IMP. & EXP. CO., LTD., (25-17) (25-18)
No. 168 BaiZhang RD,JiangDong District, Ning Bo CITYZhejiang
Province (CN)
(151) 2018 10 05
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21
(111) 1457643
(540) EDPOLLUX
(732) EDAG Engineering GmbH,
Kreuzberger Ring 4065205 Wiesbaden (DE)
(151) 2019 01 31
(441) 2019 04 08

(511) 12, 37, 42

(581) 2019 03 21

(111) 1457772
(540) Spotlesslywarmnurse
(531) CFE: 27.05.01, 28.03.00
(511) 5
(732) DONGYING RUN YAN BIOTECHNOLOGY CO., LTD.,
BUILDING 6, NO.38 HUANGHE ROAD,DONGYING
DISTRICT,DONGYING CITY257000 SHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2018 11 26
(441) 2019 04 15
(581) 2019 03 28
(111) 1459102
(540) RED COLLECTION PRO
(531) CFE: 27.05.03, 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 13
(441) 2019 04 23
(581) 2019 04 04
(111) 1459119
(540) LIVE LITELY
(732) Native Canada Footwear, Ltd.,
1838 West 1st StreetV6J1G5 VANCOUVER (CA)
(151) 2019 03 06
(441) 2019 04 23

(511) 25

(581) 2019 04 04

(111) 1459174
(540) JUST MOM ULLA
(531) CFE: 27.05.10, 29.01.13
(511) 25
(732) Public Joint Stock Company «Detsky mir»,
pr-kt Vernadskogo, d. 37, corp. 3RU-119415 MOSCOW (RU)
(151) 2019 01 28
(441) 2019 04 23
(581) 2019 04 04
(111) 1459177
(540) HOYMILES
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9
(732) HANGZHOU HOYMILES CONVERTER TECHNOLOGY CO., LTD.,
3RD FLOOR, BUILDING 11,NO. 18, KANGJING ROAD,GONGSHU
DISTRICT,HANGZHOUZHEJIANG (CN)
(151) 2018 12 10
(441) 2019 04 23
(581) 2019 04 04
(111) 1459208
(531) CFE: 26.01.03, 29.01.13
(511) 9, 16, 21, 35, 36, 38, 42
(732) DTN, LLC, 9110 W. Dodge Road, Suite 200Omaha NE 68114 (US)
(151) 2018 11 21
(441) 2019 04 23
(581) 2019 04 04
(111) 1459241
(540) Hyaluron Lip Perfection
(531) CFE: 01.15.21, 26.01.01, 26.11.01, 27.05.09
(511) 3, 5
(732) Dr. Theiss Naturwaren GmbH,
Michelinstr. 1066424 Homburg (DE)
(151) 2019 04 26
(441) 2019 06 03
(581) 2019 05 16
(111) 1459273
(540) KOLOX
(511) 20
(732) Georg Utz Holding AG, Augraben 2-4CH-5620 Bremgarten (CH)
(151) 2018 12 12
(441) 2019 04 23
(581) 2019 04 04
(111) 1459288
(540) J12
(531) CFE: 26.01.01, 26.11.07, 27.05.21, 27.07.11
(511) 14
(732) Chanel SARL,
Quai du Général-Guisan 24CH-1204 Genève (CH)
(151) 2018 12 13
(441) 2019 04 23
(581) 2019 04 04
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(111) 1460091
(540) Intermax Uluslararasi Taşımacılık ve Diş
Tic. Ltd. Şti.
(531) CFE: 24.17.02, 26.13.25, 26.15.01, 27.05.09, 29.01.14
(511) 39
(732) İNTERMAX ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE DIŞ TİC. LTD.
ŞTİ., Cumhuriyet Mah. Gürpınar Yolu Cad. Keleş Plaza No 2/72
Büyükçekmece İstanbul (TR)
(151) 2019 02 06
(441) 2019 04 29
(581) 2019 04 11
(111) 1460118
(540) XYWERON
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21H-1103 Budapest (HU)
(151) 2018 12 19
(441) 2019 04 29
(581) 2019 04 11
(111) 1460139
(531) CFE: 26.04.05, 28.03.00
(511) 30
(732) JI’NAN THREE THOUSAND TEA GROWER TEA CO., LTD.,
ROOM 1508, BUILDING 2, YINZUO ZHONGXIN,NO. 29977, JINGSHI
ROAD,HUAIYIN DISTRICT, JINAN CITY250000 SHANDONG
PROVINCE (CN)
(151) 2019 02 22
(441) 2019 04 29
(581) 2019 04 11
(111) 1460142
(540) ZHOUYI
(531) CFE: 05.13.01, 26.13.25, 28.03.00
(511) 29
(732) CHONGQING ZHOUYI FOOD CO., LTD., Sanshe, Tanhua
Village,Victory Road Office,Yongchuan DistrictChongqing City (CN)
(151) 2019 02 18
(441) 2019 04 29
(581) 2019 04 11
(111) 1460143
(540) DROVELIS
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21H-1103 Budapest (HU)
(151) 2019 01 18
(441) 2019 04 29
(581) 2019 04 11
(111) 1460225
(540) LiLO
(531) CFE: 27.05.01
(511) 3
(732) Yazykova Larysa Volodymyrivna,
vul. Cheliuskintsiv, 125, kv. 76m. Donetsk 83001 (UA)
(151) 2018 11 13
(441) 2019 04 29
(581) 2019 04 11
(111) 1460273
(540) LUXIAOJUN
(531) CFE: 26.01.16, 27.05.01, 28.03.00
(511) 25, 28
(732) NANTONG TORCH FITNESS CO., LTD., GROUP 2, YANGANG
VILLAGE, LIUQIAO TOWN, TONGZHOU DISTRICT, NANTONG
CITY215101 JIANGSU PROVINCE (CN)
(151) 2019 02 21
(441) 2019 04 29
(581) 2019 04 11
(111) 1460333
(540) EARTH SALON
(511) 3, 5, 35, 41, 44
(732) Stig Moeller, Vester Allé 7DK-8000 Aarhus (DK)
(151) 2018 12 19
(441) 2019 04 29
(581) 2019 04 11
(111) 1460341
(540) PROCHAIN
(531) CFE: 27.05.01
(511) 3
(732) GUANGZHOU TAKEWIN COSMETICS CO., LTD.,
A-803, Suijing Building, No.575, Airport Road,Tangjing Street,
Baiyun District,GuangzhouGuangdong Province (CN)
(151) 2019 01 09
(441) 2019 04 29
(581) 2019 04 11
(111) 1460363
(540) BeeMat
(511) 10
(732) Trenkle & Trenkle GbR represented by the shareholder Silvia
Trenkle and Kilian Trenkle, Unterriedweg 387459 Pfronten (DE)
(151) 2019 02 25
(441) 2019 04 29
(581) 2019 04 11
(111) 1461042
(540) MISS CLEVER
(511) 3
(732) Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 6740589 Düsseldorf (DE)
(151) 2019 02 27
(441) 2019 05 06
(581) 2019 04 18
(111) 1461231
(540) premiare
(531) CFE: 01.05.06, 27.05.03
(511) 25
(732) KOTTO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,
Tevfik Bey Mahallesi,20 Temmuz Caddesi, No: 40, K: 4,Sefaköy,
Küçükçekmeceİstanbul (TR)
(151) 2018 12 06
(441) 2019 05 06
(581) 2019 04 18
(111) 1461293
(540) bébéar
(531) CFE: 26.03.01, 28.03.00
(511) 18
(732) Jinjiang Carnival Baby Products Co., Ltd, No. 18, Section 9,
Area 3,Anping Industrial ComprehensiveDevelopment Zone,
Jinjiang City,Quanzhou City362261 Fujian Province (CN)
(151) 2019 01 21
(441) 2019 05 06
(581) 2019 04 18
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(111) 1461340
(531) CFE: 26.11.01, 28.03.00
(511) 32
(732) DONGYING YIDAZAO DAIRY CO., LTD., NORTH OF SHENGLI
BRIDGE,DONGYING CITY257000 SHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2019 01 04
(441) 2019 05 06
(581) 2019 04 18
(111) 1461358
(540) KOMACHT
(531) CFE: 27.05.17
(732) XINLEI COMPRESSOR CO., LTD., Industrial
City,WenlingZhejiang (CN)
(151) 2019 02 26
(441) 2019 05 06

(511) 7

(581) 2019 04 18

(111) 1461371
(531) CFE: 26.04.10, 28.03.00
(511) 5
(732) SHANDONG YONGXIANYUE SANITARY ARTICLES CO., LTD,
BUILDING 11 OF SHANDONG RONGBANG,HUAGONG YOUXIAN
GONGSI,SOUTH OF GONGYUAN WEST STREET,CHENMING
INDUSTRIAL PARK, SHOUGUANG262700 WEIFANG,
SHANDONG (CN)
(151) 2019 02 25
(441) 2019 05 06
(581) 2019 04 18
(111) 1461406
(540) CTRL
(531) CFE: 27.05.01, 28.03.00
(511) 42
(732) SHANDONG KAICHUANG GROUP CO., LTD., 11F, BUILDING
18,ZHONGRUN CENTURY CITY,NO.13777, JINGSHI ROAD,LIXIA
DISTRICT, JINAN CITY250014 SHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2019 02 22
(441) 2019 05 06
(581) 2019 04 18
(111) 1461439
(540) FIX & FLASH
(511) 1, 8, 11, 16
(732) BOSTIK SA, 420 rue d’Estienne d’Orves F-92700 Colombes (FR)
(151) 2018 11 16
(441) 2019 05 06
(581) 2019 04 18
(111) 1461474
(540) H-TEC
(531) CFE: 26.01.03, 27.05.01
(511) 7
(732) Fujian Nanan H-TEC Machinery Co., Ltd,
Meishan Town 307Double Line Industrial Corridor,Nanan
City,Quanzhou City362321 Fujian Province (CN)
(151) 2019 01 21
(441) 2019 05 06
(581) 2019 04 18
(111) 1461489
(540) 1
(531) CFE: 02.01.08, 27.07.01, 28.03.00
(511) 41
(732) Shenzhen Yuepao Sports Culture Co., Ltd.,
Room 109, Zone B, OCT ECO Plaza,Nanshan District,
Shenzhen Guangdong (CN)
(151) 2019 01 21
(441) 2019 05 06
(581) 2019 04 18
(111) 1461510
(540) HATOR choose harmony
(531) CFE: 26.01.03, 26.13.25, 27.05.10, 29.01.13
(511) 9, 35
(732) Moroz Oleh Ivanovych,
vul. Zdolbunivska, 3, kv. 101Kyiv 02081 (UA)
(151) 2019 01 07
(441) 2019 05 06
(581) 2019 04 18
(111) 1461523
(531) CFE: 21.01.15, 26.15.09
(511) 1, 9, 16, 31, 41, 42
(732) Carolina Biological Supply Company,
2700 York RoadBurlington NC 27215 (US)
(151) 2018 11 30
(441) 2019 05 06
(581) 2019 04 18
(111) 1461584
(540) CANNABOOM
(511) 1
(732) Jemie B.V., Beneluxweg 37NL-4904 SJ OOSTERHOUT (NL)
(151) 2019 03 11
(441) 2019 05 06
(581) 2019 04 18
(111) 1461716
(540) EASY PHO
(531) CFE: 02.03.01, 09.07.25, 26.04.15
(511) 30
(732) CONG TY CO PHAN THUC PHAM THIEN HUONG (THIEN
HUONG FOOD JSC.), So 1, Duong Le Duc Tho,Khu pho 2,
Phuong Tan Thoi Hiep,Quan 12Thanh pho Ho Chi Minh (VN)
(151) 2018 12 26
(441) 2019 05 06
(581) 2019 04 18
(111) 1461816
(540) VIVE LA FRENCH
(511) 3
(732) SUPER-PHARM (ISRAEL) LIMITED,
Super-Pharm Building, 16 Shenkar StreetHerzlia (IL)
(151) 2019 02 03
(441) 2019 05 06
(581) 2019 04 18

(111) 1461832
(540) SEN SOY PREMIUM
(531) CFE: 05.05.16, 27.05.10, 29.01.12
(732) AN SHAN INTERNATIONAL CO. LTD,
51 ngo 444 Doi Can str, P. Cong Vi, Q. Ba Dinh,
Ha Noi cityVietnam (VN)
(151) 2019 02 20
(441) 2019 05 06

Nr 1/2020

(511) 29, 30, 31

(581) 2019 04 18

(111) 1461840
(540) PINDUODUO
(531) CFE: 02.09.01, 03.09.01, 05.07.13,
09.03.05, 09.09.25, 10.03.04, 11.03.04,
26.04.04, 27.05.01, 28.03.00
(511) 9, 35, 42
(732) SHANGHAI XUNMENG INFORMATION TECHNOLOGY
CO., LTD., ROOM 2902-2913, NO.533, LOUSHANGUAN
ROAD,CHANGNING DISTRICTSHANGHAI (CN)
(151) 2019 02 26
(441) 2019 05 06
(581) 2019 04 18
(111) 1461876
(531) CFE: 26.13.01, 28.03.00, 29.01.12
(511) 21
(732) Changshu Yisheng Commodity Co.,Ltd.,
Rennan Village,Renyang, Zhitang Town,ChangshuJiangsu (CN)
(151) 2018 10 05
(441) 2019 05 06
(581) 2019 04 18
(111) 1461886
(531) CFE: 05.07.02, 24.01.12, 24.09.05, 25.01.06
(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 05 06
(581) 2019 04 18
(111) 1461894
(540) Hanwall
(511) 9, 19, 40
(732) Hanergy Holding (Singapore) Pte. Ltd.,
80 Robinson Road, #02-00 Singapore 068898 (SG)
(151) 2019 01 09
(441) 2019 05 06
(581) 2019 04 18
(111) 1461899
(540) El Coyote
(531) CFE: 01.15.11, 02.01.01, 10.01.03, 27.05.04
(511) 34
(732) CENTRAL AMERICA TRADING (Société a responsabilité
limitée ), Rue Laangwiss 2 Hautcharage L-4940
(151) 2019 02 28
(441) 2019 05 06
(581) 2019 04 18
(111) 1461910
(540) GROUP OF COMPANIES RESOURCE
(531) CFE: 26.04.09, 27.05.10, 29.01.12
(511) 29
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
„Ptitsekombinat”, ul. Matrosova, 10, Nevinnomyssk, RU-357111
Stavropolsky krai (RU)
(151) 2018 11 12
(441) 2019 05 06
(581) 2019 04 18
(111) 1461945
(540) YAO MA ZI
(531) CFE: 28.03.00
(511) 29, 30, 35, 43
(732) Sichuan Hongya County Yaomazi Food Co., Ltd.,
Wulong Village, Zhige Town,Hongya County,Meishan CitySichuan
Province (CN)
(151) 2018 12 17
(441) 2019 05 06
(581) 2019 04 18
(111) 1461966
(540) StopMoss
(531) CFE: 27.05.02, 29.01.13
(511) 6, 35, 37, 42
(732) Obshchestvo s ogranichennoj otvetstvennost’yu „STIL
TEKHNOLODZHI”, ul. Angarskaya, vl. 8, str. 11, g. Mytishchi,
d. GribkiRU-141044 Moskovskaya oblast’ (RU)
(151) 2018 09 14
(441) 2019 05 06
(581) 2019 04 18
(111) 1462436
(540) CLANZA
(511) 5
(732) KOREA UNITED PHARM. INC.,
25-23, Nojanggongdan-gil,Jeondong-myeonSejong-si (KR)
(151) 2019 03 14
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25
(111) 1462437
(540) Mi
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9, 11, 35
(732) Xiaomi Inc., Floor 13, Rainbow City Shopping Mall IIof China
Resources,NO. 68, Qinghe Middle Street,Haidian District Beijing (CN)
(151) 2018 08 20
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25
(111) 1462462
(540) LUX
(531) CFE: 03.07.17, 27.05.08

(511) 9, 41

Nr 1/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

231

(732) LUXVIDE FINANZIARIA PER INIZIATIVE AUDIOVISIVE E
TELEMATICHE S.P.A., Via Luigi Settembrini 17/AI-00195 ROMA (IT)
(151) 2018 11 29
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25

(732) „AKW Ukrainian kaolin company” LLC, Zavodska str.,
1, Hlukhivtsi,Kozyatyn districtVinnytsia region 22130 (UA)
(151) 2018 12 04
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25

(111) 1462482
(540) Beka-mak
(531) CFE: 07.01.14, 07.03.11, 15.07.01, 27.05.01
(511) 7
(732) BEKA-MAK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.,
İzmir Yolu 25.km no:698,Başköy Nilüfer Bursa (TR)
(151) 2018 05 17
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25

(111) 1462842
(531) CFE: 24.17.25, 26.05.01
(511) 41, 42
(732) HITECH RUSH INC.,
Suite 7553,1201 N Orange St.Wilmington DE 198011186 (US)
(151) 2018 12 18
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25

(111) 1462533
(540) SNOW
(511) 9, 36, 42
(732) Snow Software AB, P.O. BOX 1033SE-171 21 SOLNA (SE)
(151) 2019 03 08
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25
(111) 1462536
(540) Seraph
(511) 29, 30, 31, 32
(732) J. Bauer GmbH & Co. KG,
Molkerei-Bauer-Straße 1-1083512 Wasserburg/Inn (DE)
(151) 2018 12 13
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25
(111) 1462564
(540) Konti Golden Lily
(531) CFE: 05.03.16, 26.04.04, 26.11.13, 27.05.10, 29.01.15
(511) 30
(732) «KONTI-RUS» JOINT STOCK COMPANY,
ul. Zolotaia, 13, RU-305000 Kursk (RU)
(151) 2018 11 02
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25
(111) 1462574
(540) GRAFF
(531) CFE: 24.01.25, 29.01.12
(511) 8
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
„Lemanbel”, ul. K. Libknekhta, d. 68, of. 1001220036 Minsk (BY)
(151) 2018 12 03
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25
(111) 1462629
(540) TungHien
(531) CFE: 27.05.01
(511) 12, 41, 44
(732) Hanergy Co-Inno Mobile Energy Investment Co. Ltd.,
No. 0801, Floor 7, Room 101,Floor 1 to 14, Building 3,Yard 8,
Beichen West Road,Chaoyang DistrictBeijing (CN)
(151) 2018 10 03
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25
(111) 1462661
(540) HAPPY HOUR CHRISTIAN DIOR PARIS
(531) CFE: 25.01.15, 26.04.02, 27.05.01
(511) 3, 4
(732) Parfums Christian Dior, 33 avenue HocheF-75008 Paris (FR)
(151) 2019 02 20
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25
(111) 1462689
(531) CFE: 28.05.00
(511) 3
(732) „Amalgame Luxe”, Community with limited responsibility,
Hromadyanska Str, 119, of. 109Mykolayiv 54017 (UA)
(151) 2018 11 30
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25
(111) 1462721
(540) A-BOX
(511) 9
(732) „ALUTECH DOORS SYSTEMS” Limited Liability Company,
Selitskogo st.10-508,Minsk area,Minsk region220075 FEZ „Minsk” (BY)
(151) 2019 03 01
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25
(111) 1462724
(531) CFE: 26.01.01, 26.11.03
(511) 20
(732) BAZHOU HONGFENG TEMPERED GLASS FURNITURE CO.,
LTD., SOUTH SIDE OF VICTORY ROAD,XINZHANG TOWNSHIP,YI
VILLAGE, BAZHOU CITY100068 HEBEI PROVINCE (CN)
(151) 2018 11 23
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25
(111) 1462732
(540) INVENTIVA
(511) 5
(732) INVENTIVA, 50 rue de DijonF-21121 DAIX (FR)
(151) 2019 02 22
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25
(111) 1462735
(540) ECHAPPEE HERMES
(511) 14
(732) HERMES INTERNATIONAL,
24 rue du Faubourg Saint-HonoréF-75008 PARIS (FR)
(151) 2019 03 07
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25
(111) 1462834
(540) LOUIS
(511) 9, 36, 38, 42
(732) SOFPAR 125, 24-32 rue Jean GoujonF-75008 PARIS (FR)
(151) 2018 09 21
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25
(111) 1462835
(540) AKFORM
(531) CFE: 27.05.02

(511) 1

(111) 1462897
(540) Caribarra
(511) 29, 30, 32
(732) Tovarystvo z obemezhenoiu vidpovidalnistiu vyrobnychotorgovelne pidpryiemstvo „Agropererobka”, vul. Iaroslava
Gasheka, 20,selo Velyka Omeliana,Rivnenskyi rayonRivnenska
oblast 35360 (UA)
(151) 2018 12 17
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25
(111) 1462969
(540) advocado
(732) advocado GmbH,
Wolgaster Str. 14617489 Greifswald (DE)
(151) 2019 02 01
(441) 2019 05 13

(511) 35, 38, 42
(581) 2019 04 25

(111) 1463045
(540) AKPRIME
(531) CFE: 27.05.02
(511) 1
(732) „AKW Ukrainian kaolin company” LLC, Zavodska
str., 1, Hlukhivtsi,Kozyatyn districtVinnytsia region 22130 (UA)
(151) 2018 12 04
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25
(111) 1463074
(540) EXCELLAGE
(511) 3, 5, 44
(732) NAOS,
355 rue Pierre-Simon LaplaceF-13290 AIX-EN-PROVENCE (FR)
(151) 2018 12 10
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25
(111) 1463180
(540) XANIRVA
(511) 5
(732) Zentiva Group, a.s.,
U kabelovny 130/22CZ-102 00 Praha 10, Dolní Měcholupy (CZ)
(151) 2019 01 15
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25
(111) 1463182
(540) SMAEKKYS
(531) CFE: 27.05.01
(511) 14
(732) SMAEKKYS (GUANGZHOU) FASHION TECHNOLOGY CO., LTD.,
X1301-B4240, NO.106 FENGZE EAST ROAD,NANSHA DISTRICT,
GUANGZHOU CITY510030 GUANGDONG PROVINCE (CN)
(151) 2019 03 05
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25
(111) 1463187
(540) AONIJIE
(531) CFE: 27.05.01, 28.03.00
(511) 18, 21, 25
(732) ZHEJIANG AONIJIE OUTDOOR PRODUCTS CO., LTD,
NO.(21-4)-2, Dangui Community,518000 Quzhou City, Zhejiang (CN)
(151) 2019 03 06
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25
(111) 1463190
(540) Vgreen
(531) CFE: 27.05.17
(511) 9, 25
(732) LABORSING SAFETY PRODUCTS INC.,
No. 68, Beibuwan East Rd.,Beihai536000 Guangxi (CN)
(151) 2019 02 04
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25
(111) 1463206
(540) L’ÂME DU VOYAGE
(732) LOUIS VUITTON MALLETIER,
2 rue du Pont-NeufF-75001 PARIS (FR)
(151) 2019 02 22
(441) 2019 05 13

(511) 35
(581) 2019 04 25

(111) 1463217
(540) inventiva
(531) CFE: 26.03.04, 29.01.13
(511) 5
(732) INVENTIVA, 50 rue de DijonF-21121 DAIX (FR)
(151) 2019 02 22
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25
(111) 1463244
(540) CRCC
(531) CFE: 01.05.02, 27.05.11, 28.03.00, 29.01.13
(511) 37, 39, 42
(732) CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED,
No. 40 Fuxing RoadBeijing (CN)
(151) 2018 09 04
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25
(111) 1463272
(540) Tcollege
(511) 41
(732) Tcollege International GmbH,
Bodenäckerstrasse 3CH-8957 Spreitenbach (CH)
(151) 2018 10 28
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25
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(111) 1463284
(540) CodeGym
(511) 41, 42
(732) HITECH RUSH INC.,
Suite 7553,1201 N Orange St.Wilmington DE 198011186 (US)
(151) 2018 12 18
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25
(111) 1463304
(540) KIJO
(531) CFE: 27.05.17
(511) 9
(732) JIANGXI JINGJIU POWER SCIENCE&TECHNOLOGY
CO., LTD., NO. 1388, FUSHAN 1ST ROAD,NANCHANG
XIAOLAN ECONOMICDEVELOPMENT ZONE,NANCHANG
COUNTY,NANCHANG CITY330052 JIANGXI PROVINCE (CN)
(151) 2019 03 05
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25
(111) 1463305
(540) CZG
(511) 12
(732) WENZHOU ZHUOGUAN AUTO PARTS CO.,LTD.,
2408,2#, DAZIRAN JIAYUAN,TANGJIAQIAO ROAD,LUCHENG
DISTRICT,WENZHOU325000 ZHEJIANG (CN)
(151) 2019 03 05
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25
(111) 1463321
(540) Beau poème
(531) CFE: 28.03.00
(511) 25
(732) JIANGSU MEILISHI CLOTHING LIMITED COMPANY,
NO. 88 CHENGXI COMMUNITY,YANGJI TOWN, GUANYUN
COUNTY,LIANYUNGANG CITY222000 JIANGSU PROVINCE (CN)
(151) 2019 03 06
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25
(111) 1463427
(540) IGLA
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9, 12, 37, 42
(732) Obshhestvo s ogranichennoj otvetstvennostju AVTOR,
ul. Tallinskaya, d. 7, lit. O, chast’ pom. 2N,
of. 379RU-195196 Sankt-Peterburg, (RU)
(151) 2019 01 24
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25
(111) 1463446
(540) bigtime
(531) CFE: 27.05.01, 28.03.00
(511) 3
(732) Zhejiang Jumi Culture Communication Co., Ltd.,
Bldg 3A, Lugang E-commerce Town, Yiwu CityZhejiang Province (CN)
(151) 2019 01 21
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25
(111) 1463454
(531) CFE: 28.03.00
(511) 7
(732) Shandong Zhengzhou Machinery Co., Ltd., Guangming East
Street,Pingyuan County, Dezhou CityShandong Province (CN)
(151) 2018 10 31
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25
(111) 1463494
(540) LIMA
(531) CFE: 24.01.03, 27.05.01, 28.03.00
(511) 12
(732) LIMA VEHICLE GROUP CO., LTD.,
Pengjie Industry Zone,Luqiao Area,Taizhou CityZhejiang (CN)
(151) 2018 12 28
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25
(111) 1463497
(540) SIHIO
(531) CFE: 01.01.01
(511) 7
(732) ZHEJIANG XINGHUO MACHINERY & ELECTRIC FACTORY,
MAIN ROAD LAND OF ZEGUO,WENLINGZHEJIANG (CN)
(151) 2019 03 05
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25
(111) 1463511
(540) Traumhaus AG Das Original
(531) CFE: 07.01.08, 27.05.09, 29.01.12
(511) 35, 36, 37, 42
(732) Traumhaus AG, Borsigstr. 20a65205 Wiesbaden (DE)
(151) 2018 12 06
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25
(111) 1463512
(540) FORBEST
(531) CFE: 26.04.02, 26.11.01, 27.05.11, 29.01.13
(511) 7, 9
(732) FORBEST Europe GmbH, Bannwaldallee 4676185 Karlsruhe (DE)
(151) 2019 02 15
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25
(111) 1463549
(540) INFRA Ceramic
(531) CFE: 26.11.13, 27.05.10, 29.01.12
(732) „TEPLOCERAMIC” LLC,
vul. Semena Skliarenka, 9m. Kyiv 04073 (UA)
(151) 2018 12 12
(441) 2019 05 13
(111) 1463599
(531) CFE: 28.03.00

(511) 11
(581) 2019 04 25
(511) 34
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(732) CHINA TOBACCO SICHUAN INDUSTRIAL CO., LTD.,
NO. 2 LONGQUAN SECTION, CHENGLONG AVENUE,
NATIONAL CHENGDU ECONOMY ANDTECHNOLOGY
DEVELOPMENT AREA,LONGQUANYI DISTRICT, CHENGDU
CITYSICHUAN PROVINCE (CN)
(151) 2019 01 04
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25
(111) 1463606
(540) DTn
(531) CFE: 26.01.03, 27.05.01, 29.01.14
(511) 9, 16, 21, 35, 36, 38, 42
(732) DTN, LLC,
9110 W. Dodge Road, Suite 200Omaha NE 68114 (US)
(151) 2018 11 21
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25
(111) 1463608
(540) CERTSIGN
(511) 9, 35, 38, 39, 42, 45
(732) CERTEUROPE,
26 rue du Faubourg PoissonnièreF-75010 Paris (FR)
(151) 2019 01 18
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25
(111) 1463620
(531) CFE: 26.11.01, 28.03.00
(511) 32
(732) DONGYING YIDAZAO DAIRY CO., LTD., North of Shengli
Bridge,Dongying City257000 Shandong Province (CN)
(151) 2019 01 04
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25
(111) 1463686
(540) MOBI GARDEN
(531) CFE: 03.04.07, 27.05.01
(511) 18, 20, 22, 25, 27
(732) COMEFLY OUTDOOR CO., LTD.,
Building 1, No. 895 Century Ave.,QuzhouZhejiang (CN)
(151) 2019 01 21
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25
(111) 1463718
(531) CFE: 26.07.25, 28.03.00
(511) 6
(732) HUNAN BYGOLD STANDARD PARTS MANUFACTURING CO.,
LTD., JINLONG DISTRICT,XIANGYIN COUNTY,YUEYANG CITY414000
HUNAN PROVINCE (CN)
(151) 2019 01 15
(441) 2019 05 20
(581) 2019 05 02
(111) 1463741
(540) ONEO
(511) 25
(732) QUANZHOU ONEO SPORTS GOODS CO, LTD, Third floor,
R&D workship,77-79 Yatai Road,Quanzhou Economic and
TechnologicalDevelopment Zone,Quanzhou362006 Fujian (CN)
(151) 2019 01 21
(441) 2019 05 20
(581) 2019 05 02
(111) 1463762
(540) FA MISS STRONG
(531) CFE: 27.05.01
(511) 3
(732) Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 6740589 Düsseldorf (DE)
(151) 2019 03 05
(441) 2019 05 20
(581) 2019 05 02
(111) 1463774
(540) Jomo DER KUCHENBÄCKER
(531) CFE: 01.15.21, 11.01.25, 27.05.09, 29.01.13
(511) 30
(732) Jomo Zuckerbäckerei Ges.m.b.H.,
Korneuburger Straße 37A-2100 Leobendorf (AT)
(151) 2019 01 29
(441) 2019 05 20
(581) 2019 05 02
(111) 1463895
(540) AURA DEVELOPMENT
(531) CFE: 01.15.23, 27.05.10
(732) Barbash Maksym Valentynovych,
vul. Melnykova, bud.6, kv.28m. Kyiv 04050 (UA)
(151) 2019 01 16
(441) 2019 05 20

(511) 37, 38
(581) 2019 05 02

(111) 1463928
(540) ICHALIG
(531) CFE: 27.05.01
(511) 5
(732) Bio-Thera Solutions, Ltd., Floor 5, Building A6,Science Enterprise
Accelerator,11 Kaiyuan Avenue,High-tech Industrial Development
ZoneScience City, GuangzhouGuangdong Province (CN)
(151) 2018 11 21
(441) 2019 05 20
(581) 2019 05 02
(111) 1463946
(540) SHANLING
(531) CFE: 26.11.25, 27.05.01
(511) 9
(732) SHENZHEN SHANLING DIGITAL TECHNOLOGY
DEVELOPMENT CO., LTD., #10, 1 Road, Chiwan, Shekou,
Nanshan District,Shenzhen City, Guangdong Province (CN)
(151) 2018 11 23
(441) 2019 05 20
(581) 2019 05 02
(111) 1463961
(540) KAIYING
(531) CFE: 03.07.01, 26.01.15, 27.05.01

(511) 9
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(732) Quanzhou City Kaiying Power Supply & Electrical Equip Co.,
Ltd., Laogang Village,Chengxiang Town,Anxi County,Quanzhou
City362000 Fujian Province (CN)
(151) 2019 01 21
(441) 2019 05 20
(581) 2019 05 02
(111) 1463963
(540) VSOP
(511) 3
(732) „Apple Parfum” LLC, Orshanskaya str., 5RU-121552 Moscow (RU)
(151) 2019 03 21
(441) 2019 05 20
(581) 2019 05 02
(111) 1463966
(540) Pufies
(511) 3, 5
(732) FICOSOTA OOD, Madara Blvd. 48BG-9700 Shumen (BG)
(151) 2019 03 01
(441) 2019 05 20
(581) 2019 05 02
(111) 1463974
(531) CFE: 26.04.09, 26.13.25
(511) 7
(732) SHANDONG JULI ELECTRIC EQUIPMENT CO., LTD.,
No. 11, Second Ring West Road,Tianqiao District,Jinan City250000
Shandong province (CN)
(151) 2019 03 15
(441) 2019 05 20
(581) 2019 05 02
(111) 1464024
(540) Hanergy
(531) CFE: 27.05.01
(511) 12, 18, 19
(732) HANERGY CO-INNO MOBILE ENERGY INVESTMENT CO.
LTD., No. 0801, Floor 7, Room 101,Floor 1 to 14, Building 3,Yard 8,
Beichen west Road,Chaoyang DistrictBeijing (CN)
(151) 2019 02 04
(441) 2019 05 20
(581) 2019 05 02
(111) 1464089
(531) CFE: 28.03.00
(511) 6, 12
(732) Maanshan Iron & Steel Company Ltd,
No.8, West Jiuhua Road,Maanshan CityAnhui Province (CN)
(151) 2018 12 17
(441) 2019 05 20
(581) 2019 05 02
(111) 1464115
(540) CARDIMAX
(511) 44
(732) Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma Ltd.
(Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma AG),
Rechenstrasse 37CH-9014 St. Gallen (CH)
(151) 2019 03 12
(441) 2019 05 20
(581) 2019 05 02
(111) 1464150
(540) A&S Automotive Solutions
(531) CFE: 24.17.25, 26.04.19, 29.01.12
(511) 7, 35
(732) FERSA BEARINGS, S.A.,
C/ Bari, 18, Polígono Pla-zaE-50197 Zaragoza (ES)
(151) 2018 12 28
(441) 2019 05 20
(581) 2019 05 02
(111) 1464249
(540) bYOtics
(732) Henkel AG & Co. KGaA,
Henkelstrasse 6740588 Düsseldorf (DE)
(151) 2019 03 28
(441) 2019 05 20

(511) 3
(581) 2019 05 02

(111) 1464282
(540) DISH
(531) CFE: 27.03.15, 27.05.01, 29.01.01

(511) 9, 16, 35, 36, 38,
39, 41, 42, 43, 45
(732) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,
Metro-Strasse 140235 Düsseldorf (DE)
(151) 2018 10 01
(441) 2019 05 20
(581) 2019 05 02

(111) 1464530
(540) logfresh
(531) CFE: 27.05.01
(511) 1, 5
(732) JINAN KEDAER CO., LTD., 1-601, LONGAOJINZUO
BUILDING,NO. 8000 JINGSHI ROAD,HIGH-TECH ZONE,JINAN
CITY250101 SHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2018 11 23
(441) 2019 05 20
(581) 2019 05 02
(111) 1464545
(540) i-press
(732) Gustav Klauke GmbH,
Auf dem Knapp 4642855 Remscheid (DE)
(151) 2019 03 12
(441) 2019 05 20

(511) 9
(581) 2019 05 02

(111) 1464547
(531) CFE: 02.09.01, 28.03.00
(511) 29
(732) DONGYING YIDAZAO DAIRY CO., LTD., NORTH OF SHENGLI
BRIDGE, LIJIN COUNTY, DONGYING CITY257000 SHANDONG
PROVINCE (CN)
(151) 2019 02 22
(441) 2019 05 20
(581) 2019 05 02
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(111) 1464556
(531) CFE: 28.03.00
(511) 10
(732) JINAN SHUANGYEHONG BIOTECHNOLOGY CO., LTD.,
ROOM 2-504-2,COMMERCIAL COMPLEX BUILDING,BLOCK B,
NO.789 MINGHU EAST ROAD,LIXIA DISTRICT, JINAN CITY250101
SHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2018 11 23
(441) 2019 05 20
(581) 2019 05 02
(111) 1464558
(540) ReiGee
(531) CFE: 02.05.01, 27.05.01, 28.03.00
(732) HENG YUAN XIANG (GROUP) CO., LTD.,
358 Jinling Road E200021 Shanghai (CN)
(151) 2019 02 04
(441) 2019 05 20

(511) 18, 20, 35
(581) 2019 05 02

(111) 1464577
(540) TIAN YIN SHENG WU
(531) CFE: 26.15.01, 28.03.00
(511) 2
(732) SHANDONG TIANYIN BIOTECHNOLOGY CO., LTD, (CAOYING
VILLAGE FANGZHEN TOWNZHANGDIAN DISTRICT),EAST SANYING
ROAD,TECHNOLOGY INDUSTRIAL ZONEZIBO, SHANDONG (CN)
(151) 2019 03 05
(441) 2019 05 20
(581) 2019 05 02
(111) 1464708
(540) benlian
(531) CFE: 05.03.13, 27.05.08
(732) BENLIAN FOODS DOO,
Bul. Sv. Cara Konstantina 82-8418000 Niš (RS)
(151) 2019 01 09
(441) 2019 05 20

(511) 5, 29, 30, 35
(581) 2019 05 02

(111) 1464712
(540) KANNON
(531) CFE: 27.05.01
(511) 7
(732) HEBEI KANNON TOOLS CO., LTD., NO.69, GONGNONG
ROAD,DONGJINGBEI, YUHUA DISTRICT,SHIJIAZHUANG
CITY050011 HEBEI PROVINCE (CN)
(151) 2018 11 15
(441) 2019 05 20
(581) 2019 05 02
(111) 1464723
(540) meal me
(531) CFE: 26.05.01, 27.05.01
(511) 5, 29, 30, 35
(732) EXEVER S.r.l., Via Pontevigodarzere, 116I-35133 Padova (IT)
(151) 2018 11 07
(441) 2019 05 20
(581) 2019 05 02
(111) 1464766
(540) Fulaier
(531) CFE: 25.01.05, 27.05.01, 28.03.00
(511) 3
(732) JINAN HUINONG ROSE OIL CO., LTD., SOUTH OF LUOZHAI
RESERVOIR, MEIGUI TOWN,PINGYIN COUNTY, JINAN CITY
250400SHANDONG PROVINCE250101 (CN)
(151) 2019 01 02
(441) 2019 05 20
(581) 2019 05 02
(111) 1464795
(531) CFE: 03.05.19, 09.03.01, 29.01.13
(511) 1, 4, 35
(732) JXTG Nippon Oil & Energy Corporation,
1-2 Otemachi 1-chome, ChiyodakuTokyo 100-8162 (JP)
(151) 2019 01 29
(441) 2019 05 20
(581) 2019 05 02
(111) 1464870
(540) meal me
(531) CFE: 26.05.02
(511) 5, 29, 30, 35
(732) EXEVER S.r.l., Via Pontevigodarzere, 116I-35133 Padova (IT)
(151) 2018 11 07
(441) 2019 05 20
(581) 2019 05 02
(111) 1464884
(540) 3
(531) CFE: 24.17.01, 27.07.11, 28.07.00
(511) 9
(732) DONGGUAN 3G AUDIO TECHNOLOGY CO., LTD., NO.28
XIANGHE ROAD, SHUIPING VILLAGE, DALANG TOWN, DONGGUAN
CITY, 523890 GUANGDONG PROVINCE (CN)
(151) 2019 03 08
(441) 2019 05 20
(581) 2019 05 02
(111) 1464929
(540) PHYTO NOVATHRIX
(511) 3, 5
(732) CASTER, 99 rue du Faubourg Saint-HonoréF-75008 PARIS (FR)
(151) 2019 02 22
(441) 2019 05 20
(581) 2019 05 02
(111) 1465070
(540) MARK BELLUCCI 18
(531) CFE: 27.05.24, 27.07.01, 29.01.13
(511) 9, 14, 25, 35
(732) BOTÃO AZUL COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LDA, OFFICE NO
ESTORIL,R. DOS CIPRESTES Nº48P-2765-623 ESTORIL (PT)
(151) 2019 01 03
(441) 2019 05 27
(581) 2019 05 09
(111) 1465081
(540) Slinger
(531) CFE: 26.01.03, 27.05.11
(511) 28
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(732) Slinger Bag Inc.,
2709 N. Rolling Road, #138Baltimore MD 21244 (US)
(151) 2019 03 19
(441) 2019 05 27
(581) 2019 05 09
(111) 1465140
(540) HOTFIX
(732) Babakaev Andrey Gennadyevich,
ul. Filimonova 35-15 220114 Minsk (BY)
(151) 2018 07 20
(441) 2019 05 27

(511) 30, 35, 43
(581) 2019 05 09

(111) 1465161
(540) Usebeauty
(531) CFE: 27.05.01
(511) 25
(732) JINJIANG YONGMEI SHOE DESIGN CO.,LTD., No.100,
Xidai Industrial Zone,Pengqing Road, Pengtou Village,Chendai
Town, Jinjiang City,Quanzhou CityFujian Province (CN)
(151) 2019 02 13
(441) 2019 05 27
(581) 2019 05 09
(111) 1465173
(540) CLICKO
(732) Knauf Industries Gestions,
ZA-Rue PrincipaleF-68600 Wolfgantzen (FR)
(151) 2019 03 25
(441) 2019 05 27

(511) 9, 35
(581) 2019 05 09

(111) 1465194
(540) ZHENGDA
(531) CFE: 26.04.09, 27.05.01
(511) 9
(732) WENZHOU ZHENGDA OPTICAL (MFY) CO.,LTD., 2 Jingyu
Road,Ouhai Louqiao Industry Area,WenzhouZhejiang Province (CN)
(151) 2018 11 21
(441) 2019 05 27
(581) 2019 05 09
(111) 1465205
(540) OILIXIR
(732) SBM DEVELOPPEMENT,
60 chemin des MouillesF-69130 ECULLY (FR)
(151) 2019 03 18
(441) 2019 05 27
(111) 1465259
(540) HORST
(732) Horst Engineering & Manufacturing Co.,
36 Cedar StreetEast Hartford CT 06108 (US)
(151) 2019 03 27
(441) 2019 05 27

(511) 5
(581) 2019 05 09
(511) 7, 12, 40
(581) 2019 05 09

(111) 1465297
(540) EHS
(511) 25, 28
(732) Eduardus B.P. Hagen, De Kamp 19NL-1991 BJ Velserbroek (NL)
(151) 2019 03 19
(441) 2019 05 27
(581) 2019 05 09
(111) 1465314
(540) INwall System
(531) CFE: 07.01.08, 27.05.09, 29.01.12
(511) 2, 19
(732) Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf (DE)
(151) 2019 02 27
(441) 2019 05 27
(581) 2019 05 09
(111) 1465323
(531) CFE: 28.03.00
(511) 8
(732) Rizhao Hansheng Industrial & Trading Co., Ltd.,
NO.89, Beijing Road,Donggang District, Rizhao CityShandong
Province (CN)
(151) 2019 02 05
(441) 2019 05 27
(581) 2019 05 09
(111) 1465324
(540) Roboran
(511) 1, 5, 31
(732) Univit s.r.o., Na Vlčinci 16/3CZ-779 00 Olomouc (CZ)
(151) 2018 10 24
(441) 2019 05 27
(581) 2019 05 09
(111) 1465327
(540) LE MONDE D’HERMES
(511) 16
(732) HERMES INTERNATIONAL,
24 rue du Faubourg Saint-HonoréF-75008 PARIS (FR)
(151) 2019 03 01
(441) 2019 05 27
(581) 2019 05 09
(111) 1465350
(540) A STAR IS BORN
(531) CFE: 02.01.09, 27.03.02, 27.05.17, 29.01.12
(511) 38, 41
(732) J.A.M. FILM 1999, s. r. o., Palárikova 22SK-811 04 Bratislava (SK)
(151) 2018 12 20
(441) 2019 05 27
(581) 2019 05 09
(111) 1465407
(540) ARKEL ARSIS
(531) CFE: 26.03.01, 26.07.18,
26.11.09, 27.05.09, 29.01.13
(511) 7, 9, 37
(732) ARKEL ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ, Eyüp Sultan Mah.,Şah Cihan Cad. No:69/
BSancaktepeTR-34775 Istanbul (TR)
(151) 2019 01 11
(441) 2019 05 27
(581) 2019 05 09
(111) 1465455
(531) CFE: 09.03.13

(511) 6, 7, 8, 9, 11, 17
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(732) Elektroskandia (Shanghai) Co., Ltd., Suite G, 6th Floor, 17#
Building,No. 33 Xiya Road,China (Shanghai) Pilot Free Trade
ZoneShanghai (CN)
(151) 2018 11 21
(441) 2019 05 27
(581) 2019 05 09
(111) 1465473
(531) CFE: 25.07.01, 26.03.01, 29.01.14

(511) 1, 4, 9, 16, 17,
19, 21, 35, 37, 41, 42, 45
(732) Joint Stock Company NOVATEK, Pobedy St., 22aPurovskij
regionTarko-SaleRU-629850 Yamalo-Neneckij avtonomnyj okrug (RU)
(151) 2018 11 06
(441) 2019 05 27
(581) 2019 05 09

(111) 1465508
(540) KEUMER
(531) CFE: 26.13.25, 27.05.01
(511) 22, 24
(732) DAN YANG SHI GUANG JIE LV YOU YONG PIN CHANG, Baitu
Village, Huangtang Town,Danyang, ZhenjiangJiangsu (CN)
(151) 2018 11 16
(441) 2019 05 27
(581) 2019 05 09
(111) 1465518
(531) CFE: 28.03.00
(511) 9
(732) ZHUHAI COSLIGHT BATTERY CO., LTD., No.209, Zhufeng
Road,Jing’an Town, Doumen District,Zhuhai City,Guangdong
Province(Southern Area of 1st Floor of Factory A) (CN)
(151) 2019 01 17
(441) 2019 05 27
(581) 2019 05 09
(111) 1465538
(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(Southern Area of 1st Floor of Factory A) (CN)
(151) 2019 01 17
(441) 2019 05 27
(581) 2019 05 09
(111) 1465540
(540) COSMX
(531) CFE: 26.03.04, 27.05.01
(511) 9
(732) ZHUHAI COSLIGHT BATTERY CO., LTD., No.209, Zhufeng
Road,Jing’an Town, Doumen District,Zhuhai City,Guangdong
Province(Southern Area of 1st Floor of Factory A) (CN)
(151) 2019 01 17
(441) 2019 05 27
(581) 2019 05 09
(111) 1465543
(531) CFE: 28.03.00
(511) 9
(732) ZHUHAI COSLIGHT BATTERY CO., LTD., No.209, Zhufeng
Road,Jing’an Town, Doumen District,Zhuhai City,Guangdong
Province(Southern Area of 1st Floor of Factory A) (CN)
(151) 2019 01 17
(441) 2019 05 27
(581) 2019 05 09
(111) 1465633
(540) flyBee
(531) CFE: 03.13.04, 27.03.03, 27.05.10
(511) 3, 8, 16, 18, 20, 21
(732) DAUDETTE ENTERPRISES LIMITED,
Agiou Epifaniou, 14,ArchangelosCY-2055 Nicosia (CY)
(151) 2019 01 30
(441) 2019 05 27
(581) 2019 05 09
(111) 1465649
(540) Pharma Hyaluron Lip Perfection
(531) CFE: 26.01.06, 27.05.10
(511) 3, 5
(732) Dr. Theiss Naturwaren GmbH,
Michelinstr. 10 66424 Homburg (DE)
(151) 2019 05 09
(441) 2019 06 10
(581) 2019 05 23
(111) 1465660
(540) BV BARGE
(531) CFE: 04.02.11, 18.04.02, 27.05.22
(511) 33
(732) Labza Nataliia,
vul. Valeriia Lobanovskoho, 28,kv. 76, s. Chaiky,
Kyievo-Sviatoshynskyi r-nKyivska obl., 08135 (UA)
(151) 2019 02 28
(441) 2019 05 27
(581) 2019 05 09
(111) 1465674
(540) Danko toys
(531) CFE: 03.01.01, 27.05.02, 29.01.13
(511) 28
(732) Pokosenko Serhii Mykhailovych,
vul. Kholodnohirska, 4, kv. 230m. Kharkiv 61098 (UA)
(151) 2018 11 14
(441) 2019 05 27
(581) 2019 05 09
(111) 1465889
(540) SYGLU
(511) 5
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto, Šmarješka cesta 6SI-8000 Novo mesto (SI)
(151) 2019 03 04
(441) 2019 05 27
(581) 2019 05 09
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(111) 1465968
(540) MAYSIGLU
(511) 5
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto, Šmarješka cesta 6SI-8000 Novo mesto (SI)
(151) 2019 03 04
(441) 2019 05 27
(581) 2019 05 09

(111) 1467084
(540) ENEGORIKUN
(511) 1, 4, 35
(732) JXTG Nippon Oil & Energy Corporation,
1-2 Otemachi 1-chome, ChiyodakuTokyo 100-8162 (JP)
(151) 2019 01 29
(441) 2019 06 03
(581) 2019 05 16

(111) 1466031
(531) CFE: 02.01.16, 26.04.02
(511) 3
(732) CHEN DIAN SONG, ROOM 202, J4,
NO.190 XIANG RONG STREET,HUANG BIAN NORTH ROAD,
BAIYUN DISTRICT, GUANGZHOU CITY510040 GUANGDONG
PROVINCE (CN)
(151) 2019 01 28
(441) 2019 05 27
(581) 2019 05 09

(111) 1467101
(540) Cheezar
(732) SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ,
Uluabat Köyü KaracabeyBursa (TR)
(151) 2019 02 14
(441) 2019 06 03

(111) 1466178
(540) BOBO BIRD
(531) CFE: 27.05.01
(511) 14
(732) SHENZHEN 2WIN TECH LIMITED, 12TH/13TH XIATUN
INDUSTRIAL BUILDING,HESHUIKOU VILLAGE, GONGMING
TOWN,GUANGMING NEW DISTRICT, SHENZHEN CITY510000
GUANGDONG PROVINCE (CN)
(151) 2019 03 27
(441) 2019 06 03
(581) 2019 05 16
(111) 1466237
(540) ALGOMIZOL
(511) 5
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto, Šmarješka cesta 6SI-8000 Novo mesto (SI)
(151) 2019 03 01
(441) 2019 06 03
(581) 2019 05 16
(111) 1466730
(540) NOKAUT
(531) CFE: 27.05.01, 28.05.00
(732) GALENIKA FITOFAMACIJA a.d.,
Batajnički drum bb11080 Beograd-Zemun (RS)
(151) 2019 01 15
(441) 2019 06 03

(511) 5
(581) 2019 05 16

(111) 1466777
(531) CFE: 07.15.09, 25.01.25, 25.07.01
(511) 34
(732) CHINA TOBACCO SICHUAN INDUSTRIAL CO., LTD.,
NO. 2 LONGQUAN SECTION, CHENGLONG AVENUE,NATIONAL
CHENGDU ECONOMY ANDTECHNOLOGY DEVELOPMENT
AREA,LONGQUANYI DISTRICT, CHENGDU CITYSICHUAN
PROVINCE (CN)
(151) 2019 03 27
(441) 2019 06 03
(581) 2019 05 16
(111) 1466791
(540) BIOTEHNOS
(531) CFE: 01.15.23, 26.11.25, 29.01.12
(511) 5, 35
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
„Biotehnos”, pr-kt Andropova, d.18, korp. 6,pom. XI,
kom. 7RU-115432 Moscow (RU)
(151) 2019 03 20
(441) 2019 06 03
(581) 2019 05 16
(111) 1466821
(540) TANTE JU
(511) 3, 9, 14, 18, 21, 25
(732) Ostersetzer & Co. GmbH,
Reinprechtsdorferstraße 46A-1050 Wien (AT)
(151) 2019 02 08
(441) 2019 06 03
(581) 2019 05 16
(111) 1466886
(540) White lake
(511) 33
(732) Limited Liability Company „Georgievsky Factory. Traditions
of Quality”, 15, Stroiteley street,Krasnoznamensk cityRU-143090
Moscow region (RU)
(151) 2019 03 29
(441) 2019 06 03
(581) 2019 05 16
(111) 1466923
(540) AMELAND
(511) 5
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto, Šmarješka cesta 6SI-8000 Novo mesto (SI)
(151) 2019 03 01
(441) 2019 06 03
(581) 2019 05 16
(111) 1467020
(531) CFE: 26.01.04, 28.03.00
(511) 12
(732) WEIHAI RUNTONG RUBBER CO., LTD., NO.23 NINGBO
ROAD,WENDENG DEVELOPMENT ZONE,WEIHAI250014
SHANDONG (CN)
(151) 2019 04 02
(441) 2019 06 03
(581) 2019 05 16
(111) 1467080
(540) Heye SpeedMaster
(732) Heye International GmbH,
Am Ziegeleiweg 331683 Obernkirchen (DE)
(151) 2018 12 03
(441) 2019 06 03

(111) 1467152
(540) câlin
(732) Spigen Korea Co., Ltd.,
446, Bongeunsa-ro, Gangnam-guSeoul (KR)
(151) 2019 03 28
(441) 2019 06 03
(111) 1467168
(540) ORIGINALS BY WE
(732) WeWork Companies Inc.,
115 West 18th StreetNew York NY 10011 (US)
(151) 2019 04 22
(441) 2019 06 03

(511) 29
(581) 2019 05 16
(511) 9
(581) 2019 05 16
(511) 20
(581) 2019 05 16

(111) 1467177
(540) HAUT BOUSTIN
(511) 33
(732) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE,
1 rue de la Division LeclercF-67290 Petersbach (FR)
(151) 2019 04 09
(441) 2019 06 03
(581) 2019 05 16
(111) 1467188
(540) CHAPITEAU MAXIME
(511) 33
(732) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE,
1 rue de la Division LeclercF-67290 Petersbach (FR)
(151) 2019 04 09
(441) 2019 06 03
(581) 2019 05 16
(111) 1467203
(540) ELA QUALITY RESORT BELEK
(531) CFE: 26.01.10, 26.11.03, 27.05.10, 29.01.13
(511) 35, 41, 43
(732) AKTAY OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ,
İkitelli O.S.B. Atatürk Bulvarı 13.Cadde 34 Portall Plaza Kat
3/1bbBaşakşehirİstanbul (TR)
(151) 2019 03 04
(441) 2019 06 03
(581) 2019 05 16
(111) 1467216
(540) RAHAT
(531) CFE: 27.05.01
(511) 5, 20, 29, 30, 35, 36, 37, 39, 43
(732) Joint Stock Company „Rakhat”,
ul. Zenkova, 2aMedeuskiy raion050002 gorod Almaty (KZ)
(151) 2019 03 01
(441) 2019 06 03
(581) 2019 05 16
(111) 1467239
(540) OMNICNC
(511) 7
(732) JI’NAN OMNI CNC TECHNOLOGY CO., LTD.,
NO. 27,TAIPING ZHUANG INDUSTRIAL PARK,TIANQIAO
DISTRICT,JINAN CITYSHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2019 02 25
(441) 2019 06 03
(581) 2019 05 16
(111) 1467270
(540) BLUE ELEPHANT
(531) CFE: 26.04.05, 27.05.01
(511) 7
(732) JINAN BLUE ELEPHANT CNC MACHINERY CO., LTD., 1-801,
BUILDING 2, SHENGSHIHUAYUAN,766 KANGHONG ROAD,HIGHTECH ZONE,JINAN CITY250101 SHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2019 01 02
(441) 2019 06 03
(581) 2019 05 16
(111) 1467282
(531) CFE: 01.15.05, 26.07.25
(511) 7
(732) TANG YULAN, NO.3 SHANG SHAN TEMPLE,PAN JIA TOWN,
WUJIN DISTRICT,CHANGZHOU CITYJIANGSU PROVINCE (CN)
(151) 2019 02 22
(441) 2019 06 10
(581) 2019 05 23
(111) 1467308
(540) KARDION
(531) CFE: 27.05.01
(511) 10
(732) Kardion GmbH, Quellenstrasse 770376 Stuttgart (DE)
(151) 2019 03 19
(441) 2019 06 10
(581) 2019 05 23

(511) 7, 9, 42

(111) 1467309
(531) CFE: 28.03.00
(511) 3
(732) CHEN YA, ROOM 202, J4 NO. 190 XIANG RONG
STREET,HUANG BIAN NORTH ROAD,BAIYUN DISTRICT,
GUANGZHOU CITY510040 GUANGDONG PROVINCE (CN)
(151) 2019 04 08
(441) 2019 06 10
(581) 2019 05 23

(581) 2019 05 16

(511) 33

(111) 1467316
(540) EXPERT CLUB
(531) CFE: 02.01.01, 05.03.13, 05.07.10,
24.17.02, 26.01.04, 26.04.05
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(732) ITM ENTREPRISES, 24 rue Auguste-ChabrièresF-75015 PARIS (FR)
(151) 2019 03 08
(441) 2019 06 10
(581) 2019 05 23
(111) 1467347
(540) Melis
(531) CFE: 02.03.01, 26.01.03, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13 (511) 29, 30
(732) EURO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Anadoluhisarı,Körfez Cad. Setüstü Sokak. No:2BeykozTR-34810
İstanbul Beykoz İstanbul (TR)
(151) 2018 10 26
(441) 2019 06 10
(581) 2019 05 23
(111) 1467439
(540) IDEALSFLY
(531) CFE: 27.05.01
(511) 10, 11
(732) GUANGZHOU HAIKE ELECTRONICS TECHNOLOGY
CO., LTD., 3-4F, NO.613, TAINAN ROAD,TAISHI INDUSTRIAL
ZONE,DONGCHONG TOWN,NANSHA DISTRICT,
GUANGZHOUGUANGDONG (CN)
(151) 2019 04 08
(441) 2019 06 10
(581) 2019 05 23
(111) 1467454
(540) SÉLECTION D’EXPERTS RiVERSiDE
(531) CFE: 24.17.20, 26.01.16, 26.04.07,
27.01.12, 27.05.09, 29.01.14
(511) 9, 18
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES
CENTRES LECLERC, 26 Quai Marcel BoyerF-94200 IVRY SUR SEINE (FR)
(151) 2019 03 12
(441) 2019 06 10
(581) 2019 05 23
(111) 1467491
(540) Chimera
(511) 34
(732) TEKA PURO ÜRETİM VE TİC.A.Ş.,
Tepeören İtosb Mahallesi 14.CaddeNo:8 Tuzla Tuzla İstanbul (TR)
(151) 2019 02 27
(441) 2019 06 10
(581) 2019 05 23
(111) 1467733
(540) terre bio ELEVEURS & MAÎTRES LAITIERS
(531) CFE: 27.05.10, 29.01.12
(511) 29
(732) SAVENCIA, 42 rue RieussecF-78220 VIROFLAY (FR)
(151) 2019 03 20
(441) 2019 06 10
(581) 2019 05 23
(111) 1468248
(540) TOP SEEDS to pick the best
(531) CFE: 26.01.01, 26.03.01, 26.15.01, 29.01.13
(511) 31
(732) TOP SEEDS INTERNATIONAL LTD., 1523200 Sharona (IL)
(151) 2019 03 05
(441) 2019 06 10
(581) 2019 05 23
(111) 1468252
(540) unice
(511) 3, 5
(732) TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU „UNICE”,
vul. Chyghorina, bud. 49, office 9Kyiv 01042 (UA)
(151) 2018 11 22
(441) 2019 06 10
(581) 2019 05 23
(111) 1468262
(540) MEDSPA LABORATOIRES
(531) CFE: 27.05.09
(511) 3
(732) MEDSPA LABORATOIRES,
68 rue du Faubourg Saint-HonoréF-75008 PARIS (FR)
(151) 2019 03 04
(441) 2019 06 10
(581) 2019 05 23
(111) 1468300
(540) mdy
(531) CFE: 27.05.01, 28.03.00, 29.01.12
(511) 21
(732) MDY Glass Products Factory, No. 17, Houyu Community
Industrial Park,Boshan District,ZiboShandong (CN)
(151) 2018 11 23
(441) 2019 06 10
(581) 2019 05 23
(111) 1468316
(540) WELLNESS & BEAUTY THE BALANCE OF
AYURVEDA
(531) CFE: 24.17.25, 25.01.25,
26.04.02, 26.11.14, 27.05.09
(511) 3, 35
(732) Dirk Rossmann GmbH,
Isemhaegener Strasse 1630938 Burgwedel (DE)
(151) 2019 01 25
(441) 2019 06 10
(581) 2019 05 23
(111) 1468362
(540) Ditomano
(531) CFE: 27.05.01
(511) 15, 16, 41
(732) YAO XI LIU, 2-23, 1BUILDING, FIVE VILLAGE,YINPENLING,
YUELU DISTRICT,CHANGSHA CITYHUNAN (CN)
(151) 2019 04 02
(441) 2019 06 10
(581) 2019 05 23
(111) 1468388
(540) WoolNAT
(531) CFE: 27.05.09, 29.01.07
(511) 23, 24
(732) TURKUAZ TEKSTİL DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Demirtaş
Organize Sanayi BölgesiMine Sk. No:6OsmangaziBursa (TR)
(151) 2019 03 08
(441) 2019 06 10
(581) 2019 05 23
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(111) 1468419
(540) DARIDA
(531) CFE: 01.15.15, 05.03.15, 26.01.03, 28.05.00, 29.01.03
(511) 32
(732) Chastnoe proizvodstvennoe unitarnoe predpriyatie „Darida”,
ul. Linejnaja, 1a,
ag. Zhdanovíchí,Minskij rajon223028 Minskaja oblast’ (BY)
(151) 2018 11 28
(441) 2019 06 10
(581) 2019 05 23
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) 1197027
(540) FRENCH TOAST
(511) 25
(732) LOLLY TOGS, LTD.,
100 WEST 33RD STREET, SUITE 1012 NEW YORK NY 10001 (US)
(151) 2014 01 29
(441) 2014 05 12
(581) 2014 04 03
(111) 1279110
(540) iSeat
(511) 12
(732) Gordon Murray Design Limited,
Wharfside,Broadford ParkShalford, Surrey GU4 8EP (GB)
(151) 2015 10 08
(441) 2016 02 01
(581) 2015 12 17
(111) 1304092
(540) Acousticwool
(511) 17
(732) Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu „AKUSTYK
TRAFIK”, vul. Haitsana, 8/9, kv. 14Kyiv 01010 (UA)
(151) 2016 04 25
(441) 2016 08 29
(581) 2016 08 04
(111) 1311764
(540) PALERMO
(531) CFE: 27.05.02, 29.01.12
(511) 29
(732) KOZMOPOLĪTAN GIDA SANAYĪ VE TĪCARET ANONĪM
ŞĪRKETĪ, 29 Ekim Mah., 10007 Sok. No:22/A, Ulukent Sanayi Sitesi,
MenemenIzmir (TR)
(151) 2016 04 26
(441) 2016 10 24
(581) 2016 09 29
(111) 1313249
(531) CFE: 19.07.01
(511) 33
(732) Shmulevych Vitalii Naumovych, vul. Levanevskoho, 7, kv.
63m. Odesa 65000 (UA); Hinda Yuliia Stepanivna,
vul. Ahronomichna, 127m. Odesa 65000 (UA); Bokshan Vira
Yuriivna, vul. Palubna, 12, kv. 75m. Odesa 65010 (UA)
(151) 2016 06 14
(441) 2016 11 07
(581) 2016 10 13
(111) 1330685
(540) AQUASTOP
(511) 2
(732) CIN-CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S.A.,
Avenida Dom Mendo, Nº 831P-4474-009 MAIA (PT)
(151) 2016 11 10
(441) 2017 03 06
(581) 2017 02 16
(111) 1356429
(540) OviSan
(511) 31
(732) Sano-Moderní výživa zvířat spol. s r.o.,
Npor. O. Bartoška 15CZ-344 01 Domažlice (CZ)
(151) 2016 12 09
(441) 2017 08 07
(581) 2017 07 20
(111) 1410140
(540) ROSA
(511) 8, 11, 17, 21
(732) LEVIOR s.r.o., Tovačovská IČO 61973939 Przerów (CZ)
(151) 2017 12 13
(441) 2018 07 16
(581) 2018 06 28
(111) 1418293
(540) AQUA lift
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.04
(511) 5
(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) 2018 04 02
(441) 2018 09 03
(581) 2018 08 16
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G. SPROSTOWANIA INFORMACJI OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer, którego sprostowanie dotyczy, oraz treść sprostowania.
PATENT EUROPEJSKI
(T3) (11) 2631476 w WUP nr 10/2019 na stronie 38 w łamie lewym, wiersz 16 od góry,
Jest: (T3) (11) 2631476 2018 02 25 Patent wygasł w całości.
Powinno być : Brak wpisu
ZNAKI TOWAROWE
(111) 319914

w WUP nr 08/2019 r. na str. 2409 w łamie lewym, wiersz 41 podano błędnie kolory znaku
Jest: (540) biały, czerwony, szary
Powinno być: (540) czerwony, biały

237

238

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 1/2020

C Z Ę Ś Ć II

KOMUNIKATY URZĘDOWE
OGŁOSZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO
O NABORZE NA APLIKACJĘ EKSPERCKĄ
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WARSZAWIE
Prezes Urzędu Patentowego RP poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
Aplikanta eksperckiego w Departamencie Badań Patentowych
Liczba lub wymiar etatu: 3
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Główne obowiązki:
• klasyfikacja wstępna zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych,
• badanie ustawowych warunków ochrony prawnej wynalazków i wzorów użytkowych na podstawie dokumentacji
patentowej i literatury fachowej polskiej oraz zagranicznej, w tym sporządzanie sprawozdań ze stanu techniki,
• prowadzenie korespondencji ze zgłaszającymi w ramach czynności związanych z przygotowaniem decyzji w sprawie.
Kandydatka/Kandydat powinien posiadać kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe techniczne w dziedzinie:
– elektroniki – 1 etat
– elektrotechniki – 1 etat
– mechaniki – 1 etat
• znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w mowie i piśmie, w tym co najmniej jednego
na poziomie dobrym,
• Od aplikanta eksperckiego, który powinien posiadać znajomość więcej niż jednego języka obcego, można
nie wymagać znajomości jednego z potrzebnych języków, jeżeli brak ten uzupełni on w czasie przeznaczonym
na aplikację (art. 266 ust. 3 ustawa Prawo własności przemysłowej – t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 776 ze zm.).
Wymagania dodatkowe:
• znajomość zagadnień dotyczących problematyki ochrony własności przemysłowej,
• znajomość 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, niemieckiego lub 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,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
• kopie świadectw pracy.
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Termin składania dokumentów: 28 lutego 2020 r.
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Patentowy RP
Wydział do spraw Osobowych i Rozwoju Zasobów Ludzkich
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „aplikant/DP_e” lub „aplikant/DP_m”
Inne informacje
Urząd Patentowy RP zapewnia swoim pracownikom:
– stabilną i ciekawą pracę,
– przyjazną atmosferę i wysokie standardy pracy,
– nagrody – w zależności od wyników pracy,
– możliwość rozwoju zawodowego, w tym certyfikowane szkolenia,
– możliwość uczestniczenia w dodatkowych kursach nauki języka obcego,
– możliwość przyznania dodatkowych świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
– świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
– możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu opieki
medycznej.
Dokumenty można składać:
1) w formie papierowej na adres Urzędu lub osobiście w zamkniętych kopertach,
2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rekrutacja@uprp.gov.pl. W przypadku
przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie
podpisanych oświadczeń. Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty
elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie
podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu testu.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone
w niniejszym ogłoszeniu.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie
telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych
dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.
Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane
oświadczenia.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod
adresem: http://www.uprp.pl/praca-w-uprp/Lead40,488,637,1,bip,pl,text/
Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest
obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez
kandydatki/kandydatów.
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Oferty otrzymane
po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia do Urzędu).
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej:
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.
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,
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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 10 grudnia 2019 r. wydaną na podstawie art. 25 ust. 1
w związku z art. 24 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1861), skreślono z listy
rzeczników patentowych w poz. nr:
2688

Woźnicki Jerzy

Warszawa

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2020 r. wydaną na podstawie art. 25 ust. 1
w związku z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1861), skreślono z listy
rzeczników patentowych z dniem 31 grudnia 2019 r. w poz. nr:
2253

Przybylski Chrystian Andrzej

Bydgoszcz

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2020 r. wydaną na podstawie art. 25 ust. 1
w związku z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1861), skreślono z listy
rzeczników patentowych w poz. nr:
1935

Kopta Barbara Bogumiła

Kraków

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2020 r. wydaną na podstawie art. 25 ust. 1
w związku z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1861), skreślono z listy
rzeczników patentowych w poz. nr:
2949

Witusowska Jadwiga

Łagów

3037

Furman Grażyna

Otmuchów

1976

Buczek Andrzej Hubert

Lublin

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2020 r. wydaną na podstawie art. 25 ust. 1
w związku z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1861), skreślono z listy
rzeczników patentowych w poz. nr:
2292

Konarska Teresa Anna

Jaworówka

